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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wy
nalazczości (Dz. U. PRL Nr 43, ροζ. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgło
szonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane 
są w układzie klasowym według symboli Int. Cl.2 i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patento
wego PRL z dnia 21.ΧΙΙ.1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1973 r. nr 1, 
pοz. 4) zawierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli II edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, t j . 

i 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 ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.2 podaje się wykaz zgłoszeń opubliko
wanych w danym numerze w układzie numerowym. 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą Τ za numerem 
zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu (art. 26 ust. 3 
u.ow.), 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 sporządzać 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 pod 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 Urzę
dzie 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 PRL podaje do wiadomości konta w NBP: 

1. Urząd Patentowy PHL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 5 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalaz

ków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; 
opłaty za skargi 1 odwołania. 

a. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7811 

5 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawni ctw 
§ 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-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe 
i doręczyciele - w terminach: do 25 listopada na styczeń, i kwartał, I półrocze roku następ
nego i na cały rok następny; do dnia 10 miesiąca, poprzedzającego okres prenumeraty na po
zostałe okresy roku bieżącego. Cena prenumeraty ro cznej wynosi - 2340 zł. 
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne składają za
mówienia w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch". Zakłady pracy I insty
tucje w miejscowościach, w których nie ma Oddziałów RSW oraz prenumeratorzy indywidual
ni, zamawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Prenumeratę ze zlece
niem wysyłki za granicę, która jest o 50e/e droższa od prenumeraty krajowej, przyjmują RSW 
„Prasa-Ksiąźka-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 
Warszawa, konto PKO nr 1531-71 - w terminach podanych dla prenumeraty krajowej. 

Egzemplarze archiwalne można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośro
dek Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
Numer oddano do składu w listopadzie 1977 r. Ark. wyd. 13,20; ark. druk. 12,00. Papier druk. mat. V ki. 

63 g, 61X86. Nakład 3330 + 25 egz. 
Cena 90 zł INDEKS 35326 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 13.02.1978 r. Nr 4 (110) Rok VI 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 
II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I . W Y N A L A Z K I 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01D P. 197399 Τ 13.04.1977 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika
cji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Wojciech Derejski, 
Tadeusz Karwowski, Wojciech Wodziński, Jan Mit-
rus, Henryk Hagno). 

Czerpak do zbierania liści buraczanych 

Przedmiotem wynalazku jest czerpak do zbierania 
liści buraczanych, ułożonych na polu w wałach, za
wieszany na podnośniku ciągnika. 

Czerpak składa się z wideł z przytwierdzonym do 
nich wspornikiem (5) i zawiesiem (4), kozła (7), połą
czonego przegubowo z widłami i podnośnikiem ciąg
nika. Na wsporniku (5) jest zawiasowo osadzona dwu-
ramienna dźwignia (13), do której jest przytwierdzony 
spychacz (14). Kozioł (7) jest połączony rozłącznie ze 
wspornikiem (5) za pomocą haka (9), zwalnianego 
dźwignią (10). Na wsporniku (5) i na dźwigni (13) 
znajdują się rolki (17) i (18) opasane łańcuchem (12), 
przymocowanym do zaczepu (11) na koźle (7) oraz do 
wspornika (5). (3 zastrzeżenia) 

A01G P. 196933 Τ 24.03.1977 

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, Katowice, 
Polska (Ludwig Furdyna). 

Żlobiko-opryskiwacz 
Żłobiko-opryskiwacz, którego cylindryczny zbiornik 

(1) cieczy stymulującej oraz grzbietowa część kołpaka 
(2) ze skrobakiem (4) stanowią chwyty ręczne, charak

teryzuje się tym, że wewnątrz zbiornika (1) znajduje 
się samodoszczelniający się tłok (6) którego tłoczysko 
(7), osadzone jest suwliwie w tulejowej prowadnicy 
(13). Prowadnica ta jest zewnątrz nagwintowana i ma 
podłużny rowek dla prowadnikowego wypustu (12). 
Prowadnica (13) wkręcona jest w cylindryczne po
krętło (9). Wypust (12) pierścienia (11) zabezpiecza 
prowadnicę (13) przed obracaniem się. Pomiędzy tło
kiem (6) i tulejową prowadnicą (13) zbudowana jest 
sprężyna (14), która odpycha tłok (6) od prowadnicy 
(13). W grzbietowej części kołpaka (2) znajdują się 
dwa kanały poziome i jeden pionowy. W górny kanał 
poziomy wkręcony jest rurowy przewód (19) z dyszą 
(20), a w dolnym kanale poziomym zabudowany jest 
suwak (21) dociskany sprężyną (22) i korkiem (23). 
Kabłąkowy nóż (18) ma krawędź tnącą z dolnej stro
ny. Podczas nacinania żłobka nóż (18) odchyla się 
do góry, a piętka obsady (17) naciska na suwak (21) 
i otwiera kanał pionowy. Następuje wytryśnięcie z dy
szy (20) określonej ilości cieczy stymulującej. 

Żłobiko-opryskiwacz służy do nacinania i jedno
czesnego opryskiwania żłobków na spałach drzew 
przeznaczonych do żywicowania. (1 zastrzeżenie) 
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A01K P. 196937 Τ 24.03.1977 

Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego, Poznań, 
Polska (Ryszard Potok, Wojciech Liszkiewicz, Maciej 
Jonsik, Karol Janyska). 

Sposób mocowania przegrody w krawędzi koryta 

Sposób według wynalazku polega na zamocowaniu 
przegrody na korycie. 

Mocowania tego dokonuje się poprzez przyspawanie 
przegrody paszowej (1) do marki metalowej (2) usy
tuowanej w krawędzi koryta (3). (1 zastrzeżenie) 

A01K P. 197249 Τ 06.04.1977 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa, Warszawa, Polska (Zbysław Rauszer, Jan 
Barwicki, Krzysztof Wąsikowski). 

Dozownik do paszy 

Dozownik do paszy wg wynalazku, znajdujący się 
nad żłobem (1) i pod przenośnikiem (2) dostarczają
cym paszę, składa się ze stojaków (3), do których są 
zamocowane otwarte łożyska (4). W tych łożyskach są 
swobodnie ułożone wały (5), do których przytwierdzo
ne są dźwignie (6), połączone zawiasowo przy pomo
cy cięgien (7) z prowadnicami (8), osadzonymi prze
suwnie na stojakach (3). Do prowadnic (8) są zamo
cowane półoczkowe łożyska (9), a w nich są swobod
nie ułożone wały (10) z przytwierdzonymi klapami 
(11). 

Na wałach (5) z jednej strony dozownika są zamo
cowane wahacze (12), w których znajdują się nakręt
ki o gwintach prawo- i lewoskrętnym, połączone ze 
sobą śrubą (13) o takich samych gwintach. Na wałach 
(10) są przytwierdzone wahacze (14), w których znaj
dują się nakrętki o gwintach prawo- i lewoskrętnym, 
połączone ze sobą śrubą (15) o takich samych gwin
tach. (3 zastrzeżenia) 

A01K P. 200207 Τ 10.08.1977 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Roman 
Osmólski, Józef Krępa, Henryk Czubek). 

Układ połowowy do przeprowadzania połowów ryb 
narzędziami podrywkowymi 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że między żurawikami (2) przeciągnięta jest lina noś
na (3), na której podwieszone są narzędzia łowne (5) 
wyposażone w zastawkę. Zastawkę stanowi wewnętrz
na siatka, którą jest obramowana gumowa linka 
i jest połączona - w dolnej części - z zewnętrzną 
siatką lub workiem za pomocą linek. 

(3 zastrzeżenia) 

A01K P.200208 Τ 10.08.1977 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Roman 
Osmólski, Marian Szatybełko, Józef Krępa, Henryk 
Czubek, Olgierd Rozwadowski). 

Sposób i urządzenie 
do powierzchniowego połowu ryb 

skoncentrowanych za pomocą światła 

Sposób według wynalazku polega na tym, że skon
centrowane światłem ryby zamyka się siecią (1) 
o zamkniętym obwodzie, otaczając obszar koncen
tracji, a następnie zamyka się spód tego obszaru 
przez ściągnięcie dolnego obrzeża, to jest dolnej kra
wędzi sieci (1). 

Urządzenie według wynalazku ma postać małej 
okrężnicy o zamkniętym obwodzie czterech ścian (10, 
11), zaopatrzonych u dołu w linkę ściągacza (5). Ścia
ny sieci (1) są przystosowane do refowania, mając 
odpowiednio przyszyte pierścienie (6), poprzez które 
przewleczone są linki (7). (6 zastrzeżeń) 
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A01N P.191709 06.08.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Two
rzyw Winylowych, Oświęcim, Polska (Michalina Gór-
kiewicz, Anna Bielecka, Zdzisław Czarny, Aleksander 
Markiewicz). 

Środek zestalający sypkie podłoża 
i uniemożliwiający wegetacje roślinności 

Środek zestalający sypkie podłoża i umożliwiający 
wegetację roślinności, stanowiący wodną emulsję ole-
jowanego lateksu butadienowo-styrenowego, charak
teryzuje się tym, że zawiera 0,5 do 5,0 części wago
wych koloidalnego zolu kwasu krzemowego w 100 
częściach wagowych roztworu. Środek stosuje się do 
opryskiwania sypkich podłoży w postaci 2 do 
10°/o-owego roztworu wodnego. (2 zastrzeżenia) 

A01N P.198027 11.05.1977 

Pierwszeństwo: 13.05.1976 - RFN (nr Ρ 2621647.7) 

Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Republika 
Federalna Niemiec (Ludwig Wiisslein, Fridrich Arndt). 

Środek chwastobójczy 

Środek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jako substancję czynną zawiera przynajmniej jeden 
ester kwasu 2-(dwumetylokarbamoiloimino)-l,3,4-tia-
diazolino-3-karboksylowego o wzorze 1, w którym R 
i Rj oznaczają ewentualnie chlorowcowane alifatycz
ne grupy węglowodorowe, a η oznacza liczby 0,1 
lub 2. (83 zastrzeżenia) 

A01N 
C07F 

P.198725 08.06.1977 

Pierwszeństwo: 09.06.1976 - RFN (nr Ρ 2625764.7) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy 
oraz sposób wytwarzana nowych (dwu)-tiofosforanów 

trójfluorometylotio-fenylowych 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy zawiera jako 
substancję czynną nowe (dwu)-tiofosforany trójfluo-
rometylotio-fenylowe o wzorze przedstawionym na 
rysunku, w którym R i R ł oznaczają jednakowe lub 
różne rodniki alkilowe, R2 oznacza atom wodoru lub 
rodnik alkilowy, a X oznacza atom tlenu lub siarki. 
Sposób wytwarzania tych związków polega na reakcji 
halogenków dwuestrów 0,S-dwualkilowych kwasu 
(dwu)-tiofosforowego z 4-trójfluorometylotiofenolami 
albo na reakcji estrów 0,0-dwualkilowych kwasu 0-(4-
-trójfluorometylotiofenylo)-tionofosforowego z ksanto-
genianem metalu alkalicznego i następnie z halogen
kiem alkilowym. (2 zastrzeżenia) 

A10D P.191554 30.07.1976 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, 
Polska (Zbigniew Skrukwa, Jerzy Michalski, Walde
mar Buda). 

Podbieracz zwłaszcza do przyczep zbierających 

Przedmiotem wynalazku jest niewrażliwy na zapy
lanie swego mechanizmu podbieracz zwłaszcza do przy
czep zbierających, kosiarek samosprzątających, kom
bajnów zbożowych itp. maszyn. Podbieracz ma obro
tową skrzynkę (3) napędzającą, zaopatrzoną w korbo-
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wy uk ład n a p ę d o w y (8, 10, 12) belek pa lcowych (9), 
chroniony od zapylenia , p rzy czym sk rzynka (3) jest 
z j edne j s t rony u łożyskowana obro towo na n i e rucho 
m y m czopie k o r b y (8), a z drugiej s t rony poprzez 
przy twierdzoną t r w a l e do sk rzynk i oś (1) w łożysku 
(4) r a m y podbieracza . Oś (1) jes t n a p ę d z a n a naj lepiej 
poprzez koło ł ańcuchowe (13). (2 zastrzeżenia) 

A22C P. 191656 04.08.1976 

Przeds ięb iors two Połowów Dalekomorsk ich i Usług 
Ryback ich „ODRA", Świnoujście , Po l ska (Jacek Ł u 
kasiewicz, P io t r Ostrowski) . 

Sposób mechanicznej obróbki sardynek 
na urządzeniach do obróbki śledzi, 

szczególnie przydatny 
do stosowania na statkach rybackich 

Sposób mechaniczne j obróbki s a r d y n e k na u rządze
niach do obróbki śledzi, szczególnie p r z y d a t n y do za
s tosowania na s t a tkach rybackich , polegający na p rze 
nies ieniu i zas tosowaniu e l emen tów z urządzenia do 
obróbki s a r d y n e k do urządzenia służącego do obróbki 

śledzi z równoczesną zmianą jego kons t rukc j i c h a r a k 
te ryzuje się t ym, że nóż (1) do obcinania głów p rze 
sunię ty jes t i zamocowany na urządzeniu do obróbki 
śledzi w t ak i sposób, że u tworzone zostaje nowe s t a 
nowisko (2) robocze do u k ł a d a n i a ryb , zwiększenie 
szybkości p rzesuwu t a śmy z k a s e t a m i (6) na jkorzys t 
niej podwójn ie oraz u sy tuowan ie za nożem (1) dyszy 
(5) n a t r y s k u wodnego i ogranicznika (7) cięcia ogonów. 

(1 zastrzeżenie) 

A23B P. 197360 Τ 12.04.1977 

Pol i technika Łódzka, Łódź, Polska (Zygmunt Nie 
dzielski, H e n r y k Waszczykowski , Luc jan K r a k a , J e rzy 
Je rzykowski ) . 

Sposób przechowywania produktów spożywczych 

Sposób p rzechowywan ia p r o d u k t ó w spożywczych, 
zwłaszcza mięsa, w w a r u n k a c h chłodniczych, polega 
na tym, że świeże mięso umieszcza się w a tmosferze 
mieszan iny gazów zawierającej n ie więcej niż 3% 
objętościowych t lenu , 1 0 - 3 0 % objętościowych d w u 
t l enku węgla , n ie więcej niż 1% objętościowy t l enku 
węgla i resztę azotu w t e m p e r a t u r z e zbliżonej do 
t e m p e r a t u r y kr ioskopowej . (1 zastrzeżenie) 

A23C P. 197163 Τ 01.04.1977 

Pol i t echnika Łódzka, Łódź, Polska (Bogusław Król , 
P a w e ł Sikora , Kaz imie rz Szymański ) . 

Sposób otrzymywania koncentratu albuminowego 
w proszku 

Sposób o t r z y m y w a n i a k o n c e n t r a t u a lbuminowego 
w proszku z s e r w a t k i neu t ra l i zowane j w t e m p e r a t u 
rze poniżej 90°C, polega na t y m , że neu t ra l i zac ję s e r 

w a t k i p rowadz i się dwus topn iowo, na jp i e rw do 
pH 5,0-5,5 w t e m p e r a t u r z e poniżej 60°C, a n a s t ę p 
n ie do pH 6 ,0 -6 ,5 podczas in t ensywnego mieszania 
w t e m p e r a t u r z e powyżej t e m p e r a t u r y te rmicznej koa 
gulacj i a lbuminy , korzys tn ie 84-88°C. Po uzyskan iu 
drobnoz ia rn i s tych j edno rodnych ag lomera tów a lbu
miny w postaci gęs twy a lbuminowej o zawar tośc i 
powyżej 9% suchej subs tanc j i , poddaje się ją bezpo
średnio, ewen tua ln i e po przemyciu , suszeniu w su
szarn iach rozpyłowych lub walcowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A23J P. 198957 16.06.1977 

Morsk i In s ty tu t Ryback i w Gdyni , Gdynia , Polska 
(Andrzej Ka l inowski , M a r e k Sankiewicz) . 

Sposób trwałego barwienia błony ikry rybiej 

Sposób t rwa łego ba rwien ia ik ry rybie j zwłaszcza 
ik ry o dużych z ia rnach wykorzys tu jąc znany zabieg 
powierzchniowego w y b a r w i a n i a poszczególnych zia
ren w masie b a r w n i k a m i pochodzenia organicznego, 
polega na tym, że uwoln ione z to rebek z ia rna i k r y 
rybiej poddaje się kąpieli w w o d n y m roztworze eks 
t r a k t u z rozdrobnionego suszu czarnych jagód g a t u n 
ku vacc inum myr t i l lu s przez czas od 10 do 60 min 
uzależniony od żądanego s topnia in tensywności b a r 
wy i przy t e m p e r a t u r z e u t r z y m y w a n e j w gran icach 
od 0°C do 6°C. Kąpiel odbywa się w s t a łym ruchu , 
po czym w y b a r w i o n ą ik rę oddziela się w znany spo
sób od kąpieli ba rwiące j , płucze w s t rumien iu w o d y 
czystej o t e m p e r a t u r z e otoczenia oraz poddaje dalej 
z n a n y m operac jom technologicznym p rowadzącym do 
o t r zyman ia na tu r a lnego k a w i o r u rybnego . S tosunek 
sucnej masy e k s t r a k t u z suszu cza rnych jagód w ką
pieli do m a s y ikry jes t u t r z y m y w a n y w gran icach 
od 0,8 do 2,5 części w a g o w y c h na jedną część wagową 
ikry. (1 zastrzeżenie) 

A23K P. 190982 05.07.1976 

Ośrodek Informacj i Naukowej i Pos tępu Technicz
no-o rgan izacy jnego , Szczecin, Polska (Roman E d w a r d 
Piechota) . 

Sposób wytwarzania i brykietowania pasz 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób w y t w a r z a n i a i b ryk i e towan ia pasz polega 
na tym, że s łomę w ilości 5 0 - 7 0 części wagowych , 
ciętą na odcinki 3 - 5 cm, susz z zielonki w ilości 
2 0 - 3 0 części w a g o w y c h oraz paszę t reśc iwą w ilości 
1 0 - 2 0 części w a g o w y c h miesza się przez okres czasu 
2 - 5 m i n u t a nas t ępn ie w p r o w a d z a do t r a n s p o r t e r a 
ś l imakowego, w k t ó r y m poddaje się da lszemu m i e 
szaniu oraz u lepszaniu poprzez dodanie p a r y wodne j 
w ilości 1 - 3 kg pod c iśnieniem 0 ,5-1 ,5 a tn , melasy 
w ilości 5 - 7 części w a g o w y c h i 30°/o ługu sodowego 
w ilości 4 - 6 części wagowych . Wymieszane w ten 
sposób k o m p o n e n t y w p r o w a d z a się do bryk iec ia rk i , 
w k tóre j są p r a s o w a n e w bryk ie ty . 

Urządzenie wg w y n a l a z k u cha rak te ryzu je się t ym, 
że ma t r a n s p o r t e r ś l imakowy (1) nad k t ó r y m jes t 
osadzony mieszalnik (2) a pod t r a n s p o r t e r e m jest 
zamocowana b ryk iec i a rka (3). Łopa tk i miesza ln ika 
są u s y t u o w a n e na osi ś rubowo, a pióra (14) t r a n s p o r 
t e r a posiadają wzmocnioną kons t rukc ję . T r a n s p o r t e r 
ś l imakowy jes t połączony ze zb io rn ikami ciśnienio
w y m i ługu sodowego (5), p a r y wodne j (6) i m e 
lasy (7). (2 zastrzeżenia) 
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A23N P. 191714 09.08.1976 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Komplet
nych Obiektów Przemysłowych „Chemadex", Warsza
wa, Polska (Jan Gliński). 

Płuczka do roślin okopowych, 
zwłaszcza buraków cukrowych 

Płuczka wg wynalazku charakteryzuje się tym, że 
ma kadłub (5) wykonany w postaci rury wygiętej 
w kształt zbliżony do litery U. W wejściowym piono
wym ramieniu kadłuba (5) znajduje się pionowy wał 
(18) osadzony współśrodkowo z osią rury kadłuba (5). 
Wał ten w górnej swej części zaopatrzony jest w śli-i 
mak (19) i napędzany jest silnikiem (1) poprzez prze
kładnię (2). 

W wyjściowym ramieniu kadłuba (5) znajduje się 
pionowy wał (6) zaopatrzony w promieniowo wysta
jące mieszadła (7), osadzony współśrodkowo z osią 
rury kadłuba. Wał (6) napędzany jest silnikiem (21) 
poprzez przekładnię (22). (8 zastrzeżeń) 

A45F P. 194788 Τ 27.12.1976 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów 

Metalowych, „Medom", Kraków, Polska (Stanisław 
Litak, Janusz Michałowski, Czesław Niemiec, Teresa 
Furman). 

Sprężyna dociskowa, zwłaszcza do menażki 
Sprężyna według wzoru użytkowego ma ramiona 

(1) połączone poprzeczką (2) oraz otwory (3). Wielkość 

skoku roboczego (5) sprężyny zależy od kąta (6) od
gięcia ramion (1) i zbliżony jest do wielkości 70°. 

(1 zastrzeżenie) 

A47K P. 191735 11.08.1976 

„ŚWIT" Chemiczna Spółdzielnia Pracy, Radom, Pol
ska (Zdzisław Bajer, Piotr Neumann, Jan Seredyn, 
Zofia Siczek). 

Sprzęty gospodarstwa domowego 

Przedmiotem wynalazku jest elastyczne naczynie 
do płynów lub ciał sypkich, do którego dna (1) przy
twierdzone są sztywne ścianki (2) boczne połączone 
krawędziami za pomocą miękkich pasów (3). Kształt 
naczynia utrzymywany jest w czasie użytkowania siłą 
parcia cieczy lub ciała sypkiego na ścianki (2) bocz
ne, które po opróżnieniu naczynia składają się płasko 
jedno na drugie. (2 zastrzeżenia) 

A63H P. 199451 07.07.1977 

Pierwszeństwo: 
09.07.1978 - Republika Federalna Niemiec 

(nr G 7621754.4) 

Artur Fischer, Waldachtal, Republika Federalna 
Niemiec (Artur Fisher). 

Element sprzęgający 
dla zestawu wydrążonych klocków 

Element sprzęgający dla zestawu złożonego z wy
drążonych klocków z podciętymi rowkami (4) i/lub 
podciętymi listwami łączącymi (3), według wynalaz
ku charakteryzuje się tym, że odcinek elementu sprzę
gającego ma wykonane podczas tego samego wtrysku 
jako jedna część osie (2) wystające z obu stron ele
mentu sprzęgającego, pasujące do podciętego rowka 
(4) klocka, a inny fragment elementu sprzęgającego 
ma łącznik sprzęgający przeznaczony do sztywnego 
i/lub przegubowego połączenia z innymi klockami. 

(4 zastrzeżenia) 
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Dział Β 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01B P. 191441 13.07.1976 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Hubert Maron, Kry
stian Kosz, Wiesław Palka, Ireneusz Domański). 

Sposób odpylania gazów piecowych 
i urządzenie do następnego odpylania gazów piecowych 

Sposób według wynalazku obejmujący trzy podsta
wowe operacje: odpylanie wstępne, chłodzenie i od
pylanie końcowe, stosowany w hutnictwie, zwłaszcza 
miedzi, cynku i ołowiu w przypadkach, gdy znajdu
jący się w gazach pył jest lepki na skutek wysokiej 
temperatury, charakteryzuje się tym, że operację 
chłodzenia gazu przeprowadza się jednocześnie z ope
racją odpylania wstępnego. Urządzenia według wy
nalazku charakteryzuje się tym, że ma komorę odpy
laj ąoo-chłodzącą, której dolna część (5) jest odejmo
walna, a wewnątrz tej komory zabudowany jest pio
nowy przewód (3) rurowy, którym doprowadza się 
zapylony gaz przy czym wylotowa część kanału (6) 
doprowadzającego powietrze znajduje się na poziomie 
wylotu przewodu (3) i jest usytuowana stycznie do 
cylindrycznej ściany komory, co ma na celu spowo
dowanie zawirowania tworzącej się mieszaniny ga
zowej. (2 zastrzeżenia) 

B01D P. 190970 07.07.1976 

Texaco Development Corporation, Nowy Jork, Sta
ny Zjednoczone Ameryki (Robert Bodemuller, Harold 
Raymond Taylor, William Copland Moyer). 

Sposób ciągłego filtrowania podciśnieniowego 
w filtrze próżniowym oraz filtr próżniowy obrotowy 

Sposób ciągłego filtrowania podciśnieniowego w fil
trze próżniowym obrotowym usytuowanym w kadzi 
(13) z mieszaniną rozpuszczalnikowo-olejową polega 
na tym, że powoduje się formowanie progresywnie 
grubszego placka filtracyjnego z parafiny w wyniku 
przenikania części mikrokryształów parafiny przez 
cienką część parafinowego placka filtracyjnego i fil
tracyjny materiał, przed uformowaniem parafinowego 
placka filtracyjnego dostatecznie grubego dla nie-
przepuszczania kryształów parafiny. W początkowym 
filtracie sytuuje się małą ilość mikrokryształów pa
rafiny, które rozpuszczane są w pozostałej części fil
tratu pozbawionego kryształów parafiny. 

Filtr próżniowy obrotowy charakteryzuje się tym, 
że zawiera kadź (13) z mieszaniną, cylindryczny bę-> 
ben filtracyjny (11) mający wzdłużną oś oraz zawie
rający na obwodowej powierzchni filtracyjny materiał 
(17) i zamocowany obrotowo w stanie częściowego za
nurzenia w kadzi (13) wokół osi wzdłużnej podciś
nieniowe elementy usytuowane wewnątrz bębna fil
tracyjnego (11) do zasysania mieszaniny poprzez za
nurzoną część filtracyjnego materiału (17) dla pro
gresywnego formowania grubego placka filtracyjnego 
z substancji tworzącej placek filtracyjny (30) na ze
wnętrznej powierzchni materiału (17) podczas obrotu 
filtracyjnego bębna (11) w stanie częściowego zanu
rzenia w kadzi (13), nastawny blok zamontowany w 
bębnie filtracyjnym (11) dla zapewnienia z góry 
określonego okresu czasu formowania parafinowego 
placka filtracyjnego (30), oraz zespół zbierający to
warzyszący cylindrycznemu bębnowi filtracyjnemu 
(11) dla zbierania całości filtratu wraz z zawartą sub
stancją tworzącą placek filtracyjny (30) tylko podczas 
obrotu bębna filtracyjnego (11) w ciągu z góry okreś
lonego czasu, dzięki czemu cała pozostałość miesza
niny przenikającej przez materiał filtracyjny (17) oraz 
umieszczony na nim filtracyjny placek (30), jest czysta 
i pozbawiona substancji tworzącej placek filtracyj
ny (30). (12 zastrzeżeń) 

B01D P. 191037 07.07.1976 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Rafinerii 
Nafty „Bipronaft", Kraków, Polska (Tadeusz Zrubek, 
Jerzy Kowalik, Józef Mleczko). 

Sposób utylizacji gazów odpadowych i zrzutowych 
i jednoczesnym zabezpieczeniem awaryjnego zrzutu 
do atmosfery oraz instalacja do stosowania tego 

sposobu 

Sposób utylizacji gazów odpadowych i zrzutowych 
palnych w celu wydzielenia z nich składników ciek
łych użytkowych, przekazywanych do dalszej przerób
ki, oraz ciepła uzyskanego ze spalania tych gazów, 
przy jednoczesnym zabezpieczeniu pełnego odbioru 
awaryjnego zrzutu gazów z instalacji technologicz
nych, polega na tym, że gazy z instalacji technolo
gicznych doprowadza się równolegle do członu utyli
zacji i członu niszczenia awaryjnego zrzutu gazów 
w dużych ilościach, którego opór przepływu jest 
większy od członu utylizacji mającego określoną mak
symalną przepustowość, po przekroczeniu której na
stępuje wzrost oporów przepływu w tym członie do 
wartości, przy której zostaje pokonany opór przepły
wu członu niszczenia i nadmiar gazów zostaje spala
ny w pochodniach tego członu i wydalany do atmo
sfery. 

Instalacja według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że przewód (3), doprowadzający gazy odpadowe 
i zrzutowe, łączy równolegle: pochodnie (4) członu 
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niszczenia awaryjnego zrzutu gazów, mające zamknię
cia cieczowe w określonym oporze przepływu i po
średnio przez chłodnicę (6), przewód (7) doprowadza
jący gazy przeznaczone do utylizacji do zbiornika 
buforowego (8) o zmiennej objętości, najkorzystniej 
z pływającym dachem (26) mającym zderzaki (31) 
ograniczające maksymalną objętość gazu w tym 
zbiorniku oraz wyłączniki (23) i (24) sterujące pracą 
sprężarek (9) i (10) odbierających gazy ze zbiornika 
buforowego (8) i przetłaczających je przewodem (13) 
do instalacji odbioru gazów. (4 zastrzeżenia) 

B01D P. 191187 14.07.1976 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska 
(Krystyna Lasiewicz, Danuta Łojewskar Piotr Grze
siak). 

Sposób odpylania gazów 
do produkcji kwasu siarkowego 

Sposób według wynalazku polega na przepuszcze
niu gazów o temperaturze 400-600°C z prędkością 
liniową 0,2-0,4 m/s przez luźną warstwę filtracyjną, 
którą jest warstwa katalizatora wanadowego o gru
bości co najmniej 500 mm i granulacji 4 -20 mm 
zapewniającego co najmniej 10% przemianę SO? na 
S03 w warunkach katalizy przemysłowej, przy czym 
przegroda filtracyjna znajduje się w aparacie kon
taktowym lub w oddzielnym filtrze. (1 zastrzeżenie) 

B01D P. 191210 15.07.1976 

Barton Hydraulic Engineering Company Limited, 
Bromsgrove, Wlk. Brytania. 

Oddzielacz oleju i wody 

Oddzielacz według wynalazku, w którym miesza
nina oleju i wody przepływa przez szereg kolejnych 
stopni oddzielania przystosowanych do oddzielania 
cząstek oleju o stopniowo zmniejszającej się wielkości, 
charakteryzuje się tym, że pierwszy stopień oddziela
cza obejmuje szereg płyt lub blach (6), po których 
mieszanina oleju i wody przepływa ku górze i które 
przynajmniej w części są odchylone od pionu, drugi 
stopień obejmuje koagulator (11), trzeci stopień obej
muje sito (13) oddzielające od wody cząstki oleju 
o wielkości rzędu molekularnego i znajdujące się 
w położeniu zasadniczo pionowym, przy czym trzy 
stopnie oddzielacza umieszczone są w zbiorniku cy
lindrycznym (1). (7 zastrzeżeń) 

B01D P. 191363 21.07.1976 

Instytut Włókien Chemicznych, Łódź, Polska (Jan 
Mertl, Stefan Bulik, Eugeniusz Drzymulski, Marinko 
Wladikow). 

Sposób filtracji stopów lub roztworów polimerów 
zapobiegający przedostawaniu się żeli do włośnic 

w procesie wytwarzania włókien chemicznych 

Sposób filtracji stopów lub roztworów polimerów 
zapobiegający przedostawaniu się żeli do włośnic w 
procesie wytwarzania włókien chemicznych, gdzie stop 
lub roztwór polimeru przed wejściem do włośnicy 
przetłacza się pod ciśnieniem przez układ filtracyjny 
polega według wynalazku na tym, że proces filtracji 
stopu lub roztworu polimeru prowadzi się w układzie 
dwu- lub wielostopniowej filtracji, przy czym co 
najmniej drugi, korzystnie ostatni stopeń filtracji 
prowadzi się przy spadku ciśnienia na nim ΔΡη w 
stosunku do spadku ciśnienia na poprzednim stopniu 
filtracji APm zgodnie z wzorem: ΔΡη^Ο,Ι ÄPm. 

(1 zastrzeżenie) 

B01D P. 191381 21.07.1976 

Pleszewska Fabryka Aparatury Przemysłu Spożyw
czego „Spomasz", Pleszew, Polska (Alojzy Herman). 

Sposób destylacji i odwaniania spirytusu 
bezpośrednio z brzeczki 

i urządzenie do wykonywania tego sposobu 

Sposób destylacji i odwaniania spirytusu bezpośred
nio z brzeczki za pomocą kolumny brzeczkowej (2), 
wzmacniaj ąco-odwadniającej (19) przy zastosowaniu 
mieszaniny azeotropującej w ostatnich dwóch kolum
nach, charakteryzuje się tym, że odbiór spirytusu 
zasilającego kolumnę wzmacniająco-odwadniającą (6) 
odbywa się z kolumny brzeczkowej (2) z poziomu 
niższego niż poziom zasilania tej kolumny. 

(1 zastrzeżenie) 
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B01D P.196710 16.03.1977 

Pierwszeństwo: 17.03.1976 - Norwegia (nr 760930) 

Elkem - Spigerverket a/s, Oslo, Norwegia. 

Urządzenie do oczyszczania niespalonych gorących 
gazów przemysłowych, zawierających pyły 

Urządzenie według wynalazku stanowi układ osio
wych, cylindrycznych rur (1) z materiału filtracyjne
go, w którym co drugi powstały kanał pierścieniowy 
(6, 7) przewodzi gaz surowy, a pozostałe kanały (8, 9) 
przewodzą gaz oczyszczany. Rury (1) wykonane są 
z samonośnego, odpornego na ciepło materiału o nis
kim ciężarze objętościowym, tzw. „Kaowool", który 
składa się z tlenku glinu i tlenku krzemu. 

(7 zastrzeżeń) 

BOID P. 196825 22.03.1977 

Pierwszeństwo: 26.03.1976 - Szwaicaria (nr 003802/76) 

Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft, Winterthur, 
Szwajcaria (Fritz Läubli). 

Oddzielacz wody z mieszaniny wody i pary 

Oddzielacz wody według wynalazku o budowie cy
klonowej ma cylindryczne naczynie (1) ustawione pio
nowo, które zaopatrzone jest w kanał odsysania (20) 
służący do odprowadzania wody, który przechodzi 
przez ścianę naczynia na obszar przestrzeni parowej 
i wystaje do jego wnętrza. 

Otwór wlotowy (21) kanału odsysania znajduje się 
między otworem wlotowym (11) dla mieszaniny pary 
i wody a wylotem (4) dla oddzielonej pary. Odpo
wiednio wylot (22) kanału odsysania znajduje się w 
ścianie naczynia między otworem wlotowym (11) dla 
mieszaniny pary i wody a wylotem (13) dla oddzielo
nej wody. (9 zastrzeżeń) 

B01D P. 197241 05.04.1977 

Fabryka Urządzeń Odpylających i Wentylacyjnych 
„Kowent", Końskie, Polska (Władysław Purtak, Jan 
Dąbrowski, Konrad Mijas). 

Uniwersalny szybkomocujący króciec worka filtracyj
nego do filtrów tkaninowych 

Uniwersalny szybkomocujący króciec worka filtra
cyjnego składa się z części (1) wykonanej z plastycz
nego tworzywa sztucznego lub gumy, której kształt 
przystosowany jest do mocowania w otworze blachy 
sitowej i części (2) wykonanej z tkaniny technicznej 
służącej do połączenia króćca z końcówką worka fil
tracyjnego. 

Powyższy króciec może być stosowany do wszyst
kich typów filtrów workowych. (1 zastrzeżenie) 

B01D P. 198263 20.05.1977 

Pierwszeństwo: 21.05.1976 - Austria (nr A 3737/76) 

Vereinigte Oesterreichische Eisen - und Stahl
werke - Alpine Montan AG, Wiedeń, Austria (Ema
nuel Strahsner, Peter Kogler, Alfred Zitz). 
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Urządzenie do oddzielania cząstek pyłowych 
ze strumienia powietrza 

Urządzenie do oddzielania cząstek pyłowych ze 
strumienia powietrza, zwłaszcza do wentylacji kopal
ni, składające się z oddzielacza odśrodkowego, dmu
chawy tłoczącej strumień powietrza przez oddzielacz 
odśrodkowy i przyłączonego przed oddzielaczem od
środkowym urządzenia do rozpylania lub wytwarza
nia mgły z wody wprowadzonej do strumienia po-; 
wietrznego wchodzącego do oddzielacza odśrodkowego, 
charakteryzuje się tym, że oddzielacz odśrodkowy (5) 
ma co najmniej jedno koło skrzydłowe (19, 20) wiru
jące w nieruchomej obudowie (37) zaopatrzone w 
przybliżeniu promieniowe skrzydła (23, 29), które są 
na zewnętrznym końcu połączone wzajemnie za po
mocą ścianek biegnących obwodowo, których odstęp 
od osi powiększa się w kierunku przepływu (2) po
wietrza, przy czym w miejscach o największych od
stępach od osi znajdują się otwory przelotowe (34) 
ku obudowie. (13 zastrzeżeń) 

B01D P.198724 08.06.1977 

Pierwszeństwo: 11.06.1976 - Szwecja (nr 7600623-2) 

Gambro AG, Zug, Szwajcaria. 

Urządzenie do rozpraszania substancji między dwiema 
cieczami poprzez przepuszczalne przepony 

Urządzenie do rozpraszania substancji między dwie
ma cieczami poprzez półprzepuszczalne przepony uło
żone w stos i rozdzielone płytami przekładkowymi, 
zawierające kanały przelotowe (8) połączone z otwo
rem wlotowym i otworem wylotowym poszczególnych 
płynów, przy czym pierwszy płyn kierowany jest na 
jedną stronę przepon a drugi płyn kierowany jest na 
przeciwne strony przepon oraz w kanały, które ufor
mowane są z jednej strony przepon i między nimi 
dla pierwszej cieczy znajdującej się w rowkach (6, 
15, 19) płyty przekładkowej (3) umieszczonej z prze
ciwnej strony przepony, charakteryzuje się tym, że 
rowki (6, 15, 19) uformowane są na co najmniej jed
nym obszarze w kształcie litery „V" obejmującym 
w sobie co najmniej jeden kanał przelotowy (8), 
który korzystnie usytuowany jest tak blisko punktu 
najniższego litery „V" jak tylko to jest możliwe. 

(9 zastrzeżeń) 

B01D P.200305 Τ 15.08.1977 

Bielska Fabryka Armatur „Befa", Bielsko-Biała, 
Busko-Biała, Polska (Kazimierz Raczek, Marian Spo
rysz). 

Filtr, zwłaszcza dla urządzeń do wytwarzania rdzeni 
i form piaskowych w odlewnictwie metali 

Filtr według wynalazku składa się z dwóch po
dziurkowanych, koncentrycznych rurek (1) oraz (2), 
uchwyconych na jednym końcu oprawką (3) wyposa
żoną w gwintowaną szyjkę przyłączeniową (4), przy 
czym przestrzeń (5) między rurkami (1, 2) jest wy
pełniona materiałem filtrującym, np. filcem. Drugi 
koniec filtru jest zaślepiony denkiem (6). 

(4 zastrzeżenia) 

B01F P.191181 14.07.1976 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania 
Zakładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycz
nych „Promel", Gliwice, Polska (Andrzej Styś, Jan 
Jodliński, Bolesław Zaja). 

Wstrząsarka pneumatyczna 

Przedmiotem wynalazku jest wstrząsarka penuma-
tyczna przeznaczona do mieszania, rozdzielania bądź 
ubijania materiałów lub elementów w farmaceutyce, 
odlewnictwie, przemyśle spożywczym a zwłaszcza 
w oczyszczalniach chemicznych. 

Wstrząsarka pneumatyczna według wynalazku cha
rakteryzuje się tym, że do płyty stałej (1) zamocowane 
są elastyczne zbiorniki (2), na których wsparta jest 
ruchoma płyta (3), przy czym zbiorniki (2) połączone 
są przewodami (6) poprzez zawory (7) szybkiego roz
ładowania z rozdzielaczem (8) sterowanym układem 
rozrządu (9). (3 zastrzeżenia) 
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B01F P.196634 Τ 11.03.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Skórzanego, Kraków, 
Polska (Wacław Kozyra, Alfred Wasilewski, Stefan 
Starczewski). 

Urządzenie do mieszania zagęszczania 
i zgarniania osadu 

Urządzenie według wynalazku ma wirniki (6) na
pędzane indywidualnie, składające się z pionowych 
łopatek wykonanych najlepiej z desek dębowych, 
utwierdzonych swymi końcami do stalowych pierście
ni (8) osadzonych na wale wirnika (6). Łopatki wir
nika usytuowane są najkorzystniej pod kątem 30° do 
promienia wirnika (6) oraz posiadają prędkość obro
tową najlepiej w zakresie od 0,06 do 0,27 m/sek. 

Ponadto urządzenie ma zgarniacz (11) osadu, który 
ma zgrzebła (12) wykonane najlepiej z desek dębo
wych, przymocowanych stalowymi uchwytami prze
gubowymi (14) do konstrukcji (10), przy czym uch
wyty przegubowe (14) mają odpowiednie dźwignie (15) 
z nastawnymi przeciwciężarami (16) służącymi do 
równoważenia mas zgrzebeł (12). Zgrzebła (12) pod-

czas ruchu roboczego ustawiają się samoczynnie pod 
kątem 45° do poziomu dna zbiornika (3), natomiast 
przy zmianie kierunku urządzenia na przeciwny, 
zgrzebła (12) ustawiają się samoczynnie lecz do po
zycji poziomej nie powodując w tym czasie zgarnia
nia osadu. Urządzenie wyposażone jest także w zbior
nik (17) dla koagulatu oraz w rynnę perforowaną (18), 
która rozprowadza koagulat po całej powierzchni 
lustra osadu znajdującego się w zbiorniku (3). 

(5 zastrzeżeń) 

B01J P. 190913 02.07.1976 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska (Sta
nisław Nastaj, Bolesław Skowroński, Jerzy Baranow
ski). 

Sposób wytwarzania granulatu 
i urządzenie do wytwarzania granulatu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że za 
pomocą dwu strumieni tej samej cieczy, ale o róż
nych temperaturach, poruszających się w kierunku 
przeciwnym, wytwarza się dwie strefy: ciepłą i zim
ną, a z obszaru granicznego dwu stref odprowadzą 
się ciecz o temperaturze pośredniej, zaś stop wpro
wadza się do strefy ciepłej, w której rozrywa się on 
na krople, które przemieszczając się do strefy zimnej 
ulegają zestaleniu, a następnie hydraulicznie są wpro
wadzane do urządzeń oddzielających granulat od cie
czy. 
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Urządzenie do wytwarzania granulatu składa się 
z trzech umieszczonych jedna w drugiej kolumn: ko
lumny (3) formowania kropel, kolumny (4) chłodzenia 
granulatu i kolumny (5) transportującej granulat do 
urządzeń rozdzielczych. Urządzenie ma króćce do do
prowadzania cieczy ciepłej (10), cieczy zimnej (15), do 
odbioru cieczy pośredniej (16), króćce do doprowa
dzania (11) i odprowadzania (13, 14) gazu oraz pompy 
do prowadzenia wymuszonych obiegów cieczy, jak 
również zbiornik naporowy stopu (1). 

Rozwiązanie służy do granulacji stopów mocznika, 
saletry amonowej siarki itp. materiałów. 

(6 zastrzeżeń) 

B01J 
C04B 

P.191029 07.07.1976 

FMC Corporation, Filadelfia, St. Zjedn. Am. (Louis 
D. Friedman). 

Sposób wytwarzania granulek 
zagęszczonego lotnego popiołu 

Spęsób według wynalazku polega na tym, że sor
tuje się lotny popiół w celu otrzymania frakcji o wiel
kości w zasadzie mniejszej od 200 mesh, zwilża się 
przesortowaną frakcję dostateczną ilością wody dla 
utworzenia granulek, sortuje się surowe granulki, 
bębnuje się je w celu ubicia cząstek aż do czasu 
wyciśnięcia z nich nadmiaru wody opylając w czasie 
bębnowania przesortowanym lotnym popiołem dla 
zaabsorbowania wyciśniętej wody i zapobieżenia aglo
meracji, po czym ubite surowe granulki suszy się 
w celu usunięcia z nich wolnej wody, ogrzewa w wa
runkach niespiekania, w temperaturze od około 538°C 
do 70-90% absolutnej temperatury mięknienia po
piołu aż tlenki żelaza zostaną przeprowadzone w za
sadzie w postać hematytową α - F203 a węgiel wy
pali się do pozostałości w ilości nie większej niż 3 -
5% i obrobione, wysuszone granulki spieka się w tem
peraturze wynoszącej 70-90% absolutnej temperatu
ry mięknienia popiołu. (6 zastrzeżeń) 

B01J P.191200 14.07.1976 

Dolnośląskie Zakłady Chemiczne „Organika", Ża
rów, Polska (Eugeniusz Chrabkowski). 

Sposób olejowania 
lub nawilżania materiałów pylących 

Sposób według wynalazku polegający na dziełaniu 
ciekłym rozpylonym lepiszczem na obrabiany ma
teriał, charakteryzuje się tym, że rozpylanie lepiszcza 
prowadzi się metodą pulsacyjną, cyklicznie w małych 
porcjach, kilkoma dyszami w kierunku pionowym 
na frakcję pylącą obrabianego materiału. 

(2 zastrzeżenia) 

B01J P.191220 16.07.1976 

Instytut Technologii Elektronicznej. Warszawa, Pol
ska (Zbigniew Sobczak). 

Sposób wytwarzania grubych warstw epitaksjalnych 

Sposób osadzania krzemowych warstw epitaksjal
nych na monokrystalicznym podłożu krzemowym, cha
rakteryzuje się tym, że temperaturę procesu epitaksji 
zmienia się oscylacyjnie w funkcji czasu reakcji, przy 
czym dolna granica oscylacji jest niższa od 1160°C. 

(1 zastrzeżenie) 

B01J P.191235 15.07.1976 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Kopal
nictwa Surowców Chemicznych „Biprokop", Chorzów, 
Polska (Kazimierz Olszówka, Ryszard Ryś). 

Głowica granulacyjna do materiałów łatwo topliwych 

Głowica granulacyjna według wynalazku charak
teryzuje się tym, że ma ruchomy ruszt drgający (11) 
usytuowany w prowadnicach (10) korpusu (2). 

(2 zastrzeżenia) 

B01J P.191326 19.07.1976 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska 
(Leon Bańczyk, Aleksander Grobelny, Aleksander 
Woźniak, Marek Jarzynowski, Michał Żurkiewicz, 
Elżbieta Szymkowiak). 

Pierścień wypełniający kolumn do wymiany masy 

Pierścień według wynalazku mający w swej po-
bocznicy wycinki odgięte do wnętrza pierścienia, cha
rakteryzuje się tym, że wycinki te mają kształt rów-
noległoboku i umieszczone są w dwóch rzędach o do
wolnej ilości w rzędzie, najkorzystniej w ilości 5 do 
10 wycinków w każdym rzędzie . (1 zastrzeżenie) 

B01J P.191462 27.07.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Wi
told Łaniewski, Jolanta Siwek). 

Sposób syntezy diamentów 
ze zjonizowanych gazowych związków węgla 

Sposób według wynalazku polega na tym, że umiesz
cza się zarodek diamentu (4) w szczelnym naczyniu 
kwarcowym (3), do którego doprowadza się gazowy 
związek węgla, korzystnie dwutlenek węgla CO., a na
stępnie wytwarza się jony węgla metodą fotojonizacji 
poprzez oświetlenie ze źródła (2) promieniowaniem 
nadfioletowym umieszczonym w ognisku Fx komory 
piecowej (1) o kształcie dwu współosiowo połączonych 
paraboloid obrotowych. (1 zastrzeżenie) 
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B01K P. 198230 19.05.1977 

Pierwszeństwo: 
21.05.1976 - U S A (nr 688842) 
25.04.1977 - U S A (nr 790756) 

Diamond Shamrock Corporation, Cleveland, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Sposób przekształcania elektrolizera z diafragmą 
w elektrolizer membranowy 

Przedmiotem wynalazku jest sposób przekształcenia 
elektrolizera z diafragmą w. elektrolizer membrany 
używany do wytwarzania chloru i wodorotlenku so
dowego posiadający korzystne charakterystyki elektro
lizera membranowego. 

Sposób według wynalazku polega na wytwarzaniu 
membrany na katodzie standardowego elektrolizera 
z diafragmą, poprzez formowanie próżniowe podkła
du na elektrodzie porowatej, z następnym nałożeniem 
na podkład membrany i stopienie go na cienką błon-
kę, nie przepuszczalną dla cieczy. (15 zastrzeżeń) 

B02B P.196663 Τ 15.03.1977 

Filmowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Techfilm", 
Warszawa, Polska (Jan Lisowski, Irena Fronczak). 

Sposób ładowania młynów kulowych 

Sposób ładowania młynów kulowych służących do 
wytwarzania dyspersji typu lakierniczego w procesie 
ciągłym, przy szczególnych wymaganiach dotyczących 
struktury i stabilności powłoki uzyskanej po oblewie 
i wysuszeniu, polega na tym, że z sumy składników 
dyspersji wyodrębnia się dwe grupy: jedną, która 
służy do ustabilizowania warunków początkowych 
pracy młyna poprzez zdefiniowany proces jego płuka
nia i drugą grupę, którą dobiera się w celu zapewnie
nia stabilności w fazie ucierania, przy czym pierw
szą grupę zawierającą pewną dowolną ilość lakieru 
wypłukanego łączy się z drugą grupą w takiej fazie 
dyspersji, w której nie występuje wrażliwość zawie
siny na wahania lepkości. (1 zastrzeżenie) 

B02B P.196912 Τ 25,03.1977* 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Betonów „CEBET", Warszawa, Polska (Franciszek 
Laudy, Zygmunt Oszczyk). 

Wykładzina młynów kulowych 

Wykładzina młynów kulowych według wynalazku 
ma progi (3) i wgłębienia (4) ukształtowane w postaci 
linii śrubowej, przy czym kierunek wzniosu tej linii 
zgodny jest z kierunkiem ruchu obrotowego młyna. 

Wykładzina wykonana jest z materiału elastyczne
go, korzystnie z gumy lub tworzyw sztucznych itp. 

(2 zastrzeżenia) 

B02C P. 190891 01.07.1976 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od
lewni PRODLEW, Warszawa, Polska (Leonard Wroń
ski, Jan Dadas, Ryszard Faliński, Władysław Kaczyń
ski, Andrzej Oppenheim, Bogdan Pietrusiński). 

Kruszarka wirnikowa 

Kruszarka wirnikowa jest urządzeniem przeznaczo
nym głównie dla odlewnictwa i służy do rozdrabnia
nia wybitych mas odlewniczych. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że wewnątrz obudowy (1) zainstalowane są ka
nały odpylające (7) i (8) ze szczelinami (9). Kanały te 
połączone są odpowiednio z króćcami górnym (10) 
i bocznym (11) odprowadzającymi zapylone powietrze 
do instalacji odpylającej (12). (1 zastrzeżenie) 

B02C P. 190986 05.07.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych, Kraków, Polska (Stanisław 
Bednarski, Stanisław Kluczniak, Janusz Mazurkiewicz, 
Kazimierz Cieślewicz, Wiktor Śmietana). 

Sposób odzyskiwania masy kolagenowej 
oraz układ urządzeń 

do stosowania tego sposobu 

Sposób odzyskiwania masy kolagenowej z wody 
chłodzącej polega na doprowadzeniu zanieczyszczonej 
masą kolagenową wody chłodzącej wypływającej z 
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głowic formujących osłonki białkowe do mieszalnika, 
z którego uśredniona zawiesina podawana jest na po
łączone szeregowo co najmniej dwa sita łukowe. Oczy
szczona woda odprowadzana jest do ścieków alkalicz
nych lub kierowana z powrotem do głowic formują
cych poprzez dodatkowo zainstalowaną pompę i urzą
dzenie chłodnicze. Oddzielona na sitach łukowych ma
sa kolagenowa jest poddawana dalszemu odwodnie
niu na urządzeniu filtracyjnym lub filtracyjno-wyży-
mającym. Pierwsze sito łukowe w układzie co najmniej 
dwóch sit łukowych jest zasilane zawiesiną pod ciś
nieniem pompy tłoczącej, natomiast pozostałe sita są 
zasilane na drodze grawitacyjnej. 

Układ urządzeń do oddzielania masy kolagenowej 
charakteryzuje się tym, że mieszalnik (1) połączony 
jest za pomocą pompy (4) i rurociągu (5) z sitem łu
kowym (2), które jest połączone rurociągiem (10) ze 
zbiornikiem (11) pośrednim. Ostatnie z zestawu sit 
łukowych (3) jest połączone za pomocą zsuwy (8) 
z odwadniającym urządzeniem filtracyjnym lub fil-
tracyjno-wyżymającym. Jeżeli układ urządzeń pracu
je w obiegu zamkniętym wówczas zbiornik pośredni 
ma połączenie dodatkowe z pompą i urządzeniem 
chłodniczym. (4 zastrzeżenia) 

B03B P. 196922 25.03.1977 

Pierwszeństwo: 26.03.1976 - RFN (nr Ρ 2612834.7) 

Dr - Ing. Heinrich Spodig, Selm-Bork, Republika 
Federalna Niemiec. 

Separator magnetyczny 

Separator magnetyczny zwłaszcza do oddzielania 
materiałów ciekłych papkowatych i stałych zawiera 
korpus (9, 10, 11) z walcem rozdzielającym (6) mag
nesy trwałe (3), oraz nabiegunniki (4). Nabiegunniki 
(4) mają łożyska (4), w których ułożyskowana jest oś 
(5) walca rozdzielającego (6) łącząca oba nabiegunni
ki. Separator zawiera także mostek (7) łączący wolne 
końce pionowych ramion kątowników (1, 2), na któ
rych poziomych ramionach usytuowane są magnesy 
trwałe (3) i nabiegunniki (4). (13 zastrzeżeń) 

B03D P. 191658 04.08.1976 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna", Pszów, Pol
ska (Maksymilian Błaszczok, Mieczysław Manderla, 
Andrzej Zyzak, Witold Bartonik). 

Środek do wzbogacania węgli kamiennych 

Środek do wzbogacania węgli kamiennych uzyskuje 
się przez mechaniczne zmieszanie 10%-20% ilości wa
gowych olei ekstrakcyjnych, 2 % - 5 % alkoholu okty-
lowego dodecylowego lub heksodecylowego, 1%-3% 
terpineolu lub 1% kwasu krezolowego oraz 50%-70% 
oleju napędowego. (1 zastrzeżenie) 

B03D P. 197209 Τ 04.04.1977 

Kombinat Górniczo-Hutniczy „Orzeł Biały", Brze
ziny Śląskie, Polska (Stanisław Wolff, Władysław Lu-
boch, Jan Mądry, Czesław Gajownik, Ryszard Skrzyś, 
Jan Gabryś, Robert Godula, Rudolf Żamojda, Edmund 
Nowak, Wiesław Kurdowski, Andrzej Parda, Lech 
Miernik, Elżbieta Brzozowska). 

Sposób termicznego otrzymywania 
bogatego koncentratu cynkowo-ołowiowego 

z ubogich rud iub innych materiałów cynkonośnych 

Sposób wg wynalazku obejmujący suszenie i roz
drobnienie materiału wsadowego polega na tym, że 
pożądane odpędzenie wilgoci, rozdrobnienie i wstęp
ne wzbogacenie wsadu (1) uzyskuje się przez redukcję 
związków cynku i ołowiu węglem w piecu obrotowym, 
(3) w temperaturze 1250-1300°C, odparowanie tych 
metali z surowego ubogiego wsadu i przeprowadzenie 
ich w pyliste tlenki. Tlenki te kieruje się do procesu 
w reaktorze cyklonowym (8), a zgranulowane odpady 
(11) z tego reaktora zawraca się do pieca obrotowego 
(3). (1 zastrzeżenie) 

Β03Ώ P. 197292 Τ 07.04.1977 

„Cukrownie Wielkopolskie" w Poznaniu, Cukrownia 
„Opalenica" w Opalenicy, Polska (Sławomir Heller, 
Jan Jakubowski, Witold Kurowski, Henryk Putyła). 

Urządzenie do ciągłego oddzielania 
zanieczyszczeń mechanicznych 

od mleka wapiennego 

Urządzenie według wynalazku wykonane jest w 
kształcie ukośnego koryta (1) zaopatrzonego w dolnej 
części w dwa ślimaki (2, 3) wygarniające osadzony grys. 
Ślimak skośny przykryty jest w górnej części pełną 
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przegrodą (7). W górnej części urządzenia znajduje 
się mieszadło łańcuchowo-płytowe o regulowanej pręd
kości liniowej przesuwu płyt (5). (2 zastrzeżenia) 

B03D P. 197344 Τ 09.04.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Zyg
munt Dębowski, Leonard Pluta). 

Sposób uzyskiwania koncentratów 
pierwiastków śladowych lub rzadkich 

Sposób uzyskiwania koncentratów pierwiastków śla
dowych lub rzadkich polega na wychwytywaniu ich 
z wód lub ścieków przemysłowych po wstępnym o-
czyszczeniu mechanicznym i biologicznym. Wody lub 
ścieki zawierające rozpuszczone w nich śladowe ilości 
określonych związków metali, na przykład antymonu, 
berylu lub uranu, przepuszcza się przez adsorber wy
pełniony węglem aktywnym o średnicy ziaren od 1 
do 5 mm. Węgiel aktywny jest preparowany w celu 
zwiększenia jego pojemności adsporcji związków pier
wiastków śladowych, poprzez naniesienie na jego po
wierzchnię wewnętrzną warstwy metalu lub jego 
tlenku. Tak spreparowany węgiel aktywny wychwy
tuje śladowe ilości związków metali i gromadzi je 
w porach do takiej ilości, że sam staje się koncen
tratem rud tych pierwiastków. (3 zastrzeżenia) 

B05B P. 197054 Τ 29.03.1977 

Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych 
Zakład Projektowania i Konstrukcji Galwanizerni 
i Lakierni, Łódź, Polska( Zdzisław Ślusarczyk, Jan 
Lis). 

Rozpylacz do elektrostatycznego malowania 

Rozpylacz do elektrostatycznego malowania według 
wynalazku składa się z aparatu rozpylającego w izo
lacyjnej obudowie rurowej i typowej głowicy rozpy
lającej (7), przy czym aparat rozpylający jest wypo
sażony w zasilany napięciem prądu przemiennego lub 
pulsacyjnego zamontowany na izolacyjnym kształtow
niku o przekroju korzystnie krzyża lub jego części, 
wielostopniowy powielacz. Powielacz składający się 
z umieszczonych w jednym kanale elementów pro
stowniczych (3) i z umieszczonych w przyległych ka
nałach kondensatorów (4) z wprowadzonymi do ka
nału zawierającego rurowy przewód (6), doprowadza
jący materiał malarski, elektrodami (5) ładującymi ten 
materiał malarski stopniowo coraz wyższym napię
ciem na całej długości obudowy. Obudowa przy ma
lowaniu elektrostatyczno-pneumatycznym stanowi 
przewód doprowadzanego powietrza. Rozpylacz jest 
przystosowany do nanoszenia suchych farb proszko
wych oraz do natrysku mokrymi farbami. 

(1 zastrzeżenie) 

BOSB P. 200416 22.08.1977 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Ma
riusz Wieczorkowski). 

Sposób wymuszania drgań impulsowych 
w wibracyjnych urządzeniach pneumatycznych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że po 
obydwóch stronach elementu drgającego (3) stosuje 
się ciśnienie zmienne o różnych wartościach zmian, 
przy czym zmiana ciśnienia o wartości większej w 
wewnętrznej komorze (6) po jednej stronie elementu 
drgającego (3) wywołuje zmianę ciśnienia o wartości 
niższej w zewnętrznej komorze (5) po drugiej stronie 
elementu drgającego (3). (1 zastrzeżenie) 

B07B P. 191594 02.08.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 51326 

Zakłady Cynkowe „Silesia", Katowice, Polska (Antoni 
Śliwa, Jan Heliasz, Henryk Sztucki, Czesław Pencar-
ski). 

Urządzenie do przesiewania metalicznego 
pyłu cynkowego 

Urządzenie według wynalazku stanowi poziomo usy
tuowany bęben obrotowy o kształcie graniastosłupa 
o przekroju sześciokątnym. Bęben wyposażony jest na 
całym swym obwodzie w dwa sita zabudowane współ-
środkowo, przy czym sito wewnętrzne (16) stanowi 
siatka metalowa nawinięta na konstrukcję nośną (15), 
a sito zewnętrzne (17) wykonane jest z rozłączenie 
przymocowanych do konstrukcji nośnej (15) segmen
tów. Segment sita (17) wykonany jest z ramki meta
lowej (18), w którą wbudowane są dwie siatki (19) 
i (20). Obydwa sita od wewnętrznej strony wyposa
żone są w łopatki zgarniające (21) nachylone pod ką
tem 15-45° do dłuższego boku sita. Na zewnętrznej 
stronie sita (17) przymocowane są w sposób przesu
wny ciężarki (22). (3 zastrzeżenia) 
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B07B P. 196847 23.03.1977 

Pierwszeństwo: 24.03.1976 - Szwecja (nr 7603584-9) 

AB Linde Maskiner, Lindesberg, Szwecja. 

Sposób oczyszczania ziarna nasiennego 
i jego klasyfikacji oraz urządzenie 
do oczyszczania ziarna nasiennego 

Sposób oczyszczania ziarna nasiennego i jego klasy
fikacji w urządzeniach oczyszczających, w których 
prowadzone jest oczyszczanie powietrzem cyrkulowa-
nym w obiegu zamkniętym za pośrednictwem wenty
latora, polega na tym, że strumień powietrza kieruje 
się na ziarno w sąsiedztwie wylotowego otworu do 
powietrznego oczyszczania ziarna, przy czym stosuje 
się regulację oporu powietrza cyrkułującego w obiegu 
zamkniętym, zapewniając usytuowanie statycznego 
punktu zerowego w pobliżu wylotowego otworu dla 
powietrznie oczyszczonego ziarna. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu ma wenty
lator współpracujący ż kanałem (17) dla oczyszczają
cego powietrza płynącego do wentylatora i z kanałem 
(16) dla powietrza zawracanego do stanowiska (7) o-
czyszczania przy wylotowym otworze (8), przy czym 

obydwa kanały (16), (17) usytuowane bezpośrednio je
den nad drugim mają taki sam opór, a pomiędzy ka
nałami (16, 17) umieszczona jest przepustnica (18) dla 
kierowania części powietrza cyrkulującego w obiegu 
zamkniętym bezpośrednio pomiędzy kanały (16, 17). 

(7 zastrzeżeń) 

B07B P. 198570 01.06.1977 

Pierwszeństwo: 02.06.1976 - Szwajcaria (nr 6900/76) 
20.01.1977 - Szwajcaria (nr 678/77) 

Bystronic Maschinen AG, Bützberg, Szwajcaria. 

Sposób i urządzenie do zbioru i sortowania 
ziemniaków 

Sposób zbioru i sortowania ziemniaków polega na 
tym, że ziemniaki wraz z zanieczyszczeniami w posta
ci kamieni, brył ziemi itp. przepuszcza się przez wiąz
kę światła czerwonego do podczerwieni które w za
leżności od rodzaju materiału uruchamia dźwignię 
wyrzucającą do zanieczyszczeń. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu składa się 
z szafy świetlnej zaopatrzonej w nadajnik (12) światła 
i odbiornik (13) światła, obwodu (16) z logicznym u-
kładem połączeń i wzmacniaczem, przekaźnika (17), 
elektromagnesu (18) oraz dźwigni (19) z płytą wyrzu
cającą (20). Ziemniaki są segregowane do przenośnika 
(21) zaopatrzonego w ścianę działową (22). 

(13 zastrzeżeń; 

B08B P. 191603 02.08.1976 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„B ;promet" (Józef Machinek). 

Urządzenie do oczyszczenia powierzchni stożkowej 
bębna mieszarki 

Urządzenie do czyszczenia powierzchni stożkowej 
bębna mieszarki ma ruchomy nóż skrobiący (1) zamo
cowany przegubowo za pomocą sworzni (2) do trzpie
ni (3) odpychanych sprężynami (4) osadzonymi w pro
wadnicy (5). Prowadnica (5) przymocowana jest prze
suwnie w podłużnych otworach (6) do stałej belki (7). 

(1 zastrzeżenie) 
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B21B P. 191663 05.08.1976 

Zakłady Igieł i Części do Maszyn Dziewiarskich 
„Famid", Łódź, Polska (Józef Szczepaniak, Zbigniew 
Piaszczyk, Zbigniew Staszewski). 

Podajnik taśmy do współpracy 
z różnymi urządzeniami roboczymi 
zwłaszcza prasami mimośrodowymi 

przy wykrawaniu różnych przedmiotów 

Podajnik taśmy według wynalazku działa na za
sadzie mechanizmu korbowo-suwakowego z regulacją 
wielkości wykorbienia. W układzie korbowym (A) jest 
korbowód teleskopowy (15) ze sprężyną (13), która ugi
na się po dojściu suwaka podającego (8) do zderzaka 
przedniego (7). 

Układ (B) suwaka (8) ma dźwignię (10) zaciskającą 
podawaną taśmę ze zmienną regulowaną siłą. Urzą
dzenie przechwytujące ze śrubą (1) dociskową jest ste
rowane mechanizmem krzywkowo-dźwigniowym (E) 
z dźwignią (2) i krzywką (3). Do likwidowania zwisu 
taśmy służy hamulec cierny (F), przy czym siłę ha
mowania reguluje się śrubą (17). (1 zastrzeżenie) 

B21D P. 191610 04.08.1976 

Cartiere Paolo Pigna S.p.A, Alzano Lombardo, Wło
chy. 

Urządzenie do łączenia perforowanych arkuszy 

Urządzenie do łączenia perforowanych arkuszy ma 
szpulę zasilającą (3) z nawiniętą taśmą łączącą (2) 
w kształcie spirali, zespół podający taśmę łączącą (2) 
ze szpuli, licznik liczący ilość podawanych pierścieni 
spirali, nastawny zespół tnący (6) dla odcinania od
cinków taśmy łączącej (2), selektor (5) umożliwiający 
nastawienie określonej liczby pierścieni w odcinku 

taśmy łączącej (2), komparator porównujący rzeczy
wistą liczbę pierścieni z zaprogramowaną i włączają
cy zespół tnący i stanowiska (1) łączenia arkuszy. 

Stanowisko (1) łączenia arkuszy, usytuowane na dro
dze podawania taśmy (2) ma półki (8, 8a) oraz rucho
me klocki (18, 18a) dla ustalenia położenia pliku ar
kuszy tak, aby otwory perforacji trafiały na końce 
pierścieni odcinka taśmy łączącej (2), nastawną prasę 
dla zaciskania pierścieni taśmy łączącej (2), elementy 
sterujące reagujące na brak arkuszy na stanowisku 
łączenia, oraz urządzenie usuwające arkusze ze sta
nowiska łączenia i pobudzające podawanie taśmy łą
czącej (2). (11 zastrzeżeń) 

B22C P. 191689 5.08.1976 

Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, 
Ostrowiec Świętokrzyski, Polska (Mieczysław Mular
czyk, Stanisław Lewowicki, Aniela Sobolewska, Jan 
Szczawiński, Andrzej Pietrzyk, Lucyna Rogala). 

Sposób wytwarzania wkładów izolacyjnych 
do wlewnic 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania, 
wkładów izolacyjnych do wykładania wlewnic lub 
nadstawek wlewnic w procesie odlewania stali po
legający na tym, że masę sporządza się z odpadów 
papierniczych zawierających 40-60% wagowych mi
nerałów ceramicznych o ogniotrwałości zwykłej po
wyżej 1690°C i 60-40% wagowych celulozy, które się 
suszy lub nie, rozdrabnia, dodaje dodatki wiążące w 
postaci szkła wodnego lub ługu posiarczynowego, for
muje mechanicznie wkłady i suszy w temperaturze 
powyżej 80°C. (1 zastrzeżenie) 

B22D P. 198917 16.06.1977 

Pierwszeństwo: 16.06.1976 - Stany Zjednoczone Ame
ryki (nr 696.801) / 

Southwire Company, Carrollton, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób wytwarzania ciągnionego pręta miedzianego 

Sposób polega na tym, że w systemie ciągłego odle
wania, pręt miedziany zostaje zwinięty na gorąco za
nim zostanie poddany hartowaniu lub operacji chło
dzenia. Zwijanie na gorąco wspomnianego pręta jest 
wykonywane w zakresie wartości temperatury od 
700°F do 1200°F, przy czym zalecane jest wykorzysty
wanie zakresu od 950°F do 1150°F, aby wykonywać 
zwijanie pręta na gorąco w dostatecznie wysokiej tem
peraturze dla uzyskania wystarczającej termodyfuzji 
w strukturze krystalicznej (wakans) materiału pręta. 
Następnie wykonuje się stopniowe chłodzenie do tem
peratury otoczenia, aby przez to poprawić własności 
mechaniczne wyrobu gotowego. Pręt miedziany lub 
ze stopu miedzi poddany obróbce w sposób według 
wynalazku ma lepsze własności mechaniczne, ułat
wiające przeciąganie, dla przetwarzania na drut. 

6 zastrzeżeń) 
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B23B P. 197142 Τ 31.03.1977 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Je
rzy Stos, Tadeusz Szymczakowski). 

Uchwyt tokarski 

Uchwyt według wynalazku ma dzielony stalowy 
korpus (1), tarczę (2) zbierakową, tuleję (3) ciągnącą 
zazębioną skośnymi rowkami teowymi z trzema szczę
kami (4) podstawowymi. Do szczęk (4) przymocowane 
są szczęki (5) górne. Uchwyt, samocentrujący, trzy-
szczękowy, z kompensacją spadku siły zacisku za po
mocą przeciwciężarów (8) umieszczonych na dwura-
miennych dźwigniach (6), charakteryzuje się tym, że 
osie dźwigien (6) są równolegle do osi uchwytu. 

(1 zastrzeżenie) 

B23B P. 197272 Τ 06.04.1977 

Przedsiębiorstwo Rekonstrukcji i Modernizacji Urzą
dzeń Energetycznych „Remak", Opole, Polska (Gotfryd 
Wystub). 

Urządzenie do ukosowania krawędzi rur 

Urządzenie według wynalazku mocowane na rurze, 
ma korpus (1) wykonany jako komora cylindrowa z 
umieszczonym w niej przesuwnym cylindrem (2) z tło

kami (2 i 4). Położenie cylindra (2) względem korpusu 
(1) decyduje o przesuwie wrzeciona (14) i pośrednio 
o posuwie skrawania noży (16). Tłoki (3 i 4) zakoń
czone są stożkami (5 i 6) do zacisku i ustalania na 
rurze (7) za pośrednictwem szczęk rozprężnych (18). 
Poszczególne czynności mechanizmów urządzenia re
gulowane są pokrętłem (10) rozdzielacza (8). Napęd 
wrzeciona (14) przenoszony jest przez przekładnię (12) 
od mechanizmu napędowego (11) złożonego z jednego 
lub kilku znanych silników pneumatycznych. 

(3 zastrzeżenia) 

B23B P. 199360 04.07.1977 

Pierwszeństwo: 5.07.1976 - Rep. Fed. Niemiec 
(nr Ρ 2630156.4) 

Apparatebau Spradow GmbH and co KG, Bünde 1, 
Republika Federalna Niemiec. 

Podajnik cichobieżny materiału 
dla obrabiarek obrabających pręty 

lub podobnych maszyn 

Przedmiotem wynalazku jest podajnik cichobieżny 
materiału, dla obrabiarek obrabiających pręty lub dla 
podobnych maszyn, składający się z poziomej szyny 
wspornikowej z podpierającymi ją w każdym końcu 
nogami. > 

Na szynie wspornikowej (1) są zamontowane w od
stępach od siebie poprzecznice łożyskowe (3) leżące 
na przemian po bokach pręta (2), przy czym w po-
przecznicach łożyskowych (3) są zawieszone w więk
szej ilości krążki dociskowe (4), dociskające swoją po
wierzchnią toczną pręty (2). (6 zastrzeżeń) 

B23F P. 19746*) Τ 15.04.1977 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Elektrycznych, Bielsko-Biała, Polska (Józef Matuszek, 
Jan Szadkowski, Zygmunt Kempny, Stanisław Ra-
pacz). 

Wiórkownik składany 

Wiórkownik składany, zwłaszcza do obróbki kół zę
batych, charakteryzuje się tym, że w jego korpusie 
(1) usytuowany jest zespół wpustowy, składający się 
z dwóch walcowych klinów (7) o osiach przecinających 
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się i obejmujących między sobą regulacyjny wpust 
(6) powstałymi z przecięć powierzchni walcowych (y) 
klinów (7), z wpustu (12) ustalającego względem kor
pusu (1) położenie krążków (3) lub krążków (3) i prze
kładek (11) nie podlegających regulacji. 

(5 zastrzeżeń) 

B2Í P. 197461 Τ 15.04.1977 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Elektrycznych, Bielsko-Biała, Polska (Józef Matuszek, 
Jan Szadkowski, Zygmunt Kempny). 

Wiórkownik składany 

Wiórkownik składany, zwłaszcza do obróbki wykań
czającej kół zębatych, charakteryzuje się tym, że zę
by krążków (1) posiadają rowki wiórowe (2) wyko
nane wzdłuż zarysu zębów i usytuowane na jednej 
lub dwóch stronach powierzchni czołowych (c) krąż
ków, na każdym z boków zębów krążków (1), lub 
na jednym z ich boków. Przy tym rowki wiórowe (2) 
posiadają kąt natarcia (γ), a zęby krążków (1) ciągły 
układ włókien spowodowany obróbką plastyczną. 

(3 zastrzeżenia) 

B23P P. 197141 Τ 31.03.1977 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska 
(Alfred Liebeskind, Ryszard Czechanowski, Zbigniew 
Wojtaszek). 

Sposób adaptacyjnej regulacji posuwu 
elektrody w drążarce elektroerozyjnej 

oraz urządzenie do adaptacyjnej regulacji posuwu 
elektrody w drążarce elektroerozyjnej 

Sposób adaptacyjnej regulacji posuwu elektrody 
polega na tym, że grubość szczeliny międzyelektrodo-
wej ustala się przez porównanie cyklicznie kontrolo
wanej względnej liczby wyładowań jałowych z zada
ną względną liczbą wyładowań. Jeżeli kontrolowana 
liczba wyładowań jałowych jest inna od zadanej na
stępuje zmiana grubości szczeliny w sposób dyskret
ny do momentu, aż względna liczba wyładowań jało
wych osiągnie ustaloną wartość. 

Napięcie występujące na szczelinie między elektrodo
wej jest próbkowane w czasie trwania impulsów do
starczanych przez generator i ograniczone do ustalo
nego poziomu. Urządzenie do adaptacyjnej regulacji 
posuwu elektrody ma blok adaptacyjny złożony z dys-
kryminatorów amplitudy napięcia na szczelnie mię-
dzyelektrodowej (31) i (32) połączonych poprzez in-

wertery (36), (37) i bramki (38), (39) z licznikami wy
ładowań jałowych (51), (53) i zwarć (52) (54), które 
poprzez przerzutniki bistabilne (55), (56), (57), (58) 
i bramki (59), (62) sterują licznikiem rewersyjnym (60) 
z dekoderem (61) połączonym z nastawnikiem (2). Po
między licznikami (51), (52), (53), (54) a bramkami (38), 
(39), są bramki (45), (46), (47), (48), blokowane na prze
mian parami przez wyzwalany z licznika (40) impul
sów wytwarzanych przez generator (9), przerzutnik 
(42), z którym poprzez przerzutnik monostabilny (63) 
połączony jest licznik (64) zwiększający cyklicznie o 1 
zawartość licznika rewersyjnego (60). (6 zastrzeżeń) 

B23P 
Β26Γ 

P. 197285 Τ 06.04.1977 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadec
kich, Bydgoszcz, Polska (Ireneusz Bielski). 

Urządzenie do przecinania na drążkach erozyjnych 

Urządzenie według wynalazku ma w korpusie izo
lowanym od stołu obrabiarki tulejką (17) i podkładką 
(16) zamocowane listwy zębate (8) współpracujące bez
pośrednio z kołem (11) i za pośrednictwem koła (10) 
z kołem (12) osadzonymi na wałku (14), na którym 
umieszczone jest jednokierunkowe sprzęgło zapadko
we (13) oraz bęben (15). 

Urządzenie według wynalazku może znaleźć zasto
sowanie do przecinania materiałów przewodzących 
prąd elektryczny. (1 zastrzeżenie) 
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B24B P. 197019 Τ 28.03.1977 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Andrzej Barczyński, Andrzej Dziurski, Ludwik Ka
nia, Eugeniusz Mazanek, Zdzisław Nowak). 

Urządzenie do nagniatania otworów walcowych, 
zwłaszcza stopniowanych 

Urządzenie do nagniatania otworów walcowych, 
zwłaszcza stopniowanych, składa się z trzpienia (1) 
zaopatrzonego w bieżnię (2), na której rozmieszczone 
są na obwodzie elementy nagniatające (5) w postaci 
wałeczków, które osadzone są w oprawie (6) osadzonej 
przesuwnie poosiowo względem trzpienia (1). Oprawa 
(6) połączona jest obrotowo z osadzonym przesuwnie 
pierścieniem (7). W określonej odległości od tego pier
ścienia osadzony jest element oporowy (8). Między 
pierścieniem (7) a elementem oporowym (8) znajdu
je się element sprężysty (9), zapewniający elastyczne 
poosiowe przemieszczanie się oprawy (6) wraz z ele
mentami nagniatającymi (5). 

Proponowane urządzenie umożliwia nagniatanie 
otworów stopniowanych na całej ich długości jak rów
nież powierzchni czołowych między poszczególnymi 
średnicami otworu, a ponadto otworów walcowych 
nieprzelotowych. (1 zastrzeżenie) 

B24B P. 197451 Τ 15.04.1977 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Antoni 
Znorko, Józef Jezierski, Władysław Moskal). 

Samonastawna głowica nagniatająca wielorolkowa 

Głowica nagniatająca według wynalazku umożliwia 
obróbkę wykończającą powierzchni powstałych z obro
tu łuku w czopach wałów korbowych. 

Głowica ma rolki nagniatające (5) luźno osadzone 
w rolkach podporowych (3) ułożyskowanych tocznie 
na trzpieniu (4) oraz w rolce dociskowej (2) osadzonej 
tocznie na trzpieniu (1) zamontowanym w korpusie 
głowicy. (2 zastrzeżenia) 

B25B P. 198162 17.05.1977 

Pierwszeństwo: 5.08.1976 - Rep. Fed. Niemiec 
(nr G 7624583.5) 

Kabelschlepp G.m.b.H., Siegen, Republika Federal
na Niemiec. 

Urządzenie do mocowania osłony na łańcuchu, 
przeznaczonym do prowadzenia przewodów 

przenoszących energię 

Urządzenie według wynalazku składające się 
z dwóch łańcuchów drabinkowych, łączonych ze sobą 
jedno- lub wieloczęściowymi środnikami, charakte
ryzuje się tym, że każdy środnik (1) posiada w swym 
górnym i dolnym pasie (3) boczne rowki (5), a w row
ki te wsunięte są zaczepy (7) do mocowania taśmy sta
lowej (8), zaopatrzone w boczne klamry (6). 

(2 zastrzeżenia) 
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B28B P. 197316 Τ 07.04.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Bogumił Barski). 

Sposób prefabrykacji przepustów drogowych 
i przewodów kanalizacyjnych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że żebro 
(1) osadza się w gnieździe (2) sztywnej stopki (3) łą
cząc oba elementy klejem z żywic syntetycznych, 
a następnie do łożysk (4) uformowanych w kształcie 
litery L lub U znajdujących się po obu stronach ko
rytka (5) wyprawionego folią uszczelniającą (6) wpro
wadza się elastyczną cienkościenną płytę (7) z jed
norodnego bądź laminatowego materiału wyginając 
ją w kształcie owalnym. Elastyczna cienkościenna pły
ta (7) posiada wzdłuż krawędzi oparć wygięcia (8) 
uformowane odpowiednio do kształtu łożysk (4) a 
powierzchnia styku elementów (4) i (8) pokrywa się 
klejem z żywic syntetycznych. (2 zastrzeżenia) 

B28C P. 191561 30.07.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Prze
mysłowego „Śląsk", Katowice, Polska (Tadeusz Stel
mach, Bronisław Mirkiewicz). 

Urządzenie do dozowania domieszek 
do masy betonowej, zwłaszcza 

domieszki uplastyczniającej typu „Klutanit" 

Urządzenie ma podstawę (1) wykonaną z kształtow
ników, na której osadzone są: zbiornik zapasowy (2) 
i zbiornik główny (3). Pomiędzy zbiornikami (2) i (3) 
na płycie (4) osadzona jest pompa wodna sprzężona 
z elektrycznym silnikiem (7). Otwór ssący pompy po
łączony jest z dwoma przewodami (9) i (10) połączo
nymi z przewodem (12) usytuowanym w zbiorniku (2). 
Otwór tłoczący pompy usytuowany w kołnierzu tło
czącym (14) połączony jest pojedynczym przewodem 
(15), na którym usytuowany jest zawór odcinający 
(16) połączony poprzez pręty wsporcze (17) z elektro
magnesem (18) sprzężonym z zaworem odcinającym 
(16) przy pomocy trzpienia z nakrętką (19). 

(2 zastrzeżenia) 

B29C P. 191716 10.08.1976 

Chemiczny Ośrodek Badawczy, Kraków, Polska 
(Wiktor Klein). 

Sposób i urządzenie do cięcia gumy 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że odcinek 
lub odcinki gumy przeznaczonej do cięcia kładzie się 
na zespole noży (1), a następnie na gumę kładzie się 
średnio elastyczny podkład, zwłaszcza gładką desecz
kę i całość przepuszcza się pomiędzy znanymi, obra
cającymi się walcami. 
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Urządzenie wg wynalazku składa się ze znanych 
walców, z zespołu noży i ze średnio elastycznego pod
kładu. Noże (Î) osadzone są w deseczce (2) równoleg
le do siebie w odstępach równych żądanej szerokości 
pasków a prostopadle do osi obrotu walców. 

Sposób i urządzenie do cięcia gumy, zwłaszcza zu
żytych dętek lub przewodów gumowych, na wąskie 
paseczki, zwane recegturkami, przeznaczone jest do 
stosowania przy utylizacji odpadków gumowych i/lub 
odpadów przemysłu gumowego. (3 zastrzeżenia) 

B29C P. 197988 Τ 07.05.1977 

Pierwszeństwo: 09.12.1976 - Polska 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń 
Chemicznych „Metalchem", Toruń, Polska (Jerzy Bar-
toszak, Ryszard Górecki). 

Głowica do formowania rowka w rurach 
z tworzyw sztucznych 

Głowica według wynalazku jest wyposażona w u-
kład co najmniej trzech zespołów formujących, skła
dających się z dźwigni w której jest osadzona rolka 
(9) kształtująca i jest zaopatrzona w jarzmo z rolką 
(15) prowadzącą, współpracującą z bieżnią (18) stoż
kową, osadzoną obrotowo i suwliwie na trzpieniu (1) 
stałym. Układ ten współpracuje z zespołem zabiera-
kowym, który składa się z osadzonych w dźwigniach 
pnętów, łączących tarcze (4, 4a) osadzone na ułożysko-
wanych na trzpieniu (1) stałym tulejach (2, 3). 

Głowica według wynalazku ma zastosowanie do for
mowania rowków o różnych kształtach i wymiarach 
w rurach z tworzyw sztucznych także o dużych śred
nicach. (4 zastrzeżenia) 

B29D P. 196925 Τ 25.03.1977 

Statni výzkumný ústav materiálu, Praha, Czecho
słowacja. 

Urządzenie do wytwarzania części o dużej pojemności 
z materiału plastycznego 

Urządzenie wg wynalazku składające się z części 
wtryskowej i z części zamykającej z przestrzenią dla 
formy, charakteryzuje się tym, że cylinder napełnia
jący (1) części wtryskowej i forma (6) są połączone 
za pomocą komory pośredniej (7), wyposażonej w tłok 
(10), której oś jest różna niż oś cylindra napełniają
cego (1). Cylinder mechaniczny (31) części wtrysko
wej jest połączony z cylindrem mechanicznym (12) 
komory przejściowej (7) za pomocą wspólnego obwo
du hydraulicznego. 

Komora pośrednia (7) jest umieszczona wewnątrz 
mostka (4), zamocowanego na stałej płycie mocującej 
(3) i jest zamocowana na ramie (30) oraz jest połączo-
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na z formą (6) za pomocą członu łączącego poprzez 
otwór w stałej płycie mocującej (3). Cylinder mecha
niczny (12) komory przejściowej (7) jest połączony po
średnio z cylindrem mechanicznym (31) części wtrys
kowej poprzez przewód rurowy (36) obwodu hydrau
licznego. W cylindrze napełniającym (1) jest utworzo
na przez suw ślimaka (23) komora (35) do części ma
sy stopionej. (12 zastrzeżeń) 

B29D P. 197122 Τ 01.04.1977 

Wytwórnia Sprzętu Komunlikacyjnego „PZL-Mie-
lec", Mielec, Polska i Politechnika Warszawska, War
szawa, Polska (Irma Gruin, Jerzy Kapuściński, Sta
nisław Pietkiewicz). 

Urządzenie do przesycania tkaniny szklanej żywicą 

Urządzenie do przesycania tkaniny szklanej żywicą 
zwłaszcza do wykonywania miękkich preimpregnatów 
ma transporter (1), siatkę poliamidową (11) pod którą 
znajduje się komora próżniowa (2) z przewodem od
ciągowym (3) do przesycania tkaniny (10), odwijanej 
z walca (10) i nasączanej dozownikiem (7) znajdują
cym się nad komorą próżniową (2). (1 zastrzeżenie) 

B29D P. 197123 Τ 01.04.1977 

Wytwórinia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mie-
lec", Mielec Polska i Politechnika Warszawska, War
szawa, Polska (Stanisław Pietkiewicz, Jerzy Kapuś
ciński, Irma Gruin). 

Sposób przesycania tkaniny szklanej żywicą 

Sposób przesycania tkaniny szklanej żywicą zwłasz
cza miękkich preimpregnatów polega na tym, że tka
ninę impregnowaną poddaje się procesowi wysuszenia 
i wygrzania do temperatury ~100°C w komorze ciepl
nej z promiennikami podczerwieni (4). Następnie tka
ninę przemieszcza się w wannie (9) z żywicą przez 
szereg walców (8) impregnująco-wyżymających, usy
tuowanych naprzemian pod i nad lustrem żywicy. 

(1 zastrzeżenie) 

: Ę D U PATENTOWEGO 
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B29F P. 196978 28.03.1977 

Pierwszeństwo: 19.07.1976 - Francja (nr 7621933) 

Pont - A - Mouson S.A. Nancy, Francja. 

Sposób wytwarzania wyrobów 
z materiałów termoplastycznych usieciowanych 

i urządzenie wykorzystujące ten sposób wytwarzania 
Sposób wytwarzania produktów polega na ciągłym 

formowaniu dzięki pośredniemu ciśnieniu, mieszaniu 
materiału termoplastycznego i składników sieciują
cych, a następnie wywołanie sieciowania za pomocą 
w/w składników. Materiał przerabiany umieszcza się 
w obszarze spiekania, gdzie podaje się go działaniu 
pośredniego ciśnienia i temperatury spiekania, w tym 
samym czasie wykonuje się formowanie, przesuwa się, 
go bez modyfikacji kształtu za pomocą pośredniego 
ciśnienia do obszaru, gdzie przez podwyższenie tem
peratury wywołuje się końcowe sieciowanie. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że obejmuje usy
tuowane wzdłuż jednej osi ( x - x ) doprowadzenie (11) 
materiału przerabianego, ciągadła spiekania (4) i cią
gadło sieciowania (13). Ciągadła te ograniczają ciągłą 
przestrzeń, w której wytwarzane jest pośrednie ciś
nienie przez element (28). Każde ż ciągadeł zawiera 
pośrednie ogrzewanie (8, 17). (13 zastrzeżeń) 

B29H P. 197008 Τ 28.03.1977 

Poznańskie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil", 
Poznań, Polska (Kazimierz Jrmuż, Józef Stopa, Zdzi
sław Przybyłek, Stanisław Besz, Leopold Oczkowski, 
Daniel Chyc). 

Prasa do wulkanizacji bieżnikowanych 
opon traktorowych 

Prasa do wulkanizacji bieżnikowanych opon trak
torowych, charakteryzuje się tym, że ma oddzielny 
mechanizm zamykająco-otwierajacy, mechanizm zała
dowczy i mechanizm blokowania zamkniętą prasę. 

Mechanizm zamykająco-otwierający formę składa 
się z czterech kolumn (5) z wmontowanymi śrubami 
(6) do napędzania poprzez przekładnię łańcuchową na
krętek (8). Mechanizm załadowczy składa się z pio
nowej kolumny (15) i bocznego ramienia (16), na koń
cu którego jest szczękowy mechanizm chwytakowy (14) 
o napędzie pneumatycznym. 

Mechanizm blokowania stanowią cztery szczęki za
ciskające (12), które służą do nakładania na zewnętrz
ny zamek (13) połówek formy (3). (1 zastrzeżenie) 

B29H P. 197239 Τ 04.04.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiar
skiego „Stomil", Poznań, Polska (Bolesław Jurkow
ski, Józef Rudecki). 

Sposób wykonywania opony radialnej 

Sposób wykonywania opony na bębnie konfekcyj
nym polega na nakładaniu nitek osnowy o długości 
0,5% do 2% większej niż zarys wewnętrzny opony 
wulkanizowanej. Nakłada się sztywne opasanie oraz 
paski wzmacniające pod kątem 15° do 35° o nachy
leniu nitek przeciwnym do nachylenia pierwszej war
stwy opasania. Następnie formuje się oponę, w wy
niku którego następuje sfalowanie nitek w czole opo
ny z największą amplitudą w szczycie i następuje 
obrót jednej stopki względem drugiej od 2° do 20°. 

(1 zastrzeżenie) 

B32B P. 197063 Τ 29.03.1977 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec". 
Mielec, Polska (Stanisław Pietkiewicz). 

Urządzenie do przesycania żywicą 
tkaniny szklanej w postaci taśmy lub sznura 

Urządzenie do przesycania żywicą tkaniny szklanej 
w postaci taśmy lub sznura składa się ze stołu (5) 
z regulowanym wgłębieniem na szerokość taśmy, u-
mieszczonym nad nim urządzeniem dozującym żywi
cę (1) oraz przynajmniej trzech walców impregnują-
co-homogenizujących o stopniowo wzrastającym na
cisku na taśmę. (i zastrzeżenie) 



Nr 4 (110) 1978 BIULETYN 

B32B P. 197723 08.06.1977 

Pierwszeństwo: 10.06.1976 - Szwecja (nr 7606540-8) 

Lars Torgersen, Stabekt, Norwegia; Jan Arthur 
Christensen, Västra Frölunda, Szwecja; Roar Lemcke 
Alfheim, Sandefjord, Norwegia, Kent Roger-Almqvist, 
Kungsbacka, Szwecja. 

Sposób wytwarzania wzmacnianych 
lub nie wzmacnianych produktów 

z żywicy termoutwardzalnej 

Sposób wytwarzania wzmacnianych lub nie wzmac
nianych produktów z żywicy termoutwardzalnej, ko
rzystnie produktów z poliestru wzmacnianego włók
nem szklanym, przez formowanie laminatu, warstw 
syntetycznej żywicy i ewentualnie włókna wzmacnia
jącego, w drodze natryskiwania, za pomocą urządze
nia natryskującego, syntetycznej żywicy i ewentual
nie włókna wzmacniającego, na ścianę formy, pole
ga na tvm, że realizuje sie go w komorze utrzymywa
nej pod zmniejszonym ciśnieniem, w której zawarte 
jest całe urządzenie do realizacji sposobu. 

(7 zastrzeżeń) 

B42C P. 191607 04.08.1976 

Cartiere Paolo Pigna S.p.A., Alzano Lombardo, Wło
chy. 

Urządzenie do łączenia perforowanych arkuszy 

Urządzenie do łączenia perforowanych arkuszy przy 
pomocy taśmy łączącej składającej się z otwartych 
pierścieni charakteryzuje się tym, że zawiera układ 
podający pliki perforowanych arkuszy (4), zamoco
wany na ramie (1), stanowisko łączenia arkuszy, zes
pół podający (9) sterowany numerycznie, zespół tnący 
flO) oraz zespół wspomagający (11) dla taśmy łączącej 
(7). Ponadto urządzenie zawiera czujnik rejestrujący 
obecność pierwszej perforacji pliku arkuszy przy 
pierwszym pierścieniu taśmy łączącej (7), czujniki re
jestrujące kolejne pierścienie taśmy, tunel (18) o śru
bowym przekroju wewnętrznym stanowiący tor dla 
dolnej krawędzi pliku arkuszy wraz z taśmą łączącą 
(7), prasę (17) zaciskającą pierścienie łączące oraz zes
pół (19) obracający okładkę znajdującą się w czasie 
łączenia na dole pliku arkuszy (4). (13 zastrzeżeń) 

B60C P. 197240 Τ 04.04.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiar
skiego „Stomil", Poznań, Polska (Bolesław Jurkow
ski, Józef Rudecki). 

Opona radialna 

Opona radialna mająca pofalowane nitki osnowy (1) 
pod opasaniem (4) charakteryzuje się tym, że fale 
mają największe amplitudy w szczycie opony (2) stop
niowo malejące i przebiegają skośnie pod kątem 2° 
do 20° do kierunku promieniowego opony (2) oraz 
paski wzmacniające (6) ułożone pod kątem 15° do 35° 
korzystnie 30° o nachyleniu nitek przeciwnym do na
chylenia nitek pierwszej warstwy opasania (4) leżącej 
bliżej osnowy i zachodzące jedną trzecią swej szero
kości pod opasanie. (1 zastrzeżenie) 
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B60P P. 191558 30.07.1976 

Fabryka Samochodów Ciężarowych „POLMO-Star" 
im. Feliksa Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Zyg
munt Spytek, Witold Michalczewski, Kazimierz Wal
demar Grzyb, Józef Rynkiewicz). 

Szkielet nośny opończy 
do samochodów skrzyniowych lub przyczep 

Szkielet według wynalazku posiada zestaw elemen
tów podtrzymujących opończę składający się z żeber 
(1) oraz elastycznych naciągów (3) usytuowanych na 
przemian. Żebra ' mają długość odpowiadającą roz- ' 
stawieniu pałąków (2) w skrzyni samochodu i są na 
nich ustalone poprzecznie na czopach rozmieszczonych 
w punktach wyznaczających zarys sklepienia szkiele
tu. Naciągi (3) natomiast, rozpięte są między pałąkami 
(2) wzdłuż linii tworzących zewnętrznej powierzchni 
sklepienia szkieletu przechodzących przez punkty za
czepienia ich w pałąkach. Naciągi te wykonane są 
z przewodu (5) gumowego o podwyższonej sprężystoś
ci, wewnątrz którego umieszczona jest linka (6) (sta
lowa). 

Końce obydwóch tych elementów są wzajemnie za
ciśnięte w uchwytach (8) zaopatrzonych w zaczepy (7). 
Szkielet jest osadzony końcami ramion pałąków w 
podłodze (11) pomostu skrzyni ładunkowej wewnątrz 
jej ścian oraz ustalony w tych ścianach za pomocą 
szybkorozłącznych uchwytów (12) sterowanych z zew
nątrz, usytuowanych w pobliżu ich górnej krawędzi. 

(2 zastrzeżenia) 
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B61B P. 197367 Τ 13.04.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 184724 

Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa Kolejo
wego przy Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Robót Kole
jowych, Warszawa, Polska (Andrzej Dowiatt, Walde
mar Księżopolski, Wiktor Łobudziński). 

Uchwyt do łączenia szyn nieotworowych 

Uchwyt według wynalazku przeznaczony do spawa
nia szyn nie posiadających otworów na śruby łubko
we, składa się z klamry, dwóch klinów (1) posiada
jących jeden gwint prawy, a drugi gwint lewy oraz 
ze śruby (2) również z gwintem prawym i lewym. 

(1 zastrzeżenie) 

B62B P. 191751 10.08.1976 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud, Bytom, Pol
ska (Zbigniew Grossmann). 

Wózek do transportu amoniaku w butlach stalowych 

Wózek do tranpsortu amoniaku w butlach stalowych 
z magazynu na stanowisko pracy, na przykład łado
wania amoniaku do układu parowników, ma wychyl-

ną nośną platformę (3) połączoną przegubowo z jed
nym końcem kołowego podwozia (1). Platforma ta 
od góry jest zaopatrzona w dwudzielny uchwyt (4) 
wyposażony w gniazda na zaworowe szyjki butli, na
tomiast od dołu w ślizgową prowadnicę (8) krótszego 
ramienia dźwigniowego podnośnika (9) o kształcie w 
widoku z boku zbliżonym do litery „L". Podnośnik 
ten jest połączony obrotowo z drugim końcem koło
wego podwozia (1), tak, aby wychylał nośną platfor
mę (3) z poziomego położenia transportowego ozna
czonego literą „T" do wychylonego położenia łado
wania oznaczonego literą „Ł". (1 zastrzeżenie) 

B62D P. 191650 04.08.1976 

Kombinat Budownictwa Ogólnego „ROW", Rybnik, 
Polska (Bogdan Jasiak, Stanisław Oczkowicz). 

Sposób zmiany rolki nośnej łańcucha 
zwłaszcza w pojazdach gąsienicowych 

Sposób zmiany rolki nośnej polega na przecięciu 
rolki w płaszczyźnie prostopadłej do osi symetrii, jed
nym lub podwójnym cięciem, usunięciu naddatku ma
teriału lub jego wprowadzeniu, a następnie na sfazo-
waniu płaszczyzn i ich spawaniu po obwodzie. 

Następnie wytacza się gabaryty wewnętrzne rolki 
odpowiednio do kształtu łożysk i wałka. Gabaryty ze
wnętrzne toczy się odpowiednio do kształtów łańcucha. 
Również gabaryty zewnętrzne Wałka przetacza się od
powiednio do wielkości łożysk i gabarytów wewnętrz
nych rolki, a same końcówki wałka frezuje się od
powiednio do kształtu ramy nośnej. Przetacza się rów
nież pierścień dystansowy wałka odpowiednio do 
wielkości łożysk. 

Sposób zmiany rolki nośnej łańcucha zwłaszcza w 
pojazdach gąsienicowych ma zastosowanie przy spy
chaczach, koparkach, ciągnikach gąsienicowych. 

(2 zastrzeżenia) 

B62D P. 199422 06.07.1977 

Pierwszeństwo: 06.07.1976 - RFN (nr Ρ 2630288.5) 

Mathias Otto Barth oraz Inge Magel, Berlin Za
chodni. 

Koło kierownicy pojazdu samochodowego 

Koło kierownicy pojazdu samochodowego, z pochła
niającym energię uderzenia odkształcalnym korpu
sem, umieszczonym wewnątrz obręczy koła kierów-
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niey na zagłębionej piaście kola kierownicy, charak
teryzuje się tym, że odkształcalny korpus ma postać 
zamkniętego, całkowicie wypełnionego twardą pianką 
z żywicy fenolowej lub podobnym materiałem, gięt
kiego garnka odbojowego z miękkiego tworzywa 
sztucznego (4b), przy czym giętki garnek odbojowy 
(4b) jest od dołu przedłużony stanowiącą jego inte
gralną część, również giętką, walcową podstawą (4c), 
która ma postać mieszka falistego (4c). (5 zastrzeżeń) 

B62D P. 199506 09.07.1977 

Pierwszeństwo: 
10.07.1977 - H i s z p a n i a (nr 449749) 
17.02.1977 - H i s z p a n i a (nr 226473) 

Jose Manuel Abascal Zuloaga, Pamplona, Hiszpa
nia. 

Przyczepa 

Przyczepa zawiei a platformę ładunkową zamonto
waną na ramie (8), oś z kołami (14) osadzonymi na 
wahaczu (9), siłownik (10) służący do przemieszczania 
osi wraz z kołami (14) względem ramy (8) przyczepy 
oraz wciągarkę (5) ładunku. Przyczepa jest zamoco
wana do ciągnika (13) za pomocą pręta (12) oraz si
łownika (6) obustronnego działania. Przed załadowa
niem przyczepa jest przechylana do zetknięcia z po
wierzchnią ziemi w wyniku przesunięcia osi wraz 
z kołami (14) do przodu. (9 zastrzeżeń) 

B64D P.197389 Τ 12.04.1977 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mie-
lec", Mielec, Polska (Zygmunt Mizera). 

Sposób budowy przyrządów montażowych 
oraz gniazda mocowania baz i zestalaczy 

Sposób budowy przyrządów montażowych zwłaszcza 
dla średnich i małych zespołów sprzętu lotniczego 
polega na tym, że na ramie (1) nośnej przyrządu wy
konanej z profili walcowanych typu dwuteowego i/lub 
ceowego, obejmujących gabaryty przestrzenne zespołu 
montowanego (A), zamocowuje się gniazda (2, 3 i 4) 
mocujące bazy i ustalacze przyrządów kontrolnych 
(P), a następnie zalewa się masą twardniejącą (M) 
przez otwory (7) do całkowitego wypełnienia gniazda. 

Gniazda mocowane baz i ustalaczy, charakteryzują 
się tym, że stanowią je elementy proste (2a i 2b), 
(3a i 3b) oraz (4a i 4b) wykonane metodą tłoczenia 
blach i posiadające otwory zalewowe (7). 

(2 zastrzeżenia) 

B65B P.191629 03.08.1976 

Zakłady Azotowe ,Puławy", Puławy, Polska (Antoni 
Wójcicki, Eugeniusz Wy stup, Andrzej Skalski, Wal
demar Pstrowski). 
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Sposób pakowania produktów zwłaszcza sypkich 
w wielokrotne opakowania 

i urządzenia do pakowania produktów 
w wielokrotne opakowanie 

Sposób pakowania według wynalazku polega na za
pakowaniu produktu najpierw w opakowanie we
wnętrzne oraz jego zamknięciu. Następnie formuje 
się opakowanie z produktem nadając mu kształt zbli
żony do kształtu opakowania zewnętrznego, wkłada 
do opakowania zewnętrznego i zamyka. 

Urządzenie według wynalazku ma lej wprowadza
jący (9) zakończony prostką kalibrującą (10) oraz ru
chomymi szczękami (11), o kształcie umożliwiającym 
wprowadzenie opakowania wewnętrznego z produk
tem do opakowania zewnętrznego. Urządzenie ma po
nadto układ sterujący (12, 13). (8 zastrzeżeń) 

B65D P. 191598 02.08.1976 

Zakład Usług Inwestycyjno-Remontowych w Ko
szalinie, Koszalin, Polska (Bolesław Duszyński, Fer
dynand Pawłowski). 

Pokrywa zbiornika 

Pokrywa (3) zwłaszcza do zbiornika artykułów spo
żywczych wykonana jest z tłoczonej blachy z obwo
dowym rowkiem (5) z uszczelką (6). Rowek (5) ma 

wewnętrzną ściankę (7) o mniejszej wysokości, prze
chodzącą łagodnym łukiem (9) w czaszę (4) pokrywy 
(3). Ścianka zewnętrzna (8) rowka (5) zagięta jest 
do wewnątrz. 

Część środkowa czaszy (4) zawiera miseczkowe wy
tłoczenie (10) z otworem na elastyczną wkładkę (Π). 
Wkładka (11) wraz z otworami (16) w bocznej ściance 
wytłoczenia (10) stanowi zawór regulacji ciśnienia 
w zbiorniku (1). (1 zastrzeżenie) 

B65G P. 191654 04.08.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mecha
nizacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej w Cen-
terum Naukowo-Produkcyjnym Elektroniki i Auto
matyki Górniczej EMAG, Katowice, Polska (Henryk 
Majcher, Grzegorz Dziurowicz, Adam Kazimierczak, 
Stanisław Kremer, Stefan Upława, Ryszard Kalinow
ski). 

Układ kontroli pracy i automatycznego sterowania 
dla przenośników 

Układ kontroli pracy i automatycznego sterowania 
dla przenośnika taśmowego lub zgrzebłowego składa 
się z zespołu automatycznego sterowania (1) połączo
nego z wyłącznikiem stycznikowym (4) sygnałem za
łączenia napędu (y2), sygnałem potwierdzenia zadzia
łania wyłącznika stycznikowego (ζλ), sygnałem usta
wienia przełącznika kierunku obrotów (z2) tak, aby 
sygnał (y2) wychodzący z zespołu (1) i wchodzący do 
zespołu (4) był zamykany przez wyłącznik awaryjny 
(2.4). Zespół automatycznego sterowania przenośni
kiem (1) składa się z bloku formowania sygnałów 
z czujników (1.1), bloku inicjującego (1.2), bloku in
dukcji optycznej (1.3), bloku logicznego (1.4), bloku 
odmierzania czasu (1.5), bloku blokady pracy urzą
dzenia podającego (1.6), bloku uruchomienia wyłącz
nika stycznikowego napinania taśmy (1.7), bloku uru
chomienia wyłącznika stycznikowego napędu (1.8), 
bloku załączenia akustycznej sygnalizacji ostrzegaw
czej (1.9), bloku załączenia wyłącznika napięcia zasi
lania (1.10). (1 zastrzeżenie) 

B65G P. 191687 05.08.1976 

Krakowska Fabryka Kabli i Maszyn Kablowych 
Kraków, Polska (Marek Towpasz, Tadeusz Janotka, 
Tadeusz Tabiś, Kazimierz Woźniak). 

Urządzenie do załadowywania i wyładowywania 
bębnów wsadowych kotłów wulkanizacyjnych 

Urządzenie według wynalazku do załadowywania 
i wyładowywania bębnów wsadowych z przewodami 
i kablami energetycznymi w powłokach gumowych 
do i z kotłów wulkanizacyjnych ma tory jezdne (2) 
rozpięte na konstrukcji wsporczej nad kotłem i bęb
nem wsadowym, po których porusza się wózek (6) 
z zabierakiem (7) bębna wsadowego napędzany za 
pomocą silnika elektrycznego (8), przekładni paso
wej (9), ślimakowej (10) i łańcuchowej (5). Załado
wywanie i wyładowywanie bębna wsadowego do 
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i z kotła wulkanizacyjnego dokonuje się w ten spo
sób, że zabierak (7) umocowany na wózku (6) sprzę
ga się z obrzeżem (11) bębna wsadowego a następnie 
za pomocą silnika (8) poprzez przekładnię pasową (9), 
ślimakową (10) i łańcuchową (5) przesuwa wózek (6) 
zabierakowy wraz z bębnem wsadowym w kierunku 
do lub z kotła wulkanizacyjnego. Zatrzymanie wóz
ka zabierakowego (6) w skrajnych położeniach nastę
puje poprzez zadziałanie wyłączników krańcowych 
umieszczonych na torach jezdnych (2). 

(1 zastrzeżenie) 

B65G P. 191742 10.08.1976 

Centrum Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów „Mera-Elwro", Wrocław, Polska (Antoni 
Baczewski, Stanisław Glądała, Eugeniusz Krupa, Jan 
Kołodziejczyk). 

Przenośnik wałkowy z napędem śrubowym 

Przenośnik wałkowy z napędem śrubowym prze
znaczony jest do przenoszenia płaskich elementów, 
na przykład płyt obwodów drukowanych w urządze
niach do trawienia. Rolę napędu poszczególnych wał
ków (8) transportujących płaskie elementy (11) pełni 
elastyczna śruba napędowa (4) wykonana z tworzy
wa sztucznego odpornego na działanie środowiska 

agresywnego. Śruba (4) ułożyskowana jest na całej 
swej długości z zachowaniem odpowiedniego luzu 
w prowadnicy (1) prawej lub w prowadnicy (2) lewej 
w otworze prowadzącym, który tworzyć mogą otwory 
prowadzące żeber lub rura (3) z wyjęciami (5), umoż
liwiające współpracę śruby (4) z kołami (7) zębatymi 
skośnymi poszczególnych wałków (8). Wałki (8) umiesz
czone są w tulejkach (6) łożyskowych, które wykona
ne są z tworzywa sztucznego o małym współczynniku 
tarcia. Regulację luzu osiowego wałków (8) umożli
wiają obsady (9) tulejek (6) łożyskowych z gwintem 
zewnętrznym i z przeciwnakrętkami (10). 

(1 zastrzeżenie) 

B65G P. 191781 11.08.1976 

Przedsiębiorstwo Montażu Instalacji Przemysłu Wę
glowego, Mikołów, Polska (Zdzisław Gabryś). 

Sposób składowania, transportu i eksploatacji butli 
ze sprężonymi gazami 

oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób polega na tym, że transport, magazynowa
nie i eksploatacja butli ze sprężonymi gazami odbywa 
się w kontenerach (5) za pomocą urządzenia składają
cego się z przesuwnicy (1) podwieszonego toru (2) 
przesuwnicy (1), szyn (3) magazynowych, szyn (4) 
rozdzielczych oraz kontenerów (5). Kontenery (5) 
z butlami zawieszone są na przesuwnicy (1), która 
przesuwana jest po podwieszonym torze (2) do miejsc 
styku z szynami (3) magazynowymi i/lub szynami 
(4) rozdzielczymi i tworzy z nim jeden ciąg jezdny, 
po którym przetaczane są kontenery (5) na stano
wisko magazynowe lub stanowisko baterii gdzie butle 
włączane są do czerpalnej instalacji gazowej. 

(3 zastrzeżenia) 

B65G P. 192471 17.09.1976 

Pierwszeństwo: 
06.06.1976 - Międzynarodowe Targi Poznańskie 

(nr 2/MTP/76) 

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „POLAM-PIŁA", 
Piła, Polska (Tadeusz Borowiak, Eugeniusz Grabow
ski, Hubert Nykiel, Jan Dzieweczyński). 

Urządzenie do automatycznego podawania 
i odbierania przedmiotów na paletach 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do auto
matycznego podawania przedmiotów, a w szczegól
ności balonów ze stosu palet umieszczonych na środ
ku transportowym na przenośnik odbierający linii 
technologicznej oraz do automatycznego odbierania 
przedmiotów, a w szczególności żarówek z przenośnika 
przekazującego linii technologicznej na stos palet 
umieszczonych na środku transportowym. 

Urządzenie według wynalazku ma zasobnik (1), we
wnątrz którego umieszczony jest przenośnik cięgno
wy (2) o ruchu skokowym wyposażony w półki do 
palet i sterowany łącznikiem krańcowym (6) umiesz-
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czonym w dolnej części zasobnika (1). Wewnątrz za
sobnika (1) znajduje się również mechanizm (3) jed
noczesnego poziomego przesuwu stosu palet sterowany 
łącznikiem krańcowym (7) oraz mechanizm (4) pozio
mego skokowego przesuwu pojedynczych palet. Przy 
zasobniku (1) umieszczony jest podajnik rzędowy (5). 

(1 zastrzeżenie) 

B65G P.197410 12.04.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jankowice", Bogu-
szowice, Polska (Alfred Macura, Józef Lebioda, Sta
nisław Kułach, Ryszard Wardas). 

Urządzenie do ściągania taśm przenośników górniczych 

Urządzenie według wynalazku ma podstawę (1), 
obrotowej klapy (2) i ćKva mocujące uchwyty (3). 
Koniec taśmy przenośnika wsunięty jest pomiędzy 
podstawę (1) i dolną krawędź klapy (2), blokującą 
go w określonym położeniu. Podstawa (1) jest osa
dzona poprzez śruby (7) na uchwytach (3) przymo
cowanych poprzez skuwki (8) do lin nośnych kon
strukcji trasy taśmociągu. (1 zastrzeżenie) 

B66C P.198887 Τ 15.06.1977 

Pierwszeństwo: 
16.06.1976 - Republika Federalna Niemiec 

(nr Ρ 2626 920.5) 

Eisen-und Drahtwerke Erlau AG, Aalen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Hak 

Hak według wnalazku charakteryzuje się tym, że 
sztywna część (2) zamykająca jest umieszczona w kor
pusie haka (1) w ten sposób, że tworzy się otwór 
(40) wprowadzający, którego szerokość prześwitu od
powiada przekrojowi poprzecznemu członu łańcucha. 
Część (2) zamykająca opiera się co najmniej jedną 
powierzchnią podpierającą (43, 43', 49), na co naj
mniej jednej powierzchni współpracującej (31, 31', 
14) korpusu haka (1). 

Część (26) części (2) zamykającej wystająca do 
otworu (22) zaczepowego jest masywna i ma przekrój 
poprzeczny korzystnie prostokątny. Część (28) części 
(2) zamykającej podpieranej w korpusie haka (1) jest 
ukształtowana jako część profilu V. Część (2) zamy
kająca swoją płaską częścią profilową (28) przylega 
do przynależnej części (16) korpusu haka (1). Część 
(26) ma w widoku z boku kształt trapezu i jest tak 
umieszczona, że mniejsza podstawa trapezu tworzy 
powierzchnię ograniczającą (37) otworu wprowadza
jącego (40). (12 zastrzeżeń) 

B66F P.197253 Τ 05.04.1977 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mie-
lec", Mielec, Polska (Marian Dudek, Grzegorz Kuleta). 

Podnośnik mechaniczny, 
zwłaszcza do podnoszenia samolotów 

Podnośnik mechaniczny według wynalazku ma skła
dane nogi (11) trójnoga, zakończone przegubowymi 
stopami (9) o dużej powierzchni podstawy, utrzymy
wane w pozycji roboczej rozkładanymi cięgnami (12) 
i zabezpieczone przesuwnymi tulejkami (18). 

(2 zastrzeżenia) 
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B68G P.197206 Τ 04.04.1977 

Lubelskie Fabryki Mebli, Świebodzin, Polska (Sta
nisław Sarbinowski, Alojzy Jamróz). 

Urządzenie 
z pneumatyczną regulacją naciągu pasów tapicerskich 

Urządzenie z pneumatyczną regulacją naciągu pa
sów tapicerskich ma pneumatyczny naciągacz z sa
moczynnym chwytaczem pasa, w którym pasy na
ciągane są równocześnie z jednakową siłą w zależ
ności od wymagań konstrukcyjnych, nastawny regu
lator ciśnienia powietrza (2), do którego szeregowo 
dołączony jest manometr (3), zawór rozdzielający (4) 
z wyciszaczem szumów powietrza (5), zawór (6) oraz 
siłownik dwustronnego działania (7), który poprzez 
ruch posuwisto-zwrotny napina pasy wcześniej uchwy
cone chwytakami (10, 11, 12 i 13), naciągając taśmę 
tapicerską (16), której naciąg jest regulowany ramie
niem naciągacza (8) zamocowanego na przegubie (9). 

(3 zastrzeżenia) 

Dział C 
CHEMIA ! METALURGIA 

C01B P.191182 14.07.1976 

Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska (Bo
gumił Perzyński, Ryszard Babicki). 

Sposób otrzymywania węgla aktywnego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że korę 
drzewną zwłaszcza sosnową z minimalną ilością za
nieczyszczeń mechanicznych w temperaturze około 
100°C suszy się do zawartości wody rzędu 10%, a na
stępnie rozdrabnia w takim stopniu by uzyskać przy
najmniej 80% frakcji przechodzącej przez sito o śred
nicy oczek 0,25 mm. Suchą i rozdrobnioną korę mie
sza się z dodaną w ilości od 10 do 30% wagowo 
lignocelulozą pofurfuralową. Następnie dodaje się w 
stosunku wagowym do suchej masy roztwór chlorku 
cynku o stężeniu 50% w ilości od 1:0,5 do 1:2 i do
kładnie się miesza do momentu uzyskania jednorod
nej masy o konsystencji ciasta. Uzyskaną masę pod
daje się na czas 2 do 3 dni sezonowaniu, po czym 
granuluje się a otrzymane granule suszy się w tem
peraturze od 100 do 105°C. Zakończenie procesu akty
wacji dokonuje się w zmodyfikowanym piecu Her-
reshoffa, do którego załadowuje się granule w tem
peraturze od 250 do 400°C i ogrzewa przez czas od 
4 do 1 godziny i wyładowuje w temperaturze od 400 
do 600°C. 

Końcową fazą procesu jest przemywanie produktu 
wodą i kwasem solnym In do zaniku reakcji na cynk, 
po czym jego suszenie w temperaturze około 100°C 
i rozdzielenie na węgiel sformowany i na pył. 

(1 zastrzeżenie) 

C01B P.191624 03.08.1976 

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Wła
dysław Szwed, Elżbieta Przyłuska, Paweł Dudziński, 
Antoni Kwapisz). 

Sposób otrzymywania 
koloidalnych roztworów węglanów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
koloidalnych roztworów węglanów metali II grupy 
ukłctdu Okresowego pierwiastków stosowanych jako 
detergenty do silnikowych olejów smarowych. Sposób 
według wynalazku polega na wprowadzeniu do mie
szaniny wody, oleju mineralnego i wodorotlenku wap
nia oddzielnie przygotowanego karbaminianu amonu 

w postaci sypkiej lub jako zawiesiny w rozpuszczal
niku organicznym, przy czym stabilizator-sulfonian 
metalu I lub II grupy układu okresowego dodaje się 
przed lub po wprowadzeniu karbaminianu amonu. 

(4 zastrzeżenia) 

C01F P. 191443 24.07.1976 

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budo
wlanych, Opole, Polska (Czesław Ostrowski). 

Sposób wytwarzania niskosodowego tlenku glinu 
dla celów ceramiki radiowej 

i ceramiki świec zapłonowych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wo
dorotlenek glinu wytworzony metodą spiekowo-rozpa-
dową J. Grzymka suszy się w temperaturze 1 0 0 -
110°C i wprowadza do pieca, gdzie podgrzewa się 
go stopniowo do temperatury 900-1250°C oraz prze
trzymuje w tej temperaturze przez okres 2 - 3 godzin, 
a po ochłodzeniu łącznie z piecem do temperatury 
pokojowej, otrzymany tlenek podaje się siedmiokrot
nemu myciu wodą destylowaną lub redestylowaną 
względnie dejonizowaną o temperaturze 90-95°C 
w stosunku 10% wagowych suchego tlenku do wody, 
następnie przemyty tlenek glinu suszy się w tempe
raturze 100-110°C i praży znanym sposobem, a na 
końcu rozdrabnia się go do zawartości w masie 9 0 -
100% ziaren o wielkości najwyżej 10 μπι. 

(2. zastrzeżenia) 

C01G P.191458 27.07.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jacek 
Kościelny, Remigiusz Rudnicki). 

Sposób otrzymywania 
nowych poliwolframianów amonowych 

Sposób otrzymywania nowych poliwolframianów 
amonowych o wzorze x(NH4)20-12W03-yH20, w któ
rym χ oznacza 5 lub 4, a y oznacza 4, 2 lub 1,75 po
lega na ogrzewaniu parawolframianu amonowego 
o wzorze 5(NH4)20-12W03-5H20 w atmosferze po
wietrza w warstwie cienkiej z szybkością ogrzewania 
do 15°C/min od temperatury pokojowej do tempera
tury 80°C i/lub 130°C i/lub 205°C, o czym ewentual
nie proces można powtarzać bez oziębienia związków 
powstałych przy ogrzewaniu do temperatury 80°C 
i/lub 130°C. 
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Otrzymane związki znajdują zastosowanie do otrzy
mywania amonowych brązów wolframowych, tlenków 
wolframu oraz metalicznego wolframu, a ponadto ze 
względu na silne pochłanianie amoniaku do oznaczeń 
analitycznych oraz ze względu na higroskopijność 
jako środki suszące. (1 zastrzeżenie) 

C02C P.196861 Τ 22.03.1977 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, 
Polska (Lucjan Pawłowski, Janusz Bar cieki, Jerzy 
Niecko, Zbigniew Dąbrowski, Józef Koziarski). 

Sposób unieszkodliwiania ścieków galwanizerskich 
powstających w procesie chromowania 

Wynalazek podaje sposób unieszkodliwiania ście
ków galwanizerskich, powstających w procesie chro
mowania, szczególnie ścieków powstających podczas 
płukania elementów chromowych i ścieków będących 
zużytymi roztworami potrawiennymi. 

Istota wynalazku polega na tym, że ścieki powsta
jące po płukaniu elementów chromowych, traktuje 
się ściekami potrawiennymi z procesu trawienia me
tali kwasem mineralnym aż do ich odbarwienia, po 
czym uzyskaną mieszaninę alkalizuje się najlepiej 
wodorotlenkiem wapnia i w znany sposób oddziela 
się ciecz od osadu. (1 zastrzeżenie) 

C02C P. 197213 Τ 04.04.1977 
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, Pol

ska (Lucjan Pawłowski, Janusz Barcicki, Zbigniew 
Dąbrowski, Józef Koziarski, Andrzej Buczek). 

Urządzenie do odzysku wody 
i chromianów ze ścieków chromowych 

Urządzenie do odzysku wody i chromianów ze ście
ków składające się z układu do usuwania ze ścieków 
zanieczyszczeń mechanicznych, układu jonitów do de-
mineralizacji oraz systemu regeneracyjnego charak
teryzuje się tym, że układ jonitów składa się z dwóch 
pracujących niezależnie zespołów dwukolumnowych, 
to jest z pracującego łącznie lub przemiennie zespołu 
kationitowego (7) oraz z pracującego łącznie lub prze
miennie zespołu amonitowego (9). Kolumny połączo
ne są w sposób umożliwiający przepływ ścieków przez 
kolumnę pojedynczą, bądź przez obydwie kolumny 
razem. Na przewodzie (23) łączącym kolumny katio-
nitowe znajduje się sonda pH-metryczna (17). Kon
trolę prawidłowości oczyszczenia całkowitego ścieku 
zapewnia fotokomórka (28) zabudowana na przewo
dzie odprowadzającym ściek z zespołu amonitowego 
(9). 

Urządzenia kontrolne mogą być sprzęgnięte auto
matycznie z zaworami odcinającymi, ukierunkowują
cymi przepływ lub też mogą posiadać sygnalizację 
świetlną lub akustyczną, informującą o konieczności 
dokonania ręcznych przełączeń. (2 zastrzeżenia) 

C02C P.197250 Τ 07.04.1977 

Główne Biuro Studiów i Projektów Energetycznych 
„Energo-projekt", Warszawa, Polska (Zbigniew Huk). 

Sposób oczyszczania zasolonych ścieków przemysłowych 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób oczyszczania zasolonych ścieków przemysło
wych, polegający na odparowaniu wody i krystalizacji 
soli z roztworu według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że ścieki ogrzewane są bezprzeponowo w 
warunkach podciśnienia za pomocą ciekłej niezwil-
żalnej przez wodę substancji chemicznej, o gęstości 
różnej od gęstości wody pracującej w obiegu zam
kniętym. 

Urządzenie według wynalazku ma obrotowy mie
szalnik (2) ścieków i czynnika grzejnego wykonany 
w postaci dyfuzora o określonej zbieżności ścianki, 
na który jest nałożony zamknięty od góry cylindrycz
ny separator (3). W przestrzeni parowej urządzenia 
jest wytworzone podciśnienie za pośrednictwem króć
ca (10). (2 zastrzeżenia) 

C02C P.197350 Τ 12.04.1977 

Główne Biuro Studiów i Projektów Energetycznych 
„Energoprojekt", Warszawa, Polska (Zbigniew Huk, 
Anatol Marczuk). 

Urządzenie do usuwania zawiesiny 
i odwadniania szlamu 

Urządzenie według wynalazku wykonane jest w 
postaci przepływowego zbiornika osadnikowego, po
siadającego ściankę przelewową (7), dzielącą zbiornik 
na komorę osadczą (1) i komorę odbiorczą (2). W dnie 
komory osadczej (1) są wykonane równoległe rowki 
drenujące (5), wypełnione materiałem filtracyjnym. 

(1 zastrzeżenie) 
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C02D P.191327 20.07.1976 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska 
(Jerzy Fabisiewicz). 

Urządzenie do nagazowywania cieczy 

Wynalazek dotyczy urządzenia do nagazowywania 
cieczy, zwłaszcza napowietrzania brzeczki drożdżowej 
w kadziach fermentacyjnych. Urządzenie jest wypo
sażone w obrotowy wirnik (1) z promieniście przy
mocowanymi na zewnątrz pustymi łopatami (8) w 
kształcie śmigła, wyciętymi od strony przeciwnej do 
kierunku obrotu. Wirnik ułożyskowany jest w tulei, 
osadzonej w dennicy dolnej kadzi fermentacyjnej. Do 
wirnika (1), który ma pustą, użebrowaną wewnątrz 
piastę wtłaczane jest od góry, przewodem sprężone 
powietrze, napowietrzające brzeczkę drożdżową. 

Istota wynalazku polega na tym, że łopaty (8) roz
mieszczone na obwodzie wirnika (1) są zaopatrzone 
w kierownice (9) powietrza i stanowią elementy wy
konane z co najmniej dwóch płaskowników ustytuo-
wanych wewnątrz łopaty (8), jeden obok drugiego. 
Łopaty (8) mogą być wyposażone w płaskie elementy 
kierownic (9) w odcinki siatek (10), usytuowane na 
zewnątrz krawędzi wylotowej (11), łopaty (8) i mają 
różne ilości oczek na jednostce powierzchni, przy 
czym siatka gęstsza znajduje się bliżej nasady łopaty 
(8), a siatka rzadsza w środku lub w kierunku jej 
końca. (3 zastrzeżenia) 

C03C P. 198825 13.06.1977 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Wacław Tuszyński, Kazimierz Mańczak, Ryszard By-
dłoń, Zdzisław Kleczko). 

Szkto 

Przedmiotem wynalazku jest szkło do formowania 
wyrobów o specjalnym przeznaczeniu zwłaszcza ki
neskopów telewizyjnych, przy produkcji których po
trzebny jest stały współczynnik rozszerzalności, zależ
ny od składu chemicznego masy szklanej. Szkło we
dług wynalazku, charakteryzuje się tym, że 1000 części 
masy szkła składa się 700 do 760 części wagowych 
Si02, 50 do 100 części wagowych Na20, powyżej 75 
części wagowych K20 i 60 do 150 części wagowych 
BaO. Szkło zawiera ewentualnie dodatek środków 
klarujących w postaci Sb203, F2, PbO. 

(1 zastrzeżenie) 

C04B P. 191050 08.07.1976 

"Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Kamie
nia Budowlanego „Prokam", Kraków, Polska (Wie
sław Czerwiński, Władysław Łabuz). 

Dźwiękochłonna substancja głusząca 
i sposób stosowania tej substancji 

Dźwiękochłonna substancja głusząca stosowana 
zwłaszcza w przemyśle wydobywczym, jako materiał 
osłon dźwiękochłonnych urządzeń i maszyn o dużej 
uciążliwości dla obsługi oraz w laboratoriach, jako 
środek zapewniający wyciszenie bębna Dévala itp., 
charakteryzuje się tym, że składa się z wypełniacza 
z odpowiednich proszków metali ciężkich i nośnika 
w postaci samoprzylepnej masy plastycznej, przy czym 
przyjmuje ona postać podłoża na które jest nakładana 
takiego jak welon, tkanina, rura, blacha itp. 

(2 zastrzeżenia) 

C04B P. 191090 09.07.1976 

Rogoźnickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, 
Rogoźnik, Polska (Justyn Stachurski, Stefan Płatek, 
Andrzej Szaciłło, Józef Dudka, Jan Mazur, Zygmunt 
Guldan, Jan Wojtaszek). 

Sposób produkcji ogniotrwałych kształtek 
dla zestawu syfonowego hali odlewniczej stalowni 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przy
gotowuje się masę plastyczną o wilgotności 15-20%, 
w skład której wchodzą w częściach wagowych: 2 0 -
50 - ogniotrwałej gliny surowej o granulacji 0 - 1 mm, 
30-70 ogniotrwałego łupku surowego o granulacji 
0 - 2 mm lub 0 - 3 mm, 5-20 - skalenia lub łupku 
kwarcytowego względnie złomu szamotowego o gra
nulacji poniżej 2 mm, następnie z masy tej formuje 
się kształtki zestawu syfonowego za pomocą pras me
chanicznych, które po wysuszeniu do wilgotności po
niżej 5%, wypala się w piecu tunelowym lub innym 
w temperaturze 1200-1400°C, przez okres wynoszący 
poniżej 96 godzin. (1 zastrzeżenie) 

C04B P. 191290 17.07.1976 
E04B 
E04D 

-Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Izolacji Budowlanej, Katowice, Centralne Labora
torium Technicznych Wyrobów Włókienniczych, Łódź, 
Polska (Joachim Lipp, Stefania Tatarek, Kazimierz 
Siewierski, Romuald Pałubicki, Jerzy Barkiewicz, Le
szek Ostaszewski, Leszek Tomalak, Włodzimierz Śli
wiński, Czesław Grochulski, Stanisław Gołacki). 

Rolowy materiał hydroizolacyjny 

Rolowy materiał hydroizolacyjny składający się 
z impregnowanego nośnika i obustronnej warstwy 
powłokowej, charakteryzuje się tym, że jako nośnik 
stosuje się włókninę zaimpregnowaną asfaltem, 
a warstwę powłokową stanowi asfalt ponaftowy albo 
mieszanina 70-80% wagowych asfaltu i 10-30% 
wagowych wypełniacza mineralnego takiego jak kurz 
azbestowy, pył chlorytowo-serecytowy, mączka wa
pienna, przy czym włóknina jest utworzona z włó
kien syntetycznych lub ich mieszanki z włóknami 
naturalnymi. Rolowy materiał hydroizolacyjny jest 
przeznaczony do krycia dachów, zabezpieczenia pod
ziemnych części budowli przed działaniem wody, jako 
przegrody wodoszczelne w budownictwie wodnoin-
żynieryjnym itp. (5 zastrzeżeń) 



32 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 4 (110) 1978 

C04B P. 191303 20.07.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ta
deusz Adamczyk, Zygmunt Boretti, Jacek Chrzanow
ski, Jerzy Cykler, Marian Falęcki, Stanisław Gajow-
nićzek, Zdzisław Huczkowski, Stanisław Lorenc, Adam 
Łepkowski, Janusz Ranowski, Roman Skrzyński, 
Stefan Wolfke). 

Sposób wytwarzania materiałów ceramicznych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w pro
cesie mieszania i rozdrabniania do plastycznego su
rowca ilastego jako materiał schudzający i odwrażli-
wiający dodaje się od 5% do 60% odpadowych związ
ków uzyskiwanych w procesie aglomeracji rud żelaza 
o wilgotności do 10%, granulacji poniżej 3 mm i za
wartości siarki nie przekraczającej 1% w stosunku 
do ciężaru masy suchej odpadu. (1 zastrzeżenie) 

C04B P. 191433 23.07.1976 

Żarowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Ża
rów, Polska, (Justyn Stachurski, Jurand Bocian, Wła
dysław Talowski, Wacław Szymborski, Edward Kajl, 
Zbigniew Kopczyński). 

Sposób wytwarzania ogniotrwałych wypalanych wyro
bów mulitowo-cyrkonowych 

Sposób polega na tym, że z masy o wilgotności 
4 - 7 % , w skład której wchodzi 70-90 części wago
wych kruszywa topionego mulitowo-cyrkonowego 
względnie złomu z wyrobów mulitowo-cyrkonowych 
o uziarnieniu poniżej 4 mm, 15-25 części wagowych 
boksytu lub technicznego tlenku glinu o uziarnieniu 
poniżej 0,1 mm, 5-15 części wagowych bentonitu 
względnie ogniotrwałej gliny surowej o uziarnieniu 
poniżej 1 mm, formuje się przy ciśnieniu jednostko
wym 300-1000 kG/cm2 kształtki, które następnie wy
pala się w temperaturze 1500-1700°C. 

(1 zastrzeżenie) 

C04B P. 191499 27.07.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Gór
niczego „Budokop", Mysłowice, Polska (Kazimierz 
Skowroński, Maria Januszko, Andrzej Wichur). 

Sztuczny beton żywiczny 

Sztuczny beton żywiczny zwłaszcza dla elementów 
prefabrykowanych obudowy górniczej, charakteryzuje 
się tym, że składa się z 10-15 cz. w nienasyconej 
żywicy poliestrowej, 1-5 cz. w nadtlenku bezoilu 
w stosunku do nienasyconej żywicy poliestrowej 0 , 1 -
0,5 cz. w N-N-dwumetyloaniliny w stosunku do nie
nasyconej żywicy poliestrowej oraz 85-90 cz. w sto
su okruchowego zawierającego bazaltowe kruszywo 
łamane, piasek kwarcowy i mączkę kwarcową. 

(2 zastrzeżenia) 

C04B P. 191540 29.07.1976 

Żarowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Ża
rów, Polska (Mieczysław Mularczyk, Stanisław Pa
włowski, Mieczysław Drożdż, Władysław Talowski, 
Jurand Bocian, Czesław Suder, Jerzy Jurzykowski). 

Sposób wytwarzania wyrobów kwarcowo-szamctowych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że masę, 
którą sporządza się z 50-70% wagowych piasków 
zailonych zawierających 40-80% wagowych kwarcu 
o uziarnieniu 0 - 2 mm, 20-60% wagowych substancji 
ilastej, 30-50% wagowych łupku kwarcytowego 
o uziarnieniu 0 - 2 mm o zawartości 80-90% Si02 
i 1 - 3 % alkalii w postaci serycytu lub skalenia, lub 

muskowitu, lub mieszaniny tych minerałów, nawilżo
ną wodą lub wodnym roztworem ługu posiarczyno
wego z dodatkiem gliny ogniotrwałej prasuje się i po 
wysuszeniu wypala się w temperaturze 1410-1480°C. 

(1 zastrzeżenie) 

C04B P. 193691 Τ 12.11.1976 

Żarowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Ża
rów, Polska (Justyn Stachurski, Władysław Talowski, 
Jurand Bocian, Jan Mazur, Witold Szwimer, Eugeniusz 
Rzyman, Józef Kołodziejczyk, Zbigniew Kopczyński). 

Sposób wytwarzania 
ogniotrwałych wyrobów szamotowych 

i kwarcowo-szamotowych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że z dob
rze wymieszanej masy o wilgotności 5 - 8 % w skład 
której wchodzi 10-40 części wagowych kaolinu su
rowego naturalnego o granulacji 0 - 2 mm, 20-60 
części wagowych kaolinu palonego lub palonki kaoli
nowej o uziarnieniu 0 - 3 mm, 2-10 części wagowych 
bentonitu o uziarnieniu 0-0,5 mm lub ługu posiar
czynowego, 5-15 części wagowych barytu o granu
lacji 0-0,09 mm, 3-30 części wagowych ogniotrwa
łej gliny surowej o uziarnieniu 0 - 2 mm formuje się 
kształtki za pomocą pras mechanicznych pod ciśnie
niem 300-800 kG/cm2, a po wysuszeniu wypala się 
w piecu tunelowym w temperaturze 1380-1480°C. 

(1 zastrzeżenie) 

C04B P. 196782 Τ 19.03.1977 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Jerzy 
Piasta, Jan Mikos, Henryk Woźniak, Alojzy Doniec, 
Leszek Hajzral, Zbigniew Pasieka). 

Sposób wytwarzania betonów na spoiwach cemento
wych z udziałem odpadów produkcyjnych kruszywa 

łamanego przy użyciu mechanicznego prasowania 

Sposób według wynalazku polega na tym, że mie
szankę betonową poddaje się procesowi prasowania 
z dwustronnym próżniowaniem, pod ciśnieniem 4 0 -
65 kG/cm2 w warunkach próżni około 150 Torów 
i w temperaturze około 70°C z zachowaniem przyrostu 
ciśnienia w czasie prasowania o wielkości nie wyż
szej niż 10-20 kG/cm2/min, przy czym czas dwu
stronnego próżniowania przed prasowaniem w sto
sunku do czasu prasowania z jednoczesnym próżnio
waniem nie może przekroczyć wartości 0,2-0,3, zaś 
mieszankę betonową przygotowuje się na bazie odpa
dów produkcyjnych kruszywa łamanego w grupie 
frakcji 0 - 2 mm lub 0 - 5 mm lub grup frakcji 0 -
5 mm i kruszywa łamanego 5-20 mm lub popiołów 
lotnych z dodatkiem chemicznych domieszek upla
styczniających. (3 zastrzeżenia) 

C04B P. 198971 18.06.1977 

Pierwszeństwo : 
18.06.1976 - D a n i a (nr 2729/76) 
12.07.1976 - D a n i a (nr 3145/76) 

Karl Kristián Kobs Kryer, Viby J., Dania (Karl 
Kristián Kobs Kryer). 

Sposób wytwarzania produktu w postaci arkuszy 

Sposób wytwarzania materiałów o właściwościach 
podobnych do materiałów azbestocementowych, ufor
mowanych zwłaszcza w postać arkuszy falistych, po
lega na tym, że suchą mieszaninę makrocząsteczko
wego materiału nieorganicznego ze spoiwem hy
draulicznym i niewielką ilością organicznego spoiwa 
termoutwardzalnego miele się w młynie kulowym, 
aż do odpowiedniego rozdrobnienia i równomiernego 
wymieszania składników, po czym mieszaninę pod
daje obróbce termicznej pod naciskiem do uformo
wania arkusza, który traktuje się wodą w celu zwią
zania i dojrzenia spoiwa hydraulicznego. 
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Arkusze wytworzone sposobem według wynalazku 
wykazują wytrzymałość równą lub przewyższającą 
wytrzymałość znanych arkuszy azbestowo-cemento
wych, lecz nie zawierają wcale lub zawierają mini
malną ilość azbestu. (32 zastrzeżenia) 

C05C 
C05D 

P.196813 Τ 22.03.1977 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Aka
demia Rolnicza, Warszawa, Polska (Czesław Świę
cicki). 

Sposób otoczkowania 
wysokoprocentowych nawozów azotowych 

i potasowych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
smoły porafinacyjnej kwaśnej dodaje się wody i wo
dorotlenku sodowego lub potasowego w temperaturze 
wrzenia, w ilości umożliwiającej otrzymanie emulsji 
o pH 9-10, a po odparowaniu ok. 10% wody dodaje 
się wysokoprocentowy granulowany nawóz azotowy 
lub potasowy w temp. 60°C oraz 1 część wagową 
superfosfatu 18% P 20 5 pylistego, a przy końcu pro
cesu otoczkowania ciągle mieszając otoczkowane na
wozy poddaje się procesowi suszenia. (3 zastrzeżenia) 

C06B 
C01C 

P.196513 Τ 07.03.1977 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pronit-Erg", Pionki, 
Polska (Emil Boryczko). 

Sposób aglomeracji drobnokrystalicznego chlorku 
amonowego, zwłaszcza do górniczych materiałów 

wybuchowych wymienno-jonowych 

Sposób według wynalazku polega na wprowadzeniu 
do drobnokrystalicznego chlorku amonowego stopione
go lepiszcza składającego się z 30-70% wagowych 
mocznika i 70-30% wagowych azotanu amonowego 
i/lub lepiszcza o składzie 15-50% wagowych mocz
nika, 15-25% wagowych azotanu amonowego i 1 5 -
50% wagowych dwunitrotoluenu, wymieszaniu mie
szaniny z podgrzewaniem lub bez podgrzewania, 
a następnie schłodzeniu, przy czym lepiszcze stosuje 
się w ilości 5 -20% wagowych w stosunku do chlorku 
amonowego. (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 191538 29.07.1976 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, „Blachow
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Zofia Pokorska, Hen
ryk Boebel, Paweł Smoczyński, Andrzej Małkiewicz, 
Euzebiusz Dziwiński, Jacek Hetper). 

Sposób wytwarzania dwumetylotereftalanu 

Sposób wytwarzania dwumetylotereftalanu na dro
dze utleniania tlenem z powietrza p-ksylenu i cyrku
łu jącego p-toluilanu metylu, estryfikacji metanolem 
karboksylowych kwasów aromatycznych, wydzielania 
i oczyszczanie dwumetylotereftalanu przez destylację 
i krystalizację, w którym związki wielopierścieniowe 
o mostkach metylenooksykarbonylowych głównie p-to-
luilan p-ksylilu i jego pochodne wydziela się po sta
dium estryfikacji i zawraca się w całości lub w części 
do procesu utleniania p-ksyienu i p-toluilanu metylu 
i/lub utlenia się osobno tlenem z powietrza w tempe
raturze 120-250°C, pod ciśnieniem do 25 atmosfer 
w obecności znanych katalizatorów utleniania, naj
lepiej wobec soli organicznych kobaltu manganu, 
niklu lub w obecności mieszaniny tych soli. 

(3 zastrzeżenia) 

C07C P.191539 29.07.1976 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Zofia Pokorska, Hen
ryk Boebel, Bronisław Baron, Andrzej Małkiewicz). 

Sposób utleniania p-ksylenu i p-toluilanu metylu 
podstawowego stadium w procesie wytwarzania dwu-

metyloteroftalanu 

Sposób utleniania p-ksylenu i p-toluilanu metylu 
w postaci czystej lub frakcji p-toluiloestrowej zawra-
calnej z następnych stadiów w procesie wytwarzania 
dwumetylotereftalanu przy stosunku wagowym rea
gentów p-ksylenu i p-toluilanu metylu jak 1:1-3 za 
pomocą powietrza w obecności znanych katalizato
rów utleniania aktywowanych lub nie, takich jak 
sole organiczne kobaltu, manganu, i niklu lub ich 
mieszaniny lub innych soli organicznych metali 
o zmiennej wartościowości pod ciśnieniem 4 - 1 5 atmo
sfer, według wynalazku polega na tym, że proces 
utleniania prowadzi się w trzech stadiach różniących 
się ilością dozowanego tlenu z powietrza, w pierw
szym stadium stosuje się przy temperaturze reakcji 
utleniania na poziomie 125-145°C dozowanie takiej 
ilości powietrza, aby ilość tlenu 'w odgazacn wynosiła 
około 1% wagowycn i nie była wyższa od 2,5% wa
gowych, w drugim stadium stosuje się przy tempe
raturze 145 do 155°C dozowanie takiej ilości powietrza 
aby ilość tlenu w odgazach wynosiła 2 - 5 % wago
wych a w trzecim stadium przy temperaturze 1 5 5 -
170°C dozuje się taką ilość powietrza aby ilość tlenu 
w odgazacn wynosiła około 6% wagowycn a co naj
mniej 3% wagowych. (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 191684 05.08.1976 

Akademia Medyczna, Łódź, Polska (Władysław Tra
czyk, Andrzej Lipkowski, Stefania Drabarek, Tadeusz 
Majewski, Zdzisława Nojek). 

Sposób wytwarzania amidu sześciopeptydu 

Sposób według wynalazku polega na sprzęganiu 
L-pyrogiutamylo-L-fenyloalanylo-L-fenyloalaniny z 
amidem glicylo-L-leucylo-L-metioniny w obecności 
dwucykloheksylokarbodwuimidu i hydroksybenzotria-
zolu. Sprzęganie to następuje również w obecności 
chloromrówczanu izobutylu i trójcnloroaminy lub 
metylomorfoliny. (4 zastrzeżenia) 

C07C P.192260 Τ 07.09.1976 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Andrzej Małkiewicz, 
Genowefa Wawrzyniak). 

Sposób wytwarzania dwumetylotereftalanu 

Sposób wytwarzania dwumetylotereftalanu z wyso-
kowrzących związków ubocznych, które powstają 
w czasie wytwarzania dwumetylotereftalanu przez 
współutlenianie powietrzem w fazie ciekłej p-ksylenu 
i p-toluilanu metylu, w stosunku wagowym 1:1-3, 
estryfikację kwasów aromatycznych metanolem i roz
dział powstałych estrów na drodze destylacji i kry
stalizacji z metanolu według wynalazku charaktery
zuje się tym, że związki wysokowrzące znajdujące 
się w mieszaninie otrzymanej przez destylację filtratu 
z krystalizacji surowego dwumetylotereftalanu ewen
tualnie zawierającego frakcję estrową poddaje się 
termicznej obróbce w temperaturze powyższej 150°C 
a powstający w wyniku tej obróbki ester metylowy 
kwasu p-formylobenzoesowego przerabia się w znany 
sposób do dwumetylotereftalanu. (3 zastrzeżenia) 
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C07C P.195814 04.02.1977 

P ie rwszeńs two : 19.05.1976 - F in land ia (nr 76 1404) 

H u h t a m ä k i Oy, Tu rku , F in land ia . 

Sposób wytwarzania nowych estrów 
2-hydroksy- 3 -[4- (2-metoksyetylo)fenoksy]propylowych 

Sposób w y t w a r z a n i a związków o wzorze 1, w k t ó 
r y m R oznacza rodn ik a lk i lowy lub a ry lowy, polega 
na tym, że na 3-[4-(2-metoksyetylo)fenoksy]- l ,2-dwu-
chydroksyp ropan o wzorze 3 działa się ch lork iem 
alki lo- lub arylosul fonylu o wzorze 4, w k tó rym R 
ma wyżej podane znaczenie. 

Związki o wzorze 1 są związkami prze jśc iowymi 
w syntez ie l - [4- (2-metoksyety lo) fenoksy]-3- [ ( l -metylo-
e ty lo)amino]propanolu-2 , ka rd iose lek tywnego czynni 
ka blokującego ß- receptory . (1 zastrzeżenie) 

C07C P.196909 Τ 25.03.1977 

In s ty tu t Chemii P rzemys łowe j , Warszawa , Polska 
( Iwona Wizner) . 

Sposób otrzymywania aldehydu benzoesowego 

Sposób o t r z y m y w a n i a a ldehydu benzoesowego przez 
u t l en ian ie s ty renu , w fazie ciekłej w rozpuszczalniku 
wed ług w y n a l a z k u cha rak t e ryzu j e się t ym, że jako 
rozpuszczalnik s tosuje się benzen przy czym reakc ję 
p rowadz i się w obecności oc tanu koba l tu i a ldehydu 
benzoesowego w t e m p e r a t u r z e 6 0 - 6 5 ° C . 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P.196910 Τ 25.03.1977 

Ins ty tu t Chemii P r zemys łowe j , Warszawa , Polska 
( Iwona Winzer) . 

Sposób otrzymywania tlenku styrenu 

Sposób o t r zymywan ia t l enku s ty r enu przez u t l e 
n ian ie s t y r e n u w fazie ciekłej w rozpuszczalniku w e 
dług w y n a l a z k u cha rak t e ryzu je się tym, że j ako roz
puszczalnik stosuje się benzen w p r o w a d z o n y w s to
s u n k u w a g o w y m s ty renu do benzenu wynoszącym od 
0,8 do 1,2 przy czym reakc ję p rowadz i się w obecnoś
ci oc tanu koba l tu wprowadzonego w ilości od 2 do 
3% w a g o w y c h i a ldehydu benzoesowego w ilości od 
2 do 3% w a g o w y c h w t e m p e r a t u r z e 6 0 - 6 5 ° C . 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P. 197302 08.04.1977 

Pierwszeństwo: 
08.04.1976 - Wielka Brytania (nr 14362/76) 
21.05.1976 - W i e l k a Brytania (nr 21063/76) 
27.05.1976 - W i e l k a Brytania (nr 22055/76) 
14.07.1976 - W i e l k a Brytania (nr 29298/76) 
28.10.1976 - Wielka Brytania (nr 44837/76) 
28.10.1976 - W i e l k a Brytania (nr 44838/76) 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania. 

Sposób wytwarzania polipeptydów 

Przedmio t em w y n a l a z k u są sposoby w y t w a r z a n i a 
nowych po l ipep tydów wykazu jących właściwości zn ie 
czulające, polegające na modyf ikowaniu reszt a m i n o 
k w as ó w . 

Przeds tawic ie lem po l ipep tydów w y t w a r z a n y c h t y m 
sposobem jes t H-Gl i -G l i -G l i -Ty r -D-Ala -Gl i -Fen -Leu -
-OCH3. (1 zastrzeżenie) 

C07C P.197346 Τ 09.04.1977 

Uniwersy te t Mar i i Cur ie Sk łodowskie j , Lubl in , Po l 
ska (Tadeusz Matyn ia ) . 

Sposób wytwarzania soli amin trzeciorzędowych 

Przedmio t em w y n a l a z k u jes t sposób o t r z y m y w a n i a 
soli amin t rzeciorzędowych, przez ogrzewanie amin 
t rzec iorzędowych ze związkami zawiera jącymi g rupy 
ka rboksy lowe . 

Według wyna lazku , j ako związek zawiera jący g rupy 
ka rboksy lowe stosuje się p roduk t addycj i bezwodnika 
male inowego i węg lowodorów te rpenowych , zwłasz
cza t e rpen tyny , w y t w o r z o n y w obecności k w a s u lub 
subs tancj i powodującej p o w s t a w a n i e k w a s u w w í 
r u n k a c h reakcj i ze związkiem zawiera jącym co n a j 
mnie j dwie g rupy hyd roksy lowe w cząsteczce. J a k o 
związki zawiera jące g r u p y hydroksy lowe stosuje się 
glikole zawiera jące od 2 do 6 a t o m ó w węgla w czą
steczce, a zwłaszcza gl icerynę, t rój me ty lo p ropan i pen -
t a e r y t r y t . 

Uzyskane sposobem wed ług w y n a l a z k u związki n a 
dają się szczególnie j a k o ka ta l i za to ry przy u t w a r d z a 
n iu żywic. (3 zastrzeżenia) 

C07C P. 197835 03.05.1977 

P ie rwszeńs two : 05.05.1976 - Węgry (nr 5779) 

Rich te r Gedeon Vegyészet i Gyá r RT., Budapesz t , 
Węgry. 

Sposób wytwarzania siarczanów ośmiopeptydoamidu 
cholecystochininopankreozyminy 

Sposób w y t w a r z a n i a s ia rczanu zakończonego a t o 
m e m węgla ośmiopep tydoamidu cholecystochinino
pank reozyminy o wzorze 1, polega na tym, że ch ro 
n iony ośmiopep tydoamid o ogólnym wzorze 2, w k t ó 
r y m X oznacza g rupę I I I - rz .bu ty loksykarbonylową, 
ka rbobenzoksy- lub a , a -dwumety lo -3 ,5 -dwumetoksy-
benzyloksykarbonylową, Y oznacza g rupę I I I - rz .bu-
ty loksy- , benzy loksy- lub hydroksylową, Ν zaś ozna
cza g rupę I I I - rz .buty loksy- , benzyloksy- lub h y d r o k s y 
lową, a FOR oznacza g rupę formylową, s ia rczanuje 
się w obecności e t e ru kompleksem zawierającej co 
na jmnie j jedną g rupę alki lową t rzeciorzędowej a m i n y 
i t ró j t l enku s iarki , o t r zymany s ia rczan przekszta łca 
się w sól me ta lu a lkal icznego przez p o t r a k t o w a n i e w o 
doro t l enk iem me ta lu a lkal icznego i t y m s a m y m r ó w 
nocześnie u s u w a ochronną g rupę formylową, w y s t ę 
pującą przy członie t ryp to fanowym, a nas t ępn ie po 
zostałe g rupy ochronne u s u w a się za pomocą hyrolizy 
k w a s o w e j . (6 zastrzeżeń) 
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C07C P. 197889 05.05.1977 

Pierwszeństwo: 11.05.1976 - Wielka Brytania 
(nr 19327/76) 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania. 

Sposób wytwarzania polipeptydów 

Przedmiotem wynalazku są sposoby wytwarzania 
nowych analogów luliberyny wykazujących działania 
agonistyczne do luliberyny o wzorze Glu-His-Trp-
-Ser-Tyr-A-B-Arg-Pro-E-F, w którym A oznacza D-
-Tyr, D-Tyr(Me), D-Ser, D-Ser (Butt), D-Phe, D-Ala 
lub D-Trp, Β oznacza Leu lub MeLeu, Ε oznacza 
Azgly, a F oznacza grupę aminową albo A oznacza 
Azgly lub Azala, Β oznacza Leu, Ε oznacza bezpo
średnie wiązanie, a F oznacza grupę etyloaminową. 
Przedstawicielem polipeptydów wytwarzanych tym 
sposobem jest związek o wzorze Glu-His-Trp-Ser-
-Tyr-A-Leu-Arg-Pro-Azgly-NH2, w którym A oznacza 
D-Phe, D-Tyr(Me) lub D-SeriBu*). (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 199191 27.06.1977 

Pierwszeństwo: 
28.06.1976 - W i e l k a Brytania (nr 26794/76) 
26.05.1977 - W i e l k a Brytania (nr 22204/77) 

The Wellcome Fundation, Limited, Londyn, Wielka 
Brytania. 

Sposób wytwarzania nowych glicynoamidów 

Przedmiotem wynalazku są sposoby wytwarzania 
glicynoamidów o wzorze NH2CH2CONHE, w którym 
Ε oznacza rodnik zawierający 7 - 9 atomów węgla, ta
ki jak alkilocykloalkilowy, cykloalkiloalkilowy lub 
rozgałęziony alkilowy. Związki te wytwarzane są przez 
poddanie reakcji związku o wzorze J-CH2CONHE 
w którym J oznacza grupę usuwalną w reakcji pod
wójnej wymiany, z amoniakiem lub przez odsłonięcie 
zablokowanej lub zamaskowanej grupy aminowej Q 
w związku o wzorze QCH2CONHE albo przez podda
nie reakcji aminoacetoanitrylu z jonem karbonio-
wym Εθ. 

Związki według wynalazku wykazują zdolność zapo
biegania i leczenia psychicznych depresji. 

(16 zastrzeżeń) 

C07D P. 181265 23.06.1975 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Warszawa, Polska (Jerzy 
Cieślak, Irena Buśko-Oszczapowicz, Jerzy Kaziemier-
czak, Edward Żukowski, Iwona Korona, Wiesław 
Drzewiński, Elżbieta Makaruk, Krystyna Rentowska). 

Sposób otrzymywania penicyliny 
a-karboksybenzylowej 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ester 
fenylowy lub benzylowy a-karboksybenzylowej pod
daje się hydrolizie alkalicznej w środowisku wodnym 

za pomocą wodorotlenku metalu alkalicznego przy 
wartości pH 11,5-13,8 w temperaturze od - 5 do 
+ 50°C, korzystnie od 0 do 10°C, w czasie od 5 minut 
do 2 godzin. Po zakończeniu hydrolizy usuwa się resz
tki nieprzereagowanego estru przez ekstrakcję buta
nolem lub metyloizobutyloketonem przy wartości pH 
od 4,0 do 5,8, a następnie ekstrahuje się wolny kwas 
penicyliny tym samym rozpuszczalnikiem przy war
tości pH od 1,8 do 3,5, korzystnie od 2,8 do 3,1 i z eks
traktu izoluje się penicylinę w postaci soli. 

(4 zastrzeżenia) 

C07D P. 193636 02.05.1975 

Pierwszeństwo: 02.05.1974 - Węgry (nr CI-1473) 

Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára 
RT., Budapeszt, Węgry. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
benzimidazolu 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzimi
dazolu o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza gru
pę o ogólnym wzorze 3, w którym R4 oznacza ewen
tualnie podstawioną grupę arylową, alkilową lub cy-
kloalkilową, R5 oznacza grupę o ogólnym wzorze 2, 
w którym R2 i R3 oznaczają wodór lub grupę alkilo
wą, polegający na tym, że związek o ogólnym wzorze 
4 poddaje się reakcji z reaktywną pochodną kwaso
wą, zawierającą grupę o ogólnym wzorze 3, w którym 
R4 ma wyżej podane znaczenie, korzystnie izocyJa
nem, a następnie uzyskany związek o ogólnym wzorze 
1 ewentualnie przeprowadza się w jego sole. 

(3 zastrzeżenia) 

C07D P. 196501 08.03.1977 

Pierwszeństwo : 
08.03.1976 - St. Zjedn. Am. (nr nr 664 795 i 664 796) 

02.02.1977 - St. Zjedn. Am. (nr 764134) 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 185470 

E.R. Squibb and Sons, Inc., Princeton, Stany Zjed
noczone Ameryki (Hermann Breuer, Uwa D. Treuner). 

Sposób wytwarzania optycznie czynnego 
L-izomeru cefalosporyn 

Sposób wytwarzania optycznie czynnego L-izomeru 
cefalosporyn o wzorze 1, w którym Ί&χ oznacza grupę 
fenylową, tienylową lub furylową, R4 oznacza grupy 
heterocykliczne a R3 oznacza atom wodoru, niższą gru
pę alkilową, grupę fenylo-niższą alkilową, dwufeny-
lo-niższą alkilową, podstawioną grupę fenylo-niższą 
alkilową, trój (niższą alkilo)stannylową, trój (niższą 
alkilo)sililową, jon tworzący sól lub grupę o wzorze 
- C H 2 - O - C O - R , w którym R oznacza niższą grupę 
alkilową, fenylową, fenylo-niższą alkilową, podstawio
ną fenylową lub podstawioną fenylo-niższą alkilową, 
polega na tym, że związek o wzorze 14, w którym 
Rj i R4 mają wyżej podane znaczenie, poddaje się 
reakcji z cyjanianem metalu alkalicznego lub metalu 
ziem alkalicznych. (10 zastrzeżeń) 
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C07D P. 197045 30.03.1977 

Pierwszeństwo-31.03.1976 - Japonia (nr 36653/76) 
27.10.1976 - Japonia (nr 129992/76) 
06.12.1976 - Japonia (nr 146795/76) 

Takeda Chemicals Industries, LTD, Osaka, Japonia 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych uracylu 

Przedmiotem wynalazku są sposoby wytwarzania 
nowych pochodnych uracylu o wzorze 1, w którym 
X oznacza atom tlenu lub grupę NH, Rx oznacza gru
pę hydroksylową lub merkaptową, które są ewentual
nie zeteryfikowane lub zestryfikowane albo ewentual
nie podstawioną grupę aminową, R2 i R3 odpowiednio 
oznaczają atom wodoru, niższą grupę alkilową lub 
grupę o wzorze 12, a Y oznacza zestryfikowaną lub 
zaminowaną grupę karboksylową lub grupę CN. 
Związki o wzorze 1 mogą być w warunkach hydroli-
tycznych przekształcone w pochodne 5-fluorouracylu. 
Nowe pochodne uracylu są zdolne do przedłużenia 
życia zwierząt cierpiących na raka albo wykazują 
działanie przeciwwirusowe. (5 zastrzeżeń) 

C07D 
A01N 

P. 197185 04.04.1977 

Pierwszeństwo: 06.04.1976 - RFN (nr Ρ 26 14 842.5) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek chwastobójczy oraz sposób wytwarzania 
[5-(2-chloro-l,l-dwumetyloetylo)-l,3,4-

-tiadiazolilo-)2)]-moczników 

Środek chwastobójczy według wynalazku charakte
ryzuje się tym, że jako substancję czynną zawiera 
związki o wzorze 1, w którym R oznacza atom wodo
ru, rodnik alkilowy o 2 - 4 atomach wodoru, rodnik 
alkilowy o 2 - 4 atomach węgla, grupę alkoksylową lub 
arylową, R1 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilo
wy, R2 oznacza rodnik alkilowy, alkenylowy, alkiny-
lowy, grupę chlorowcoalkilową, chlorowcoalkilokarbo-
nylową, alkoksyalkilową, lub ewentualnie podstawio
ny rodnik fenylowy. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ
rym podstawniki mają wyżej podane znaczenie, pole
ga na tym, że 2-amino-l,3,4-tiadiazole poddaje się re
akcji: a) z izocyjanianami w środowisku rozcieńczal
nika, b) z chlorkami karbamoilów w środowisku roz
cieńczalnika, wobec akceptora kwasu i otrzymane przy 
tym pochodne bis-acylo-tiadiazolu hydrolizuje się czę
ściowo wodorotlenkami metali alkalicznych, c) z fos-
genem w środowisku rozcieńczalnika i otrzymany przy 
tym dimeryczny izocyjanian poddaje się następnie 
reakcji z aminami w środowisku rozcieńczalnika, lub 
otrzymane wyżej związki o wzorze 1, w którym R 
oznacza atom wodoru, poddaje się reakcji z bezwod
nikami kwasowymi ewentualnie w środowisku roz
cieńczalnika i wobec soli buforującej. (2 zastrzeżenia) 

C07D P. 197351 Τ 12.04.1977 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa 
i Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", 
Warszawa, Polska (Barbara Gogolimska, Halina Dah-
lig, Wojciech Sławiński, Eugeniusz Dzieliński, Marian 
Wrociński, Kazimierz Dzięgielewski, Andrzej Schaef
fer, Wiesław Mazur, Tomasz Szczuciński). 

Sposób otrzymywania nowych soli 
antybiotyków ryfamycynowych 

Sposób wytwarzania nowych, rozpuszczalnych w 
wodzie soli cholinowych antybiotyków ryfamycyno
wych polega na tym, że na pochodną ryfamycyny, 
ewentualnie jej sól sodową lub potasową o podanym 
wzorze, w którym R oznacza resztę kwasu glikolo-
wego lub dwuetyloamidu kwasu glikolowego lub hy
droksylową, a R' oznacza atom wodoru lub grupę 4-me-
tylopiperazynyloiminometylową działa się zbliżoną do 
stechiometrycznej ilością choliny lub węglanu choliny 
lub chlorku choliny, a utworzoną sól cholinową wy
odrębnia się z mieszaniny reakcyjnej. (4 zastrzeżenia) 
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C07D P. 197373 13.04.1977 

Pierwszeństwo: 13.04.1976 - Francja (nr 76 10773) 
01.06.1976 - Francja (nr 76 16445) 
27.10.1976 - Francja (nr 76 32319) 
24.12.1976 - Francja (nr 76 39035) 
11.03.1977 - Francja (nr 77 07248) 
11.03.1977 - Francja (nr 77 07249) 

Synthelabo, Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
l,2,3,3a-czterowodoroindolo [3,2,1] [1,5] naftyrydyny 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych l,2,3,3a 
czterowodoroindolo [3,2,1] [1,5] naftyrydyny o wzorze 
ogólnym 1, w którym R oznacza atom wodoru lub 
grupę alkilową o 1-4 atomach węgla lub grupy: 
2-ketopropylową, 2-hydroksypropylową, 3-ketobutylo-
wą, 3-hydroksybutylową cyklopropylometylową, ben
zylową, chlorowcobenzylową korzystnie fluoro- lub 
chlorobenzylową, acetylową, cyklopropylokarbonylową, 
benzoilową, - ( C H 2 ) n - R ' , w której η jest liczbą całko-
wiąt 1 lub 2 a R' oznacza grupę metoksykarbonylową, 
etoksykarbonylową lub cyjanową; R2 we wzorze 1 
oznacza atom wodoru, chlorowca lub grupę metylową 
lub metoksylową, R6 oznacza atom wodoru, grupę 
COR7, przy czym R7 oznacza grupę hydroksylową, al-
koksylową o 1-4 atomach węgla, aminową, metyloami-
nową, dwumetyloaminową, R3 oznacza rodnik metylo
wy lub etylowy, R4 oznacza atom wodoru lub rodnik 
hydroksylowy, R5 oznacza atom wodoru, przy czym 
R3 i R4 razem mogą oznaczać atom tlenu i R4 z R5 
razem oznaczają dodatkowe wiązanie węgiel-węgiel 
polega na reakcji kondensacji tryptaminy lub jej po
chodnej o wzorze 2, w którym R oznacza atom wodo
ru, grupy: alkilową, cykloalkilową lub benzylową 
ewentualnie podstawione, R2 ma wyżej podane zna
czenie, z pochodnymi karbonylowymi dwukwasów lub 
ich alifatycznych dwuestrów mających w pozycji α 
grupę ketonową lub aldehydową, po czym poddaje się 
cyklizacji i ewentualnym przekształceniom, w wyniku 
których wprowadza się podstawniki lub zmienia sto
pień nasycenia cząsteczki. 

Związki wytwarzane sposobem według wynalazku 
znajdują zastosowanie w medycynie i weterynarii, ja
ko środki zwalczające zaburzenia zachowania, spowo
dowane uszkodzeniami naczyniowymi mózgu. Stosuje 
się je ze skutkiem zarówno w geriatrii, jak w przy
padku urazów czaszki, lub w stanach depresyjnych. 

(6 zastrzeżeń) 

C07F P. 196835 Τ 21.03.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Roman 
Grancarz, Jan Sylwester Wieczorek). 

Sposób wytwarzania kwasów a-aminofosfonowych 

Sposób wytwarzania kwasów a-aminofosfonowych 
polegający na ogrzewaniu mieszaniny substrátu i es
trów kwasu fosforawego, hydrolizie otrzymanej mie
szaniny poreakcyjnej, a następnie wydzieleniu pro
duktu końcowego według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że jako substrat stosuje się sól aldiminy, 
korzystnie cynochlorek aldiminy. 

Kwasy otrzymane sposobem według wynalazku 
znajdują zastosowanie do otrzymywania kompleksów 
metali przejściowych. (3 zastrzeżenia) 

C07F P. 196858 Τ 22.03.1977 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Wanda 
Sztark, Jerzy Sułko). 

Sposób wytwarzania soli cynkowej 
kwasu etylenobisdwutiokarbaminowego 

Sposób wytwarzania soli cynkowej kwasu etyleno
bisdwutiokarbaminowego polega na dwustopniowej 
syntezie soli cynkowej kwasu etylenobisdwutiokarba
minowego, przy czym w pierwszym etapie uzyskuje 
się sól sodową kwasu etylenobisdwutiokarbaminowego 
o wysokiej czystości, a w drugim etapie świeżo spo
rządzony roztwór soli sodowej kwasu etylenobisdwu
tiokarbaminowego dodaje się do roztworu soli cynku 
w wyniku czego uzyskuje się osad soli cynkowej kwa
su etylenobisdwutiokarbaminowego, który po odsą
czeniu od ługów krystalizacyjnych przemywa się wo
dą do zaniku reakcji na jony chlorkowe oraz miesza
niną chloroformu i metanolu, aż do znikięcia plam 
na chromatogramie otrzymanym przez rozwinięcie 
kropli odcieku. (1 zastrzeżenie) 

C07F 
A01N 

P. 197825 02.05.1977 

Pierwszeństwo: 03.05.1976 - St. Zjedn. Am. 
(nr 682243) 

Monssanto Company, St. Louis, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
N-fosfonometyloglicyny oraz środek chwastobójczy 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych N-fosfono-
metvloglicyny o wzorze 1, w którym Y oznacza atom 
wodoru, niższą grupę alkilową lub atom metalu al
kalicznego, Z oznacza atom wodoru lub atom metalu 
alkalicznego, R oznacza grupę winylenową, metylo-
winylenową, alkilenową o 2 - 3 atomach węgla między 
wolnymi wartościowościami i łącznie zawierającą do 
8 atomów węgla, jednochloropochodną tych grup wi
nylowych lub alkilenowych, grupę fenylową, karbo-
ksylenową, 3-nitrofenylową, tiolilenową, cyklokekse-
nylenową, metylocykloheksenylenową, cykloalkileno-
wą zawierającą 4 - 6 atomów węgla dwukarboksycy-
kloalkilenową zawierającą 4 - 6 atomów węgla, dwu-
karboksybenzyloilofenylową, norbornenylenową, nor-
bornylidenową, N-metylopirolilidenową, pirydylideno-
wą, pikolilidenową lub tienylidenową, z tym że wolne 
wartościowości rodników cyklicznych muszą być w 
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położeniu orto względem atomów węgla w pierście
niu, polega na reakcji soli N-fosfonometyloglicyny z 
cyklicznym bezwodnikiem. 

Środek chwastobójczy według wynalazku charakte
ryzuje się tym, że zawiera obojętne odjuwanty i sku
tecznie działającą chwastobójczo ilość związku o wzo
rze 1, w którym podstawniki mają wyżej podane zna
czenie. (17 zastrzeżeń) 

C07H 
C07D 
C12D 

P. 196605 11.03.1977 

Pierwszeństwo : 
11.03.1976 - Wielka Brytania (nr 09859/76) 

Labaz, Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania nowych aminoglikozydowych 
pochodnych aminocyklitolu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
związków o wzorze 1, w którym Rx i R2 różniące się 
między sobą oznaczają atom wodoru lub grupę -
CH2NH2, a R oznacza grupę o wzorze 4 lub 5, w któ
rych R3 oznacza grupę - NH2 lub - O H , a R4 ozna
cza grupę - CH(R5)-NH2 lub - CH(CH3)NHCH3, gdzie 
R5 oznacza atom wodoru lub grupę metylową. Spo
sób według wynalazku polega na tym, że na odpo
wiedniej pożywce hoduje się dezoksystreptaminonega-
tywny mutant Streptomyces. Związki o wzorze 1 wy
kazują właściwości antybiotyczne, co czyni je przy
datnymi do leczenia chorób, wywołanych przez bakte
rie chorobotwórcze takie jak np. Escherichia coli, 
Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus Sarcina lu
tea, Klebsiella edwardsii, Shigella sonnei, Salmonella 
typhimurium. (10 zastrzeżeń) 

C07J P.191628 03.08.1976 

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przed
siębiorstwo Państwowe, Pabianice, Polska (Stefan 
Łabędzki, Krystyna Lubisz, Józefa Korbel, Stefan 
Włodarczyk, Teresa Florczak, Hanna Goźlińska, Zofia 
Trzcińska). 

Sposób wyodrębniania fluocinolonu acetonidu 
poprzez połączenia solwatowe 

Sposób wyodrębniania fluocinolonu acetonidu z tech
nicznego produktu według wynalazku polega na tym, 
że techniczny produkt poddaje się reakcji z chlorow
copochodnymi węglowodorów alifaktycznych a po
wstały w wyniku tej reakcji trudno rozpuszczalny 
solwat fluocinolonu acetonidu wydziela się. 

(1 zastrzeżenie) 

C08F P.198569 01.06.1977 

Pierwszeństwo: 04.06.1976 - RFN (nr Ρ 2625149.0) 

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt n.Menem, Re
publika Federalna Niemiec. 

Sposób ciągłego wytwarzania polimerów chlorku wi
nylu w emulsji wodnej oraz urządzenie do wytwa
rzania polimerów chlorku winylu w emulsji wodnej 

Sposób ciągłego wytwarzania polimerów chlorku 
winylu w emulsji wodnej, w obecności tworzących 
rodniki katalizatorów, substancji powierzchniowo czyn
nych i ewentualnie innych materiałów wspomagają
cych polimeryzację, w pionowym, korzystnie cylin
drycznym zbiorniku o stosunku wysokości do średni
cy przynajmniej 3 i o pojemności przynajmniej 5 m3, 
w warunkach ruchu mieszaniny polimeryzacyjnej, 
z regulacją wysokości poziomu cieczy w zbiorniku, 
polega na tym, że emulsję polimeru wyprowadza się 
ze zbiornika z boku na wysokości 30-90% wewnętrz
nej, całkowitej wysokości zbiornika, powyżej dopro
wadzenia materiałów wejściowych i przynajmniej 
15 cm poniżej zwierciadła cieczy, a wysokość pozio
mu cieczy reguluje się na co najwyżej 97% wewnętrz
nej, całkowitej wysokości zbiornika, przy czym za
wartość zbiornika porusza się za pomocą co najmniej 
jednego członu mieszającego, który rozciąga się w 
cieczy na 15-60% wewnętrznej, całkowitej wysokości 
zbiornika, kończy się przynajmniej 20 cm poniżej 
zwierciadła cieczy z zachowaniem odstępu od ścianki 
zbiornika przynajmniej 15 cm. 

Urządzenie do wytwarzania polimerów chlorku wi
nylu w emulsji wodnej, złożone z pionowego, cylin
drycznego zbiornika o stosunku wysokości do śred
nicy przynajmniej 3 i o całkowitej pojemności przy
najmniej 5 m3, z co najmniej jednym członem mie
szającym oraz z usytuowanym w dolnej części zbior
nika co najmniej jednym otworem dla doprowadza
nia cieczy, z co najmniej jednym otworem w górnej 
części zbiornika dla odprowadzania cieczy i co naj
mniej jednym otworem w górnej części zbiornika 
dla odprowadzania gazu, z regulacją wysokości po
ziomu cieczy i z podwójnym płaszczem, ewentualnie 
podzielonym na kilka obszarów, zgodnie z wynalaz
kiem charakteryzuje się tym, że otwór (4) do od
prowadzania cieczy jest usytuowany z boku na 
płaszczu (2) cylindrycznego zbiornika (1) w odstępie 
30-90% wewnętrznej, całkowitej wysokości zbiorni
ka nad usytuowanym w dolnej jednej-trzeciej części 
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zbiornika otworem (3) dla doprowadzania cieczy, 
a wewnątrz zbiornika (1) znajduje się człon miesza
jący (6), który sięga do góry co najwyżej do wyso
kości otworu (4) do odprowadzania cieczy, rozciąga 
się na 15-60% wewnętrznej, całkowitej wysokości 
zbiornika i zachowuje odstęp od ścianki zbiornika 
przynajmniej 15 cm. (13 zastrzeżeń) 

C08G P.191183 14.07.1976 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow
nia", Kędzierzyn, Polska (Norbert Hałaburdo, Edgar 
Bortel, Ryszard Lamot, Czesław Kosno). 

Sposób wytwarzania polimerów tlenku etylenu 

Sposób według wynalazku polegający na polimery
zacji zawiesinowo-strąceniowej tlenku etylenu w pod
wyższonej temperaturze w roztworach η-parafin wo
bec katalizatora wapniowego, charakteryzuje się tym, 
że proces polimeryzacji prowadzi się z zastosowaniem 
katalizatora otrzymanego w wieloetapowym procesie 
przez reakcję w odpowiednich warunkach wapnia 
z amoniakiem, wprowadzeniu do powstałego sześcio-
amoniakatu zmieszanego w odpowiednio dobranych 
proporcjach tlenku etylenu z amoniakiem, następnie 
odpędzeniu nadmiaru amoniaku, wprowadzaniu w od
powiedniej temperaturze η-parafiny i w ostatnim 
etapie wprowadzeniu w atmosferze gazu inertnego 
tlenku etylenu. 

Otrzymany polimer znajduje zastosowanie do floku-
lacji zawiesin mułowych. (1 zastrzeżenie) 

C08G P. 192047 27.08.1976 

Pierwszeństwo : 
27.08.1975 - Francja (nr 75 26737) 
08.06.1976 - Francja (nr 76 17484) 

Rhone-Poulenc-Textile, Paryż, Francja (Bernard 
Fayolle). 

Sposób wytwarzania arylowych kopoliestrów sekwen
cyjnych oraz włókna pochodzące z tych polimerów 

i sposób ich formowania 

Sposób wytwarzania arylowych kopoliestrów sek
wencyjnych polega na tym, że wytwarza się poliete-
ro-ester mający powtarzający się fragment o wzorze 5, 
w którym R oznacza rodnik alifatyczny, alicykliczny 
lub aryloalifatyczny, X oznacza liczbę całkowitą 2 - 6 , 
Y ma wartość 0 lub 1, przez reakcję związku o wzo
rze 1, w którym R^ oznacza grupę o wzorze 
-CH2CH2OH lub grupę o wzorze 4, w którym χ ma 

wyżej podane znaczenie, lub jego estrów alkilowych 
z diolami alifatycznymi, alicyklicznymi lub aryloali-
fatycznymi, przy czym lepkość otrzymanego w ten 
sposób polietero-estru jest równa co najmniej 0,2 po 
czym poddaje się reakcji w fazie stopionej otrzymany 
polietero-ester z kwasem para-acetoksybenzoesowym 
w proporcjach molowych 10-90% polietero-estru do 
90-10% kwasu para-acetoksybenzoesowego do zwięk
szenia lepkości tak otrzymanego kopolimeru do war
tości co najmniej 0,25 mierzonej względem 0,5% wa
gowo roztworu w mieszaninie 60/40 fenol-czteroehloro-
etan w temperaturze 25°C. 

Surowe włókna pochodzące z formowania tego ko-
poliestru charakteryzują się tym, że mają moduł 
sprężystości co najmniej 1000 g/tex, korzystniej co 
najmniej 1500 g/tex i otrzymywane są metodą stapia
nia polimeru w temperaturze, w której jest on optycz
nie anizotropowy, zarówno w spoczynku jak i w sta
nie rozluźnionym, po czym włókna te są następnie 
nawijane w znany sposób. (3 zastrzeżenia) 

C08G P. 197890 05.05.1977 

Pierwszeństwo: 06.05.1976 - RFN (nr Ρ 2620017.9) 

Hoechst AG, Frankfurt, RFN. 

Sposób wytwarzania 
gruboziarnistych polimerów formaldehydowych 

Sposób wytwarzania ziarnistego polimeru formal
dehydowego (POM), który obok jednostek formalde
hydowych zawiera 0,1-20% wagowych jednostek 
oksyalkilenowych o 2 - 8 sąsiadujących atomach węgla 
w łańcuchu głównym, przez oziębianie roztworu albo 
drobnej zawiesiny POM oddzielnie wytrąconego POM, 
charakteryzuje się tym, że roztwór albo zawiesinę 
POM w mieszaninie metanol/woda, której tempera
tura jest wyższa o 5-65°C od temperatury spiekania 
POM (Ts), oziębia się dwustopniowo; najpierw do 
temperatury 0-10°C powyżej Ts i następnie do tem
peratury 1-10°C poniżej Ts a następnie otrzymane 
przez oziębienie stałe cząstki POM o średnicy ziarna 
większej niż 100 μπι oddziela się i suszy. Otrzymany 
ziarnisty polimer nadaje się jako techniczne tworzy
wo plastyczne do wytwarzania przedmiotów formo
wanych. (16 zastrzeżeń) 

C08G P.198369 24.05.1977 

Pierwszeństwo : 
24.05.1976 - Wlk. Brytania (nr 21367/76) 
21.07.1976 - Wlk. Brytania (nr 30413/76) 

Karl Kristián Kobs Kroyer, Viby, Dania 
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Osnowowe tworzywo żywiczno-mineralne 
i mieszanka do formowania zawierająca to tworzywo 

Tworzywo w e d ł u g w y n a l a z k u s tosowane jako ki t 
l ub spoiwo do w y t w a r z a n i a p r o d u k t ó w gotowych lub 
pó ł fabryka tów, cha rak te ryzu je się tym, że sk łada się 
z d robnych cząstek mine ra lnych , o ś rednicy do 250, 
a korzys tn ie do 150 mi l imikronów, powleczonych małą 
ilością żywicy. 

Mieszanka wed ług wyna l azku , z k tóre j w y t w a r z a 
się gotowe p roduk ty , t ak ie j ak e lementy s tosowane 
w budownic twie , zwłaszcza płyty , j a k również w in 
nych dziedzinach techniki , cha rak t e ryzu je się tym, że 
sk łada się z podanego wyżej t w o r z y w a osnowowego, 
dok ładn ie zmieszanego z g rubszymi cząs tkami m i n e 
ra lnymi , korzys tn ie o ś rednicy 250-1000 mi l imikro 
nów. (14 zastrzeżeń) 

C08L P.191151 13.07.1976 

Uniwer sy t e t im. A d a m a Mickiewicza, Poznań , P o 
znańsk ie Zak łady Opon Samochodowych „Stomil", 
Poznań , Po l ska (Zdzisław Dudzik, Maciej Andreas , 
Józef Danielczyk, Zbigniew Szuba, Bron is ław Nowak) . 

Środek pomocniczy do przetwarzania kauczuków 
i sposób jego wytwarzania 

Środek wed ług w y n a l a z k u powodujący zwiększenie 
ak tywizac j i s ieciowania kauczuków, p o p r a w ę w s k a ź 
n ików dyspers j i nape łn iaczy oraz uplas tycznienie k a u 
czuków, cha rak t e ryzu je się tym, że s tanowią go od
padowe oleje roś l inne zmydlone p rzyna jmnie j częścio
wo zasadowymi związkami cynku. 

Sposób wed ług w y n a l a z k u polega na tym, że odpa
dowe oleje roś l inne oraz p r o d u k t y ich raf inacj i i po 
zostałości poraf inacyjne, zwłaszcza olej sosnowy pod
grzewa się w t e m p e r a t u r z e od 60 do 200°C i m i e 
szając zadaje za sadowymi związkami cynku, uży tymi 
w s to sunkach molowych cynku (Zn 2 + ) do k w a s ó w p o 
chodzenia rośl innego od 0,1 do 5, a nas t ępn ie po za
przes tan iu wydzie lan ia się gazów poreakcyjnych i po 
oddes ty lowaniu wody, do mieszan iny dodaje się 
ewen tua ln i e znane subs tanc je pomocnicze, s tosowane 
w procesach p rze robu kauczuku . (2 zastrzeżenia) 

C08L P.191702 06.08.1976 

Zak łady T w o r z y w Sztucznych „Cefol-Erg" Wojcie
chów, Polska (Urszula Pa luch , Bohdan Tyl ikowski , 
H e n r y k Wojtal) . 

Folia z polichlorku winylu 
i/lub jego kopolimerów 

Fol ia w e d ł u g w y n a l a z k u cha rak t e ryzu j e się tym, 
że zawie ra obok pol ichlorku winy lu , kopol imer octan 
w iny lu - chlorek winy lu o zawar tośc i m e r ó w octa
nowych 15% i s tałej F iken t sche ra 50, w ilości 6 0 -
100% w s tosunku do pol ichlorku winy lu , 3 1 % a r w i -
ny lu S-60, 4 - 8 % modyf ika to ra udarnośc i , 0 , 0 1 - 0 , 8 % 
modyf ika to ra płynięcia, 3 - 6 % wypełn iacza , 0,16% 
s tabi l iza tora te rmicznego, 1,1% s tabi l iza tora op tyczne
go, 0 , 1 - 0 , 4 % s m a r u wewnę t r znego , 0,3% s m a r u ze
wnę t rznego , 0,016% rozjaśniacza i s t ea ryn i an w a p 
n iowy. 

Folia przeznaczona jest na opakowan ia ś rodków 
spożywczych. (3 zastrzeżenia) 

C08L P.196636 Τ 11.03.1977 

Pol i technika Wroc ławska , Wroc ław, Polska (Maciej 
P io t rowski , J e rzy Różycki , Andrze j Spychała , S t an i 
s ł aw Wrochna) . 

Sposób wytwarzania bezcementowego betonu 

Sposób w y t w a r z a n i a be tonu ze s tosu okruchowego, 
mikrowype łn iacza , spoiwa w postaci sz tucznej żywicy 
oraz in ic ja torów, inh ib i to rów i przyspieszaczy pol i 

meryzacj i , z użyciem be ton ia rk i o w y m u s z o n y m spo
sobie mieszania , polega na tym, że żywicę dzieli się 
na dwie części i p ierwszą z nich miesza z p rzewi 
dz ianymi recep turą in ic ja to rami i inh ib i to rami pol i 
meryzacj i , zaś drugą z przyspieszaczem pol imeryzacj i 
a nas t ępn ie z mik rowype łn i aczem p rzewidz ianym r e 
cepturą dla całej pa r t i i be tonu , po czym obie masy 
poddaje się wymieszan iu ze s tosem okruchowym. 

(8 zastrzeżeń) 

C08L P.199870 25.07.1977 

Ins ty tu t Technologii Drewna , Poznań , Polska (Ry
szard Babicki , W a c ł a w Kudryck i , E d m u n d Urban ik , 
M a r i a n Wnuk , Kaz imie rz Żmijewski) . 

Masa impregnacyjna 

Wynalazek zna jduje zas tosowanie do w y t w a r z a n i a 
sztucznej t a ś m y obrzeżowej , s tosowanej w m e b l a r 
s twie do oklejania wąsk ich płaszczyzn fo rmatek m e 
blowych o różnym kształcie i profilu. Masa wed ług 
w y n a l a z k u cha rak t e ryzu je się tym, że jej g łównym 
sk ładn ik iem jes t n ienasycona żywica pol ies t rowa, 
opar ta na bezwodniku ma le inowym i f ta lowym, gl i 
kolu b u t y l e n o w y m i/lub glikolu dwue ty l enowym, d w u -
m e t y l o w y m lub p ropy lenowym, i s tabi l izatorze UV, 
s tyrenie , m e t a k r y l a n i e mety lu , o lepkości od 150 do 
950 cP i liczbie kwasowe j od 29 do 35 w ilości od 9 
do 75,5% wagowych , a pozostałe sk ładnik i s tanowią 
m o n o m e r y s ty r enu w ilości 4,8 do 7,7% wagowych , 
nad t l enk i benzoi lu od 1,14 do 1,6% w a g o w y c h lub w o 
doro t lenek k u m y l u w ilości 2,95 do 3,93% wagowych , 
a t akże od 0,015 do 0,041% w a g o w y c h s ia rczanu w a -
nady lu oraz od 0,005 do 0,01% wagowych hydroch i 
nonu lub od 0,025 do 0,03% wagowych p a r a I I I r zędo
wej bu ty lop i roka tech iny albo też 0,005% w a g o w y c h 
s iarki k rys ta l i czne j . (1 zastrzeżenie) 

C09B P.196842 Τ 22.03.1977 

Zakłady P r z e m y s ł u B a r w n i k ó w „Organ ika -Boru ta" , 
Przeds ięb iors two P a ń s t w o w e , Zgierz, Po l ska (Hanna 
Sieraga, J anusz Wróblewski , A n n a Skoczylas, Wła 
d y s ł a w Popławski , Mar i a Romanowicz , Wies ława Sło
wik, J a n i n a Kaźmierczak) . 

Sposób wytwarzania nowych zasadowych barwników 
met inowych 

Nowe zasadowe b a r w n i k i me t inowe rozpuszczalne 
w wodzie o wzorze 1, w k t ó r y m R oznacza a tom 
wodoru , chloru, b romu , g rupę n i t rową lub sul fona-
midową, Rj oznacza a tom wodoru , rodn ik mety lowy, 
e ty lowy, metoksy lowy lub e toksylowy, R2 oznacza 
a tom wodoru , rodnik me ty lowy l u b etylowy, R3, R4, 
R5 oznaczają rodnik i me ty lowe lub etylowe, χ oznacza 
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anion jedno- lub dwuwartościowy wytwarza się przez 
kondensację zasady Fischera lub jej pochodnej o wzo
rze 2 z aldehydem o wzorze 3 następnie wydziela 
się z roztworu przez wysolenie. Otrzymany barwnik 
o wzorze 4 poddaje się czwartorzędowaniu i ponow
nie wydziela się z roztworu przez wysolenie. W wy
mienionych wzorach wszystkie symbole mają wyżej 
podane znaczenie. (4 zastrzeżenia) 

C09C 
C01G 

P.191602 02.08.1976 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska 
(Zbigniew Kalinowski, Agata Buck). 

Sposób przerobu szlamów 
zawierających związki ołowiu 

Sposób przerobu szlamów zawierających związki 
ołowiu znajdujących się w postaci zawiesiny w kwa
sie siarkowym, polega na repulpacji tych szlamów 
z wodą, oddzieleniu od cieczy drogą sedymentacji, 
filtracji lub odwirowania, względnie przez łączne 
zastosowanie tych sposobów, zobojętnianie węglanem 
sodowym pozostałości kwasu siarkowego i przemianę 
zawartego w szlamie siarczanu ołowiawego na węglan 
ołowiawy, odmycia zaokludowanego siarczanu sodo
wego oraz rozpuszczalnych w wodzie związków mie
dzi, cynku i glinu drogą repulpacji z wodą powstałe
go węglanu ołowiawego, który po odfiltrowaniu su
szy się, praży w temperaturze 410-490°C przez okres 
4 - 6 godzin otrzymując minię ołowianą Pb304. Minię 
poddaje się dodatkowemu zabiegowi płukania wodą, 
przy korzystnym stosunku masy wody do minii wy
noszącym 5:1 i temperaturze wody około 50°C. 

(5 zastrzeżeń) 

C09C P.196248 Τ 23.02.1977 

Gliwickie Zakłady Chemiczne „Carbochem", Gli
wice, Polska (Roman Świerczek, Stanisław Bal, Le
szek Zurzycki, Jerzy Kropiwnicki, Henryk Grzelczak, 
Tadeusz Gruszczyk, Ignacy Badura). 

Kompozycja sadzotwórcza do produkcji sadzy, 
zwłaszcza piecowych 

Kompozycja sadzotwórcza do produkcji sadzy, 
zwłaszcza piecowej zawiera 10 do 60% smoły ko
ksowniczej i 90 do 40% olejów aromatycznych, przy 
czym indeks korelacji kompozycji jest nie niższy 
niż 120 a zawartość procentowa części koksujących 
nie jest wyższa niż 10% oraz zawartość jonu chlor
kowego jest nie mniejsza niż 0,05 milirównoważnika 
na kg wsadu surowcowego kompozycji. Poszczególne 
składniki kompozycji podaje się do zbiornika maga
zynowego według określonego udziału procentowego 
a następnie miesza w czasie nie dłuższym niż osiem 
godzin, do uzyskania jednorodnej mieszaniny, przy 
równoczesnym utrzymywaniu jej temperatury w gra
nicach od 80 do 90°C. Tak przygotowaną kompo
zycję sadzotwórcza podaje się do spalania w reakto
rach. (4 zastrzeżenia) 

C10B P. 191564 31.07.1976 

Deco Industries, Inc., Irvine, St. Zjedn. Ameryki 
(R. William Chambers). 

Sposób i urządzenie do otrzymywania 
przydatnych produktów węglowodorowych 

z surowców organicznych 
._ _ 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przez 
wydłużony człon rurowy korzystnie ze stali nierdzew
nej przepuszcza się w temperaturze około 540°C z jed

nakową szybkością i w warunkach zasadniczej nie
obecności powietrza i/lub tlenu, węgiel lub inny ma
teriał węglowy lub materiały odpadkowe takie, jak 
odpady z mas plastycznych, odpady komunalne lub 
poszatkowane opony samochodowe, przy czym mate
riał ten miesza się energicznie lub bębnuje za po
mocą przenośnika śrubowego a uwalniające się gazy 
i opary zostają odbierane przy ciśnieniu 50-180 mm/Hg 
które następnie przepuszcza się przez znanego typu 
skraplacze i skurbery w celu upłynnienia oleju i od
dzielenia gazów i wody. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że składa się z izolowanej retorty (13) co naj
mniej jednego wydłużonego rurowego człona (14) ma
jącego wlot i wylot, umieszczonego w tej retorcie jak 
również umieszczonych w niej środków do ogrzewania 
rurowego człona do temperatury co najmniej 425°C, 
środków do przesuwania surowca przez człon rurowy 
od wlotu do jego wylotu z jednakową szybkością, środ
ków do obniżania ciśnienia i usuwania oparów i ga
zów w pobliżu wylotu. (15 zastrzeżeń) 

C10C P. 191398 23.07.1976 

Mazowieckie Zakłady Rafineryjne Petrochemiczne, 
Płock, Polska (Czesław Kaj das, Wojciech Czerwiec, 
Henryk Nagiel, Kazimierz Surowiec). 

Urządzenie do wytwarzania asfaltów 

Urządzenie do wytwarzania asfaltów przez utlenia
nie pozostałości próżniowych z destylacji ropy nafto
wej lub innych surowców naftowych, wyposażone w 
układ napowietrzający, charakteryzuje się tym, że w 
części stożkowej (2) ma układy dysz rozpyłowych po
wietrza umieszczone na dwóch poziomach, z otwo
rami ropyłowymi powietrza skierowanymi ku dołowi, 
przy czym dolny układ dysz rozpyłowych (4) umiesz
czony jest minimalnie ponad dnem części stożkowej 
(2), natomiast górny układ dysz rozpyłowych (3), po
niżej granicy przejścia części stożkowej w część cy
lindryczną (1), zaś dolny układ dysz rozpyłowych (4) 
ma otwory rozpyłowe powietrza usytuowane na całym 
jego przekroju poziomym, natomiast górny układ dysz 
rozpyłowych (3) ma otwory rozpyłowe powietrza usy
tuowane tylko w tej części jego przekroju poziome
go, która stanowi w przybliżeniu różnicę pomiędzy 
powierzchniami przekrojów poziomych górnego i dol
nego układu dysz rozpyłowych. Ponadto przewód (6) 
doprowadzający powietrze do kolektora (5) łączącego 
układy dysz rozpyłowych, jest usytuowany poniżej 
połowy jego wysokości. (2 zastrzeżenia) 
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C10C P. 198372 24.05.1977 

Pierwszeństwo: 26.05.1976 - RFN (nr Ρ 2623574.5) 

Rütgerwerke AG, Frankfurt, RFN. 

Uplastyczniony pak smołowy z węgla kamiennego 
do mieszania z bitumami z ropy naftowej 

i zastosowanie mieszaniny 

Uplastyczniony pak według wynalazku składa się 
z mieszaniny 50 do 80% paku smoły z węela kamien
nego o temperaturze mięknienia 40 do 75°C i 50 do 
20% bogato krystalicznej frakcji smoły z węgla ka
miennego, wrzącej przeważnie między 350 i 450°C, 
przeznaczonej do mieszania z bitumami z ropy nafto
wej B45, B25 lub B15, w stosunku 20 do 35 części 
wagowych uplastycznionego paku od 65 do 80 części 
wagowych bitumu, do wytwarzania środków wiążą
cych, np. do budowy dróg. (5 zastrzeżeń) 

C10G P. 191437 26.07.1976 

Sergei Pavlovich, Rogov, Moskwa, Vsevolod Arturo-
vich Khavkin, Moskwa, Alexandr Vasilievich Asa-
fonov, Moskwa, David Khanafievich Teregulov, Mos
kwa, Inessa Yakovlevna Prerezhigina, Moskwa, Nina 
Vasilievna Goncharova, Moskwa Igor Erastovich 
Gelms, Moskwa, Lev Nikolaevich Osipov, Moskwa, 
Albina Sergeevna Gaspariants, Kislovodsk, ZSRR 
(Sergei Pavlovich Rogov, Vsevolod Arturovich Khav
kin, Alexander Vasilevich Agafanov, David Khanafie
vich Tergulov, Inessa Yakovlevna Prerezhigina, Nina 
Vasilievna Gmocharova, Igor Erastovich Gelms, Lev 
Nikolaevich Osipov, Albina Sergeevna Gaspariants. 

Sposób hydrorafinacji destylacyjnych frakcji 
ropy naftowej 

Sposób hydrorafinacji destylacyjnych frakcji ropy 
naftowej na drodze kontaktowania destylacyjnej frak
cji ropy naftowej z katalizatorem, zawierającym zeolit 
typu Ý, tlenki glinu, niklu, molibdenu, w temperatu
rze 360-400°C i pod podwyższonym ciśnieniem w o-
becności gazu, zawierającego wodór z wytworzeniem 
mieszaniny, zawierającej rafinowany produkt i na
stępnym wydzieleniem go z mieszaniny, charaktery
zuje się tym, że destylacyjną frakcję ropy naftowej 
kontaktuje się pod ciśnieniem 40-50 atm z kataliza
torem, zawierającym zeolit typu Y w formie pozba
wionej glinu i kationów i zawierającym tlenki pier
wiastków ziem rzadkich o następującym stosunku wa
gowym składników w katalizatorze: zeolit typu Y w 
formie pozbawionej glinu i kationów 8,5-4,5% was, 
tlenek glinu 68,0-71,0% wag, tlenek niklu 6,0-7,0% 
wag, tlenek molibdenu 16,0-17,0% wag, tlenki pier
wiastków ziem rzadkich 1,5-0,5% wag. (1 zastrzeżenie) 

C10K P. 198402 Τ 25.05.1977 

Pierwszeństwo: 26.05.1976 - RFN (nr Ρ 2623489.9) 

Metallgesellschaft, AG, Frankfurt, RFN. 

Sposób wytwarzania wysokokalorycznego 
gazu o małej zawartości pyłu 

Sposób wytwarzania wysokokalorycznego gazu o ma
łej zawartości pyłu z surowego gazu o temperaturze 
350-800°C zawierającego pyły, pochodzącego z proce
su zgazowania stałych paliw, korzystnie węgla, w ge
neratorze pod ciśnieniem 5-150 barów przy użyciu 
jako czynnika zgazowującego gazów zawierających 
parę wodną i wolny tlen, polega na tym, że gorący 
surowy gaz uwalnia się częściowo od ciał stałych w 
stopniu odpylenia wstępnego i w podłączonym dalej 
stopniu mycia intensywnego zrasza cieczą myjącą 
o temperaturze 200-300°C, składającą się głównie 
z węglowodorów i wody w ilości najwyżej 5% wago
wych. (14 zastrzeżeń) 

C10L P. 191161 14.07.1976 

Vsesojuzny Nauchno-Issledovatelsky Institut po Pe-
rerabotke Nefti, Moskwa, ZSRR (Boris Abramovich 
Englin, Gennady Borisovich Skovorodin, Viktor Va
silievich Sashersky, Yakow Borisovich Chertkov, Ga
lina Borisovna Shirokova, Světlana Maximovna Bori
sova, Viktor Mikhailovich Ignatov, Zhanna Ivanovna 
Gasanova, Vyacheslav Nikolaevich Pazhitnov, Albert 
Andreevich Markov). 

Mieszanka paliwowa 

Mieszanka paliwowa, składająca się z hydrorafino-
wego paliwa - frakcji naftowych o zakresach tem
peratur wrzenia 140-280°C i dodatku, charakteryzuje 
się tym, że jako dodatek zawiera destylowane kwasy 
naftenowe o zakresach temperatur wrzenia 1 4 0 -
220°C w ilości 0,002-0,01% wagowych. 

Mieszanka paliwowa według wynalazku znajduje 
zastosowanie w lotnictwie cywilnym, (2 zastrzeżenia) 

C10L P. 196792 Τ 21.03.1977 

Huta Warszawa, Warszawa, Polska (Józef Dąbek, 
Jerzy Zabielski, Ryszard Stolarz). 

Urządzenie do wytwarzania paliwa gazowego 

Urządzenie do wytwarzania paliwa gazowego prze
znaczonego do opalania pieców przemysłowych, ma
jące komorę spalania węgla (1) zsyp węgla (2) oraz 



Nr 4 (110) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 43 

ruszt obrotowy (5), charakteryzuje się tym, że pod 
rusztem (5) umieszczony jest mechanizm do przebi
jania warstwy spieczonej materiału wsadowego, złożo
ny z belki poziomej (8), suwliwie osadzonej w pro
wadnikach (11) rusztu, w której to belce umieszczone 
są przebijaki (9) przechodzące przez ruszt (5), przy 
czym belka (8) napędzana jest liniowo siłownikiem lub 
mechanizmem korbowym. (2 zastrzeżenia) 

C10M P. 191162 13.07.1976 

I. Liquichimica Rabassomero S.p.A., Mediolan, Wło
chy, Vsesojuznij Nauchij Issledovatelsky Institut po 
Pererabotke Nefti VNIINP, Moskwa, ZSRR (Andrea 
Peditto, Franco Fossati, Vincenzo Petrillo, Paolo Peri, 
Elena Andreievna Ivanova, Aleksandr Jakovlevic Le
vin, Aleksandr Aleksandrovic Fufaev, Victor Marco-
vie Shkolnikov). 

Sposób wytwarzania dodatku do olejów smarowych 

Sposób według wynalazku polegający na obróbce 
alkilofenolosiarczku tlenkiem lub wodorotlenkiem me
talu ziem alkalicznych w strumieniu dwutlenku węgla 
w środowisku rozpuszczalnika organicznego w obec
ności aktywatora, charakteryzuje się tym, że jako 
aktywator stosuje się pochodne amin organicznych 
C2-C2 0 , zawierające tlen, na przykład alkanoloaminy 
C 2 - 0 5 , amidy kwasów tłuszczowych C15-C20 i polia-
min z 2 - 6 atomami azotu, a proces prowadzi się w 
temperaturze 30-105°C. Sposób znajduje zastosowa
nie w produkcji olejów smarowych stosowanych w 
silnikach gaźnikowych i wysokoprężnych. 

(3 zastrzeżenia) 

C10M P. 191524 28.07.1976 

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Fran
ciszek Steinmec, Stefan Patzau, Anna Zajezierska). 

Sposób wytwarzania smarów plastycznych 

Sposób według wynalazku polega na wprowadzeniu 
do smaru zawierającego dwusiarczek molibdenu mie
szaniny zasadowych alkiloarylo-sulfonianów metali 
ziem alkalicznych i/lub zasadowych naftosulfonianów 
metali ziem alkalicznych oraz związków zawierają
cych ugrupowanie 1,2,3 triazolowe, głównie bezotria-
zolu w fazie dyspergowania zagęszczacza w oleju 
o temperaturze 160 do 50°C w ilości do 10% wago
wych, przy zachowaniu stosunku molowego sulfonia
nu do pochodnej 1,2,3 triazolu rzędu 0,5 : 1 do 4 : 1 
głównie 1 : 1 do 2 : 1. (2 zastrzeżenia) 

C10M P. 191574 31.07.1976 

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Wła
dysław Szwed, Kazimierz Chłobowski, Jacek Wicher). 

Sposób otrzymywania zasadowych sulfonionów 

Sposób według wynalazku polega na wprowadzaniu 
w trakcie otrzymywania sulfonianu 0,2-1,5 mola 
mocznika w przeliczeniu na czynnik alkalizujący i jed
nocześnie rozpuszczalnego w oleju dyspergatora w 
ilości 0,05-0,5 mola w przeliczeniu na kwas sulfono
wy oraz 0,05-0,2 mola liczone na tenże kwas związ
ków organicznych azotu jak aminy lub związki nitro
we. 

Otrzymane związki są stosowane jako dodatki dys
perguj ąco-detergentowe do olejów silnikowych. 

(2 zastrzeżenia) 

C10M P. 191753 10.08.1976 

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Fran
ciszek Steinmec, Anna Zajezierska). 

Sposób wytwarzania smarów zawierających 
dwusiarczek molibdenu 

Sposób według wynalazku polega na wprowadzeniu 
do smaru mieszaniny alkilofenolanów metali ziem al
kalicznych o rezerwie alkalicznej do 300 mg KOH/g 
i związków zawierających ugrupowanie 1,2,3 - tria
zolowe, głównie benzotriazolu. (1 zastrzeżenie) 

C10M P. 191754 10.08.1976 

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Fran
ciszek Steinmec, Anna Zajezierska). 

Sposób wytwarzania smarów 

Sposób wytwarzania smarów plastycznych zawie
rających dwusiarczek molibdenu polega na wprowa
dzeniu do smaru mieszaniny alkiloarylosulfonianów 
i/lub naftosulfonianów polietylenopoliamin zawierają
cych do 5, głównie do 2 wolnych grup aminowych oraz 
związków zawierających ugrupowanie 1,2,3-triazolowe, 
głównie bezotriazolu. (2 zastrzeżenia) 

C12D P. 190962 05.07.1976 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", 
Warszawa, Polska (Edward Żukowski, Anna Sokół, 
Jan Żebrowski, Maria Dudkiewicz, Andrzej Korona, 
Jerzy Luba, Zbigniew Lassota, Andrzej Dalewski, Da
nuta Kuwał, Jan Ruszczyński, Marek Fabijański, Hen
ryk Zalewski, Tadeusz Kościesza). 

Sposób otrzymywania ryfamycyny Β 

Sposób według wynalazku polega na tym, szczep 
Streptomyces mediterránéi hoduje się na pożywce po-
siewowej, zawierającej przyswajalne źródła węgla, a-
zotu oraz sole mineralne, przy wartości prędkości 
obwodowej mieszadeł aparatów fermentacyjnych 1 0 0 -
120 m/minutę. Otrzymanym materiałem posiewowym 
szczepi się pożywkę produkcyjną, zawierającą przy
swajalne źródła węgla, azotu, sole mineralne i inhi
bitory tworzenia innych ryfamycyn i prowadzi się 
proces fermentacji przy wartości prędkości obwodowej 
mieszadeł aparatów fermentacyjnych 160-190 m/mi
nutę. 

Jako pożywkę posiewową stosuje się korzystnie po
żywkę o następującym składzie: glukoza 30 g, phar-
mamedia 10 g, WNK - 50% 20 g, (NH4)2S04 6g, CaC03 
5 g, MnS04 . 5H20 0,05g, ZnS04 · 7H20 0,05g, UCON 
1,25 g, smalec 1,25 g, woda wodociągowa 1000 ml. 

(2 zastrzeżenia) 

C13D P. 196989 Τ 29.03.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Paliwo-
wo-Energetycznej, Katowice, Polska (Zygmunt Rencz, 
Sławomir Żuk, Rudolf Sójka, Romuald Chruściel). 

Odwapnianie oraz częściowe odsalanie 
soku cukrowniczego na kationicie słabo kwaśnym, 

regenerowanym wodą amoniakalną 

Proces odwapniania oraz częściowego odsalania soku 
cukrowniczego, prowadzi się w urządzeniu zasypanym 
kationitem słabo kwaśnym, który regeneruje się wo
dą amoniakalną. 

W wyniku regeneracji grupy funkcyjne kationitu 
słabokwaśnego, zostają obsadzone jonami amonowymi. 
Przez zregenerowany kationit przepuszcza się sok cu
krowniczy, gdzie zachodzi wymiana jonowa pomiędzy 
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kationami soli, które zawiera sok a jonami amono
wymi, którymi są obsadzone grupy funkcyjne jonitu. 

Kationy typu wapń, magnez, sód i potas zostają za
trzymane przez jonit, a do soku przechodzą jony amo
nowe z jonitu. 

Sok po oczyszczeniu kierowany jest do urządzeń 
wyparnych, gdzie następuje pod wpływem tempera
tury rozkład kwaśnych węglanów do amoniaku i dwu
tlenku węgla, następuje odsalanie soku. 

Uchodzący amoniak zostaje skroplony i ponownie 
wykorzystany do regeneracji i masy jonitowej. 

(1 zastrzeżenie) 

C13F P. 198292 21.05.1977 

Pierwszeństwo: 21.05.1976 - Dania (nr 2269/76) 

Aktieselskabet De Danske Sukkerfabrikker, Kopen
haga, Dania (Rud Frik, Madsen, Ernst Knovel, Günter 
Roland Moller, Werner Kofod Nielsen). 

Sposób zaszczepiania przesyconych roztworów cukru 
i urządzenie do zaszczepiania 

przesyconych roztworów cukru 

Sposób zaszczepiania przesyconych roztworów cu
kru w celu wywołania w nich krystalizacji, przy do
dawaniu do tego roztworu drobnozmielonego cukru 
zawieszonego w cieczy całkowicie lub częściowo roz
puszczalnej w wodzie ale nie rozpuszczającej w znacz
nym stopniu kryształów cukru, i o temperaturze wrze
nia wyższej od temperatury roztworu cukru prze
znaczonego do krystalizacji, polega na tym, że stosuje 
się taki środek suspendujący i taką ilość zawieszonego 
drobnozmielonego cukru, aby lepkość uzyskanej za
wiesiny była wystarczająco niska do zapewnienia roz
proszenia zawiesiny w roztworze cukru poddawanym 
krystalizacji, a dostatecznie dużą, aby uzyskać za
wiesinę trwałą w ciągu dłuższego okresu czasu, gdy 
poddaje się ją wolnemu przepływowi. Urządzenie wg 
wynalazku składa się z układu rurowych przewodów 
umożliwiających utrzymanie zawiesiny w nieprzer
wanym przepływie oraz wyposażenie podającego za
wiesinę w zaprogramowanych okresach czasu, do roz
tworu cukru przeznaczonego do krystalizacji. Układ 
przewodów cieczy składa się z przewodu łączącego 
zbiornik (8) zawiesiny z pompą tłokową. Przewód ten 
ma odgałęzienie, które przez przeciwciśnieniowy za
wór (11) łączy się z krystalizatorem z roztworem cu
kru. Na odgałęzieniu pomiędzy zbiornikiem (8) a od
gałęzieniem umieszczony jest zawór odcinający (9). 

(10 zastrzeżeń) 

C21D P. 197325 Τ 09.04.1977 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Zbigniew Łukasiak, Zdzisław Leonowicz). 

Wrzeciono o ruchu posuwisto-zwrotnym i obrotowym 
zwłaszcza w urządzeniu podającym 

do indukcyjnej obróbki cieplnej 

Wrzeciono według wynalazku ma dwa niezależne 
napędy ruchu posuwisto-zwrotnego i ruchu obroto
wego. Jedną z cech wynalazku jest to, że śruba obro
towa (6) współpracuje z nieobrotowym elementen prze
noszącym napęd (9) na przykład nakrętką, na któ
rym zamocowana jest tuleja zewnętrzna (3) wrzecio
na. Korpus napędowy wrzeciona (8) zamocowany jest 
w sposób trwały do tulei (3), przy czym wykonuje on 
ruchy posuwisto-zwrotne łącznie z wrzecionem. 

(4 zastrzeżenia) 

C21D P. 197434 Τ 14.04.1977 

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwi
ce, Polska (Roman Wusatowski, Zygmunt Steininger, 
Tadeusz Prajtnar). 

Sposób wytwarzania strun do zbrojenia 
betonów sprężonych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób produkcji strun 
MN 

stalowych o Re0,2 powyżej 981 - γ przeznaczonych do 
zbrojenia betonów sprężonych i charakteryzuje się 
tym, że dokonuje się izotermicznej przemiany od
kształconego na gorąco i przechłodzonego austenitu, 
po czym materiał poddaje się wieloprzepustowemu 
ciągnieniu na zimno w warunkach hydrodynamicz
nego smarowania i w ostatnim przepuście w warun
kach tarcia potoczystego, a następnie wykonuje się 
jego przemienną, termiczno-mechaniczną stabilizację 
w trakcie której nadaje się strunie ostateczny kształt 
i wymiary na przekroju poprzecznym (7 zastrzeżeń) 

C21D P. 198883 15.06.1977 
C22C 

Pierwszeństwo: 17.06.1976 - St. Zjedn. Am. 
(nr 696.964) 

Allegheny Ludlum Industries, Inc., Pittsburgh, Sta
ny Zjednoczone Ameryki (Amitava Datta). 
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Sposób wytwarzania elektromagnetycznej 
stali krzemowej 

Przedmiotem wynalazu jest sposób wytwarzania 
elektromagnetycznej stali krzemowej o zorientowanej 
teksturze Gossa, wykazującej w polu magnetycznym 
o natężeniu 10 erstedów przenikalność magnetyczną 
wynoszącą co najmniej 1870 gausów/ersted. Sposób ten 
obejmuje stapianie stali krzemowej zawierającej 0,02 
do 0,06% węgla, 0,0006 do 0,0080% boru, do 0,0100% 
azotu, nie więcej niż 0,0080% glinu i 2,5 do 4,0% 
krzemu, stapianie stali, walcowanie stali na gorąco, 
walcowanie stali na zimno do grubości nie przekra
czającej 0,51 mm, odwęglanie stali do uzyskania za
wartości węgla poniżej 0,005%, normalizowania stali 
w atmosferze zawierającej wodór w temperaturze od 
843,3° do 1093,3°C, pokrywanie stali ogniotrwałą tlen
kową powłoką podstawową i teksturowanie stali na 
drodze końcowego wyżarzania. (18 zastrzeżeń) 

C21D P. 198884 15.06.1977 

Pierwszeństwo: 17.06.1976. - St. Zjedn. Am. 
(nr 696.967) 

Allegheny Ludlum Industries, Inc., Pittsburgh, Sta
ny Zjednoczone Ameryki (Jack Walther Shilling, Cla
rence Lake Miller, Amitava Datta). 

Sposób wytwarzania elektromagnetycznej 
stali krzemowej 

Sposób wytwarzania elektromagnetycznej stali krze
mowej o zorientowanej teksturze Gossa, wykazujące] 
w polu magnetycznym o natężeniu 10 erstedów prze
nikalność magnetyczną wynoszącą co najmniej 
1870 gausów/ersted, polega na stapianiu stali krze
mowej zawierającej od 0,02 do 0,06% węgla, od 0,0006 
do 0,008% boru, do 0,01% azotu, nie więcej niż 0,008% 
glinu i od 2,5 do 4,0% krzemu, odlewaniu stali, wal
cowaniu stali na gorąco, walcowaniu stali na zimno, 
odwęglaniu stali, nakładaniu ogniotrwałej tlenkowej 
powłoki zawierającej bor i tlenek mniej trwały niż 
Si02 w temperaturach do 1176,7°C, oraz na teksturo
waniu na drodze końcowego wyżarzania. 

(16 zastrzeżeń) 

C22B P. 188793 14.04.1976 

Mennica Państwowa, Warszawa, Polska (Iwona Na-
grodzka, Barbara Manická, Jadwiga Malińska, Michał 
Szmakfefer). 

Sposób oddzielania i oczyszczania platyny 
metodą chemiczną 

Sposób oddzielania i oczyszczania platyny metodą 
chemiczną z materiałów zawierających oprócz pla
tyny inne platynowce i metale polega na rozpuszcza
niu platyny i przygotowaniu roztworu soli sodowych 
kwasów chlorokompleksowych platynowców, a następ
nie hydrolitycznym strąceniu z niego obcych metali. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że do roztworu o temperaturze pokojowej dodaje się 
najpierw bromian sodowy, potem roztwór węglanu 
sodowego w ilości potrzebnej do uzyskania w roztwo
rze pH 8-9,5 przy czym całą ilość środka utleniają
cego i alkalizującego wprowadza się jednorazowo i w 
temperaturze pokojowej, a wytrącenie innych metali 
oprócz platyny uzyskuje się przez następne ogrzanie 
roztworu do temperatury wrzenia. (1 zastrzeżenie) 

C22B P. 197318 Τ 07.04.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 84683 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Leon Wesołek, Józef 
Marczyński, Emilian Iwanciw). 

Sposób odmiedziowania żużla zawierającego 
miedź w postaci tlenku miedziawego 

Wynalazek stosowany jest w hutach miedzi, zwłasz
cza w procesach ciągłych utleniającego wytapiania 
miedzi bezpośrednio z koncentratów siarczkowych, 
zawierających chalkozyn Cu2S. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w jed
nym urządzeniu piecowym topi się koncentrat i częś
ciowo odmiedziowuje żużel za pomocą koncentratu 
zawierającego chalkozjoi, a w drugim urządzeniu pie
cowym odmiedziowuje się żużel za pomocą takich re-
duktywów jak: koksik, tlenek węgla, metan i inne, 
stosowane w procesach redukcji tlenków metali. 

(1 zastrzeżenie) 

C22B P. 198645 03.06.1977 

Pierwszeństwo: 
04.06.1976 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 692935) 
25.08.1976 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 717500) 

Inspiration Consolidated Copper Company, Arizona, 
Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wydzielania miedzi 

Sposób wydzielania miedzi z rudy zawierającej mi
nerały miedzi z uformowanej z rudy hałdy do ługo
wania, polega na tym, że rudę w takim złożu nasyca 
się wstępnie stężonym wodnym roztworem kwasu za
wierającym 100-400 g H2S04/litr, pozostawia się rudę 
w tak nasyconym złożu w kontakcie z tym stężonym 
roztworem kwasu przez czas maceracji wynoszący co 
najmniej dwa dni, a następnie zmacerowane złoże 
przemywa się przez perkolację rozcieńczonym roztwo
rem kwasu zawierającym 2-50 g HaSO^litr i zbiera 
się roztwór przemywający, zawierający rozpuszczoną 
miedź po przejściu przez złoże. (10 zastrzeżeń) 

C22C P. 191694 06.08.1976 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Wacław Sakwa, Stanisław Jura, Tadeusz 
Chrószcz, Józef Czepiel, Ryszard Kowalczyk). 

Staliwo manganowo-chromowo-rnolibdenowe 
odporne na ścieranie 

Staliwo manganowo-chromowo-moiibdenowe odpor
ne na ścieranie zawiera w procentach wagowych 
0,8-1,4% C, 5,0-8,0% Mn, 1,0-3,5% Cr, 0,5-2,0% Mo, 
0,3-0,8% Si reszta żelazo. (1 zastrzeżenie) 

C22C P. 198880 15.06.1977 
C21C 

Pierwszeństwo: 
17.06.1976 - St. Zjedn. Ameryki (nr 696.970) 

Allegheny Ludlum Industries, Inc., Pittsburgh, Sta
ny Zjednoczone Ameryki (Frank Angelo Maiagari). 

Sposób wytwarzania elektromagnetycznej 
stali krzemowej i taśma walcowa na gorąco 

Sposób wytwarzania elektromagnetycznej stali krze
mowej o zorientowanej teksturze Gossa, polega na 
tym, że stopioną stal krzemową zawierającą wagowo 
0,02 do 0,06% węgla 0,0006 do 0,0080% boru, do 0,01% 
azotu, nie więcej niż 0,008% glinu, 0,3 do 1,0% miedzi 
i 2,5 do 4,0% krzemu odlewa się, walcuje na gorąco 
do grubości pośredniej wynoszącej 1,27 do 3,05 mm, 
walcuje się na zimno do grubości nieprzekraczającej 
0,51 mm bez stosowania wyżarzania międzyoperacyj-
nego między przepustami walcowania na zimno, od-
węgla się po czym teksturuje się przez końcowe wy
żarzanie. 
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Taśma walcowana na gorąco, nadająca się do prze
twarzania na stal krzemową o zorientowanej tekstu
rze Gossa, wykazująca w polu magnetycznym o na
tężeniu 10 erstedów przenikalność magnetyczną wy
noszącą co najmniej 1870 gausów/ersted i straty w 
rdzeniu nie przekraczające 1,542 wata/kg przy in
dukcji magnetycznej 17 kilogausów ma grubość od 
1,27 mm do 3,05 mm i zawiera wagowo 0,02 do 0,06% 
węgla, 0,015 do 0,15% manganu, 0,01 do 0,05% pier
wiastka wybranego z grupy zawierającej siarkę i se
len 0,0006 do 0,0080% boru do 0,0100% azotu, 2,5 do 
4,0% krzemu, 0,3 do 1,0% miedzi, nie więcej niż 
0,008% glinu i żelazo jako pozostałość. (9 zastrzeżeń) 

C22C P. 198881 15.06.1977 
C21C 

Pierwszeństwo: 
17.06.1976 - St. Zjedn. Ameryki (nr 696.969) 

Allegheny Ludlum Industries, Inc., Pittsburgh, Sta
ny Zjednoczone Ameryki (Frank Angelo Malagari). 

Sposób wytwarzania elektromagnetycznej 
stali krzemowej 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
elektromagnetycznej stali krzemowej o zorientowanej 
teksturze Gossa, wykazującej w polu magnetycznym 
o natężeniu 10 erstedów przenikalność magnetyczną 
wynoszącą co najmniej 1870 gausów/ersted. Sposób ten 
obejmuje walcowanie na zimno do końcowej gruboś
ci walcowanej na gorąco taśmy bez stosowania wy
żarzania międzyoperacyjnego między przepustami 
walcowania na zimno i wytwarzanie tej walcowanej 
na gorąco taśmy ze stopionej stali zawierającej od 
0,0006 do 0,0018% boru oraz mangan i siarkę w ta
kiej ilości by stosunek manganu do siarki w otrzy
manej taśmie wynosił co najmniej 1,83. (12 zastrzeżeń) 

C22C P. 198882 15.06.1977 
C21C 

Pierwszeństwo: 
17.06.1976 - St. Zjedn. Ameryki (nr 696.965) 

Allegheny Ludlum Industries, Inc., Pittsburgh, Sta
ny Zjednoczone Ameryki (Clarence Lake Miller). 

Sposób wytwarzania elektromagnetycznej 
stali krzemowej 

i elektromagnetyczna stal krzemowa 
poddana pierwotnej rekrystalizacji 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
elektromagnetycznej stali krzemowej o zorientowanej 
teksturze Gossa, wykazującej w polu magnetycznym 
o natężeniu 10 erstedów przenikalność magnetyczną 
wynoszącą co najmniej 1870 gausów/ersted. Sposób 
ten obejmuje stapianie stali krzemowej zawierającej 
0,02 do 0,06% węgla, 0,0006 do 0,0080% boru, do 
0,0100%; azotu, nie więcej niż 0,008% glinu i 2,5 do 
4,0% krzemu, odlewanie stali, walcowanie stali na go
rąco, walcowanie stali na zimno, odwęglanie stali, po
krywanie ogniotrwałą powłoką tlenkową zawierającą 
bor i Si02 oraz teksturowanie na drodze końcowego 
wyżarzania. 

Elektromagnetyczna stal krzemowa poddana pier
wotnej rekrystalizacji zawiera wagowo 0,02 do 0,06% 
węgla, 0,015 do 0,15% manganu, 0,01 do 0,05% pier
wiastka wybranego z grupy zawierającej siarkę i se
len, 0,0006 do 0,0080% boru, do 0,0100% wagowego 
azotu, 2,5 do 4,0% wagowych krzemu, do 1,0% wa
gowego miedzi, ne więcej nż 0,008% wagowego glinu 
i żelazo jako pozostałość oraz pokryta jest ona po
włoką zawierającą 100 części wagowych co najmniej 
jednej substancji wybranej z grupy obejmującej tlen
ki, wodorotlenki, węglany i związki z borem magnezu, 
wapnia, glinu i tytanu; do 100 części wagowych co 

najmniej jednej innej substancji wybranej z grupy 
obejmującej bor i jego związki, tak aby powłoka za
wierała co najmniej 0,1% wagowo boru; od 0,5 do 
40 części wagowych Si02; do 20 części wagowych 
substancji inhibitujących lub ich związków; do 10 
części wagowych topników. (11 zastrzeżeń) 

C22C P. 198885 15.06.1977 
C21D 

Pierwszeństwo: 
17.06.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 696.966) 

Allegheny Ludlum Industries, Inc., Pittsburgh, Sta
ny Zjednoczone Ameryki (Jack Walther Shilling, 
Amitava Datta, Frank Angelo Malagari). 

Sposób wytwarzania elektromagnetycznej 
stali krzemowej 

Sposób wytwarzania elektromagnetycznej stali krze
mowej o zorientowanej teksturze Gossa, wykazującej 
w polu magnetycznym o natężeniu 10 erstedów prze
nikalność magnetyczną wynoszącą co najmniej 1870 
gausów/ersted, polega na stapianiu stali krzemowej 
zawierającej od 0,02 do 0,06% węgla, od 0,0006 do 
0,0080% boru, od 0,0100% azotu, nie więcej niż 
0,008% glinu i od 2,5 do 4,0 % krzemu, odlaniu stali 
walcowaniu stali na gorąco, walcowaniu stali na zim
no, normalizowaniu stali w temperaturze od 704,4° do 
1093,3°C w zawierającej wodór atmosferze o punkcie 
rosy od -6 ,7° do 43,3°C, pokrywaniu stali ogniotrwa
łą tlenkową powłoką podstawową i teksturowaniu sta
li na drodze końcowego wyżarzania. Czas, tempera
turę i punkt rosy reguluje się podczas normalizowa
nia w ten sposób, aby w zewnętrznej warstwie stali 
o grubości 10 mikrometrów znalazło się co najmniej 
320 części na milion tlenu w przeliczeniu na całko
witą wagę stali. (10 zastrzeżeń) 

C22C P. 198915 Τ 16.06.1977 

Pierwszeństwo: 
18.06.1976 - Republika Federalna Niemiec 

(nr Ρ 2627329.0) 

Mahle GmbH, Stuttgart, Republika Federalna Nie
miec. 

Żeliwo austenityczne 

Żeliwo zawiera więcej niż 6,0%, a mniej niż 8,0% 
Ni; 1,5 do 4% C; 0,5 do 4,0% Si; 4,0 do 14,0% Mn; 
0,3 do 7,0% Cu; mniej niż 2,0% Cr; 0,3 do 8,0% Al; 
0,01 do 0,5% Ti. Resztę stanowi Fe z zanieczyszczenia
mi uwarunkowanymi technologią wytwarzania. Żeli
wo to nadaje się do stosowania na pancerze do row
ków pierścieniowych znajdujących się w tłokach, wy
konanych z metali lekkich, silników spalinowych. 

(4 zastrzeżenia) 

C23B P. 191715 09.08.1976 

Fabryka Podzespołów Radiowych „ELWA", War
szawa, Polska (Andrzej Niderla, Paweł Rozdział). 

Sposób utylizacji zużytych roztworów 
do formowania folii aluminiowej 

do kondensatorów elektrolitycznych 

Sposób utylizacji zużytych roztworów do formowa
nia folii aluminiowej przeznaczonej na anody do kon
densatorów elektrolitycznych charakteryzuje się tym, 
że zużyte roztwory formujące, które z reguły zawie
rają kwas borowy, kwas cytrynowy, kwas szczawio
wy, kwas winowy oraz fosforan amonowy wykorzy
stuje się jako składnik kąpieli trawiących folię alu
miniową. Do zużytych roztworów przeniesionych z wa-
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nien formujących do zbiorników urządzeń trawiących, 
dodaje się chlorku sodowego i innych dodatków za 
wyjątkiem zawartych w kąpielach formujących, w 
ilościach dotychczas stosowanych, uzyskując na tej 
drodze nowe elektrolity trawiące. Zużyte roztwory do
tychczas zlewane do ścieków mogą być za pomocą ko
lektora zbiorczego doprowadzone do zbiornika dozu
jącego zużywający się składnik w kąpielach trawią
cych na przykład kwas borowy. (3 zastrzeżenia) 

C23B P. 197382 Τ 12.04.1977 

Fabryka Łożysk Tocznych ISKRA, Kielce, Polska 
(Stanisław Szczepaniak, Zygmunt Doborwolki, Jerzy 
Połowniak). 

Bezcyjankowa kąpiel do elektrochemicznego 
kadmowania z połyskiem 

Bezcyjankowa kąpiel do elektrochemicznego kad
mowania z połyskiem, stanowiąca wodny roztwór soli 
kadmu i kwasu siarkowego lub/i fluoroborowego, z do
datkiem substancji organicznych charakteryzuje się 
tym, że zawiera w swym składzie 0,1-10 g/l produktu 
reakcji sulfopochodnych aminobenzenu i/lub amino-
naftalenu i/lub aminoantracenu z formaldehydem oraz 
0,01-10 g/l produktu reakcji kondensatów tiomoczni-
kowo-formaldehydowych z siarczynem i/lub kwaśnym 
siarczynem i/lub podsiarczynem metalu alkalicznego 
i/lub rongalitem. (1 zastrzeżenie) 

C23C P.191657 04.08.1976 
Jaworznicko-Mikołajskie Zakłady Naprawcze Ρ W 

Katowice-Kostuchna, Polska (Franciszek Staniczek, 
Sylwester Zagórski, Marian Gryc, Edward Zak, Ka
zimierz Kusiński, Zbigniew Kędzierski, Edmund Ta
sak). 

Środek do wytwarzania atmosfery 
cyjanonasiarczającej 

Środek do wytwarzania atmosfery cyjanonasiarczają
cej, uzyskuje się poprzez rozpuszczenie sproszkowa
nej siarki w związku chemicznym, który zawiera w 
swym składzie azot i więgiel. Zawartość rozpuszczo
nej siarki w roztworze wynosi wagowo 41%. Roztwór 
ten sporządza się w temperaturze do 182°C. 

(6 zastrzeżeń) 

D01H P. 198783 11.06.1977 

Pierwszeństwo: 15.06.1976 - Szwajcaria (nr 7633/76) 

Aktiengesellschaft Fr. Mettler's Söhne Maschinen
fabrik, Arth, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania przędzy 
z jednej lub wielu nitek oraz urządzenie 

do wytwarzania przędzy z jednej lub wielu nitek 

Sposób wytwarzania przędzy z jednej lub wielu ni
tek, która jest doprowadzana lub które są doprowa
dzane z jednej lub wielu dysz przędzalniczych lub 
cewek nawojowych, polega na tym, że nitkę lub nitki 
układa się piętrami w płaskie pętle, które częściowo 
zachodzą na siebie, a następnie pętle te skręca się w 
przędzę. 

Urządzenie do wytwarzania przędzy z jednej lub 
wielu nitek ma głowicę przędzalniczą (16), obracają
cą się wokół swej osi podłużnej i podtrzymującą tar
czę układającą (18), obracającą się wokół osi (17), 
usytuowanej poprzecznie względem wymienionej osi 
podłużnej, na której to tarczy układającej (18) jest 
układana piętrami, segmentowo, w płaskich pętlach 
(28a) zachodzących częściowo na siebie, co najmniej 
jedna nitka (28) doprowadzana z ramienia (10) pro
wadnika nitki, a ponadto po przeciwnej, względem 
ramienia (10), stronie tarczy układającej (18) jest u-

C23C P. 196691 Τ 15.03.1977 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Józef Jasiński, Leopold Jeziorski, Władysław Jonkisz, 
Franciszek Kret, Piotr Tomasik). 

Sposób obróbki cieplno-chemicznej 
tworzyw metalicznych 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że poddawa
ne obróbce tworzywo umieszcza się w środowisku za
wierającym kompleksy halogenków z azotowymi li-
gandami heterocyklicznymi, będące nośnikiem pier
wiastków wprowadzanych do strefy przypowierzchnio
wej tworzywa. Tworzywo nagrzewa się w tym środo
wisku do temepratury nie niższej od temperatury ter
micznego rozkładu kompleksu i wygrzewa w tej tem
peraturze do czasu nasycenia strefy przypowierzch
niowej obrabianego tworzywa pierwiastkami zawar
tymi w kompleksie. (1 zastrzeżenie) 

C23G P. 197530 Τ 20.04.1977 

Pierwszeństwo: 12.01.1977 - Polska 

Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego, Szczecin, 
Polska (Franciszek Paszek, Elżbieta Radziejewska, 
Janina Nowotniak). 

Środek do usuwania rdzy i zgorzeliny 
z powierzchni stali 

Środek według wynalazku stanowiący roztwór wod
ny kwasu azotowego, kwasu fluorowodorowego, kwa
su ortofosforowego, charakteryzuje się tym, że do jego 
zagęszczenia stosuje się sześciofluoroglinian sodowy 
w ilości 30 do 50 części wagowych z dodatkiem celu
lozy w ilości 0,5 do 1 części wagowej i adduktu tlenku 
etylenu do nasyconego alkoholu kwasu tłuszczowego 
w ilości 0,2 do 0,5 części wagowej. Ponadto do zne
utralizowania szkodliwego działania powstających 
w czasie oczyszczania soli żelaza użyto dodatek kwa
su szczawiowego ,w ilości 0,3 do 1 części wagowej. 
Środek otrzymuje się przez dokładne wymieszanie 
wszystkich składników do konsystencji gęstopłynnej 
masy. (2 zastrzeżenia) 

mieszczony odbieracz (26) pętli skręcanych w przędzę, 
przy czym za odbierakiem (26) znajduje się urządze
nie napędowe i rozciągowe (24) do przędzy (28b). 

(10 zastrzeżeń) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 
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D01H P. 199423 06.07.1977 

Pierwszeństwo: 
09.07.1976 - St. Zjedn. Ameryki (nr 703885) 

Monsanto Company. St. Louis, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób przędzenia przędzy z końcem swobodnym 
oraz urządzenie do przędzenia przędzy 

z końcem swobodnym 

Sposób przędzenia przędzy z końcem swobodnym, 
charakteryzuje się tym, że doprowadza się ciągle cięte 
włókna do wiru powietrznego oraz część końcowa 
przędzy styka się z wirem przez co włókna dołącza
ją się do części końcowej przędzy i ją przedłużają, 
a ponadto część końcowa przędzy jest przesuwana 
z większą prędkością obrotową jak w przypadku kiedy 
do przesuwania byłby zastosowany jedynie sam wir. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu charaktery
zuje się tym, że ma kołowo-cylindryczną komorę (20) 
do formowania wiru powietrznego z otworami (24) 
do zasysania powietrza i otworem (30) do doprowa
dzania powietrza i włókien. 

Komora (20) zamknięta jest od góry zatyczką (22) 
z wykoszonym na jej obrzeżu śrubowym rowkiem po
wietrznym (26). W zatyczce (22) umieszczone jest 
wrzeciono (32) zakończone spiralną krzywką z wy
stępem (34) dla ułatwiania przesuwania się przq-
dzy (36). (7 zastrzeżeń) 

D02G P. 199534 11.07.1977 

Pierwszeństwo: 13.07.1976 - RFN (nr Ρ 2631393.9) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Urządzenie dyszowe do wytwarzania 
modyfikowanej przędzy filamentowej 

oraz zastosowanie urządzenia 

Urządzenie według wynalazku składa się z komory 
(1) do której wpływa gorące medium w postaci gazu 
lub pary, a włókno jest zasysane pod kątem do kie
runku przepływu w drugiej części, komory (2) do 
ogrzewania włókna przez gorące medium i komory (3) 
do zagęszczania włókna pod wpływem tworzenia czo
pów, charakteryzuje się tym, że komora zagęszczają
ca jest utworzona z elastycznych, podatnych na gię
cie prętów (9) o dwu różnych długościach, które są 
umieszczone na powierzchni bocznej prostego walca 
kołowego lub prostego rozwartego stożka kołowego 
i są zamocowane jednostronnie do końca drugiej ko
mory. 

Otwór (4) do wprowadzania medium w postaci gazu 
lub pary do pierwszej komory, ma część ustnikową 
tuż przed miejscem zasysania włókna, która wytwarza 
przepływ niesymetrycznie osiowo. Pierwszą część 
pierwszej komory (1) tworzy otwór, który na swoim 
końcu, przed miejscem zasysania włókna, ma co naj
mniej jedno niesymetryczne osiowo zwężenie lub roz
szerzenie. (14 zastrzeżeń) 

D03C P. 199359 04.07.1977 

Pierwszeństwo: 08.07.1976 - Francja (nr 7621716) 

Lucien Amigues, Vincennes, Francja. 

Urządzenie do poszukiwania przesmyku 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do poszu
kiwania przesmyku. Podczas normalnej pracy ma wał 
(1) maszyny, napędzany przez wał (2) krosna, poprzez 
dwie uzębione płyty (2a) i (3a) połączone ze sobą wy
suwanymi palcami (5), (6). Po wycofaniu tych pal
ców za pomocą dźwigni (7) połączonej z piastą (4), 
wał (1) jest napędzany z mniejszą prędkością obro
tową przez dwa koła satelitarne (26) i (27) o różnej 
ilości zębów, które współpracują z uzębieniami (2b) 
i (3b) również o różnej ilości zębów, przy czym koła 
są unoszone przez koło (13) połączone z pomocniczym 
silnikiem (17). (7 zastrzeżeń) 
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D04G 
D03D 
B29C 

P. 191745 10.08.1976 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Janusz 
Zaucha, Wiesław Blady, Franciszek Góra). 

Sieć rybacka 

Sieć rybacka z przędzy lub ze sznurka, jest wy
konana w ten sposób, że łączenia przędzy w węźle są 
zrealizowane klejeniem i dodatkowo prostym prze
plotem wiązki przędz. Do substancji klejącej wpro
wadzone są dodatkowo barwniki i/lub stabilizatory 
i/lub plastyfikatory i/lub substancje podwyższające 
parametry użytkowe sieci. (4 zastrzeżenia) 

D06F P. 191763 11.08.1976 

Zakłady Metalowe „PREDOM-DEZAMET", Nowa 
Dęba, Polska (Tadeusz Pawłowski, Henryk Kral, Ste
fan Gaweł, Stanisław Dziadosz, Czesław Czerwiński). 

Uchwyt przyrządów elektrycznych 

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt przyrządów 
elektrycznych, w którym w części ekranowej (1) 
znajdują się: nadlew (2) z zaczepem (3) z kanalikiem 
zaczepowym (4) oraz garby napinające (5). W ściance 
(6) znajdują się otwory (7) mające połączenie z otwo
rem (9). Od ścianki (6) biegnie podłoga (10), wybie
gająca poza ścianki boczne. Pokrywka uchwytu skła
da się ze ścianki tylnej (12) i dwóch ścianek bocz
nych (14). Jako złącza elektryczne służą obsady śru
bowych zacisków elektrycznych. (6 zastrzeżeń) 

D06L P. 191713 09.08.1976 

Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego Po
łudnie, Bielsko-Biała, Polska (Ludomir Tokarzewski, 
Henryk Gęga, Leopold Leonowicz, Zofia Wójcik). 

Sposób otrzymywania niepalnych mieszanek 
do podgumowywania wyrobów włókienniczych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
niepalnych mieszanek do podgumowywania wyrobów 
włókienniczych np. wykładzin podłogowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
mieszanki o składzie 45-50% lateksu kauczukowego 
i 13 -15% środka spieniająco-sieciującego wprowadza 
się 5-20% dwucyjanodwuamidu i 0,1-2% tlenku cy
nku, przy czym skład mieszanki uzupełnia się do 
100% kredą techniczną lub innym napełniaczem. kom
ponenty miesza się w czasie od 40-60 min., w tem
peraturze otoczenia. Zakres trudnopalności mieszanki 
można dowolnie ustalać poprzez zróżnicowane daw
kowanie dwucyjanodwuamidu i tlenku cynku do masy 
lateksu kauczukowego i środka spieniająco-sieciują
cego. (2 zastrzeżenia) 

D21C P. 197406 Τ 14.04.1977 

Pierwszeństwo: 15.04.1976 - NRD (nr WPD 21 c/192378) 

VEB Filmfabrik Wolfen, Wolfen, Niemiecka Re
publika Demokratyczna. 

Sposób konserwowania wiórów z drewna 
dla przemysłu celulozowego 

Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu 
kombinacji opryskiwania wiórów za pomocą wodnych 
wodorosiarczynowych albo siarczynowych roztworów 
alkaliów, amoniaku, metali ziem alkalicznych albo ich 
mieszanin w przewodzie rurowym podczas transportu 
pneumatycznego. Następnie oddziela się ciecz, nie za-
adsorbowaną przez drewno, przez siły odśrodkowe na 
wiórach w oddzielaczu. (1 zastrzeżenie) 

D22D P. 199197 27.06.1977 

Pierwszeństwo: 28.06.1976 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 700.080) 

Erik Allan Olsson, Zoliikon, Szwajcaria (Erik Allan 
Olsson). 

Sposób przekształcania metalu w półprodukt 
oraz urządzenie do przekształcania roztopionego 

metalu w półprodukt 

Sposób przekształcania roztopionego metalu w pół
produkt polega na tym, że szereg cienkich warstw 
stosowanych do utworzenia półproduktu wytwarza się 
w pojedynczym zespole odlewniczym, mającym poje
dynczą ruchomą powierzchnię kokili. 

Urządzenie do przekształcania roztopionego metalu 
w półprodukt ma zespół zestawiający (14), w którym 
układany szereg warstw (10) wytworzonych w poje
dynczym zespole odlewniczym z pojedynczą ruchomą 
powierzchnią kokili. (29 zastrzeżeń) 

Dział Ε 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E02B P. 191701 06.08.1976 

Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Me-
liořacyjnego, Lubicz, Polska (Ryszard Rutkowski, Jan 
Prus, Andrzej Banach, Stanisław Stelmach). 

Urządzenie do drenowania bezrowkowego 

Urządzenie według wynalazku, przyczepiane do 
ciągnika, składające się z zespołu podającego dren, 
zespołu kopiącego rowek i wprowadzającego weń 
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dren, hydraulicznego układu unoszenia oraz hydrau
licznego układu pochylania charakteryzuje się tym, 
że zespół kopiący ma dziobowy nóż (1) z pionowym 
trzonem (2) o prostokątnym przekroju rurowym oraz 
rurową prowadnicą (3) trzonu, wewnątrz której trzon 
(2) prowadzony jest rolkami (5) oporowymi. Trzon 
(2), wewnątrz którego prowadzony jest dren w prze
wodzie (4) rurowym, unoszony jest za pomocą zamo
cowanego przegubowo siłownika (7) hydraulicznego. 
Prowadnica (3) trzonu, zamocowana przegubowo 
uchem (6) do ramy ciągnika, pochylana jest siłowni
kami (8) hydraulicznymi. Siłowniki (7 i 8) hydraulicz
ne zasilane są przez układ sterowania hydraulicznego. 

(2 zastrzeżenia) 

E03F P. 197393 Τ 13.04.1977 
Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Zdzisław Kemb-

łowski, Anna Pustelnik). 

Sposób transportu rurociągami nierozcieńczonego 
osadu saturacyjnego 

Sposób transportu rurociągami nierozcieńczonego 
osadu saturacyjnego, polega na tym, że osad poddaje 
się wibracji w dezintegratorze wibracyjnym o ampli
tudzie drgań nie mniejszej niż 2,4 mm i częstotliwości 
nie mniejszej niż 11 Hz, w czasie 1-5 minut, po czym 
w znany sposób transportuje się go rurociągiem. 

(1 zastrzeżenie) 

E04B P. 191590 02.08.1976 
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 

Polska (Wojciech Ziółkowski). 

Zamek do płyt i osłon 
Zamek, przeznaczony do mocowania blach osłono

wych i płyt w różnego rodzaju obudowach ma obro
towy rygiel (4) z kołnierzem o przekroju kwadrato
wym z narożami tworzącymi powierzchnie cylindrycz
ne, dzięki czemu umożliwione jest ustalanie poło
żenia rygla (4) w gnieździe (3). Sprężyny (5) zabez
pieczają rygiel (4) przed przypadkowym obrotem. 

(1 zastrzeżenie) 

E04B P. 191718 06.08.1976 

Emilio Gonzalez Espinosa de los Monteros, Malaga, 
Hiszpania (Emilio Gonzalez Espinosa de los Monte
ros). 

Ustrój budowlany 

Ustrój budowlany ma poziome dźwigary (1) żelbe
tonowe o przekroju prostokątnym wspierające się na 
żebletowych stojakach (5, 6) rozmieszczonych w pew
nej odległości od siebie. Dźwigary (1) są rozmieszczo

ne w odległości równej połowie wysokości piętra i 
mają występy (2) na jednym z dłuższych boków pro
stokąta, górne karby (8) oraz dolne karby (9) na boku 
przeciwległym. Dźwigary (1) leżące na tym samym 
poziomie mają występy (2) zwrócone do siebie i sta
nowią podpory dla poziomych płyt (3) tworzących 
podłogę pomieszczeń mieszkalnych (4). Nachylone 
płyty (7) łączą najbliższe górne i dolne dźwigary (1), 
opierające się na karbach (8, 9) dźwigarów (1). 

(2 zastrzeżenia) 

E04G P. 191750 10.08.1976 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud, Bytom, Pol
ska (Jacek Kłosiński, Jerzy Szudak, Tadeusz Odlanic-
ki Pcczobutt). 

Urządzenie do kierowania wylotem dyszy 
natryskowej agregatu wykonującego prace torkretowe 

lub iniekcyjne 

Urządzenie według wynalazku do kierowania wy
lotem dyszy natryskowej (1) agregatu wykonującego 
prace torkretowe metodą mokrej mieszanki lub wy
sokociśnieniowe prace iniekcyjne, zwłaszcza w wyro
biskach górniczych o dużych przekrojach poprzecz
nych, ma teleskopową kolumnę (3) połączoną od dołu 
obrotowo w płaszczyźnie poziomej z przejezdną plat
formą (2), a od góry przegubowo z teleskopowym 
wysięgnikiem (5). Wysięgnik (5) z jednej strony ma 
dwuczęściowy uchwyt (45) natryskowej dyszy (1), na
tomiast z drugiej strony w uchwyt (42) liny (41) 
kołowrotka (40) sterującego ruchem tego wysięgnika 
w płaszczyźnie pionowej. (3 zastrzeżenia) 

44 
-18 S 19 42 
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E21B P. 191599 02.08.1976 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Gór
nicze „Lubin", Lubin, Polska (Zygmunt Sułkowski, 
Zbigniew Unicki, Kazimierz Majka). 

Urządzenie do usuwania zwiercin z żerdzi 
wiertniczej 

Urządzenie do usuwania zwiercin skały z otworu 
żerdzi wiertniczej ma wrzeciono (5) robocze w postaci 
rurki stalowej zakończonej grotem (6), osadzone w 
głowicy (2) napędzanej silnikiem (8) i połączone po
przez pompę (21) ze zbiornikiem (18) cieczy, oraz tor 
(10) jezdny nachylony w kierunku głowicy (2) z osa
dzonymi na nim przesuwnie uchwytami (11) do mo
cowania żerdzi (12). (4 zastrzeżenia) 

E21C P. 191625 03.08.1976 

Centralne Zakłady Naprawcze Budownictwa Górni
czego Mysłowice, Polska (Józef Bal, Tadeusz Madej
ski, Ignacy Roński, Jan Sporys, Jerzy Szweda, Wies
ław Wziątek). 

Wielocylindrowa prasa hydrauliczna pozioma 
dwustronnego działania do tłoczenia profili 

kształtowych z blach 

Prasa według wynalazku ma znany układ hydra
uliczny zasilający co najmniej dwa siłowniki (15) u-
mieszczona na stole (4) o kabłąkowatym kształcie. Si
łowniki (15) mają po dwa współosiowo wysuwające 
się tłoczyska (16) związane rozłącznie stemplami (17) 
dociskającymi tłoczone blachy do matryc (18) opar
tych o boczne ściany stołu (4). (1 zastrzeżenie) 

E21D P. 191573 31.07.1976 

Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Gli
nik", Gorlice, Polska, (Kazimierz Kotowicz, Jan Do-
miczek, Anzelm Gościmiński, Józef Feruś, Jerzy Mo
skal, Józef Domasik, Bogumił Brzozowski, Stanisław 
Zimowski). 

Konstrukcja dolnej części stojaka hydraulicznego 

Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja dolnej czę
ści stojaka hydraulicznego przeznaczonego do pod
pierania stropu przy miękkim spągu. Stojak ma płytę 
spągową (1) sztywnie połączoną ze stopą (5) stojaka. 
Płyta spągowa (1) ma czaszę (2) skierowaną wklęsłoś
cią w kierunku spągu. (2 zastrzeżenia) 

E21D P. 191626 03.08.1976 

Centralne Zakłady Naprawcze Budownictwa Górni
czego, Mysłowice, Polska (Józef Bal, Ignacy Roński, 
Jerzy Szweda, Wiesław Wziątek). 

Hydrauliczny przyrząd do zaciskania elementów 
górniczej obudowy łukowej 

Przyrząd według wynalazku składa się z hydraulicz
nego siłownika (1), tłoczkowej pompki (2) z ręczną 
dźwignią (3) oraz szczęk (4) z przesuwnymi zaczepa
mi (5). Hydrauliczny siłownik (1) ma cylinder (6) ze 
ssawną komorą (7), kanałem (8) i tłoczną komorą (9) 
oraz tłoczysko (10) z wewnętrznym osiowym otworem 
(13) o zmiennym przekroju zamkniętym kulistym czo
pem (14). Cylinder (6) jest zamknięty rozłącznie po
krywą (17) z dystansowym pierścieniem (21) zabezpie-
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czającym przed zamknięciem przez tłoczysko (10) ka
nału (8). W cylindrze (6) znajdują się odpowietrzają
ce kanałki (22), tłoczkowa pompka (2) oraz iglicowy 
zawór (28). Zaciskane łuki górniczej obudowy są u-
mieszczone między przesuwnymi zaczepami (5) szczęk 
(4) oraz dociskiem (15) tłoczyska (10). (4 zastrzeżenia) 

E21D P. 191653 04.08.1976 

Kombinat Górniczo-Hutniczy, „Bolesław", Bukow
no, Polska (Czesław Kajda, Franciszek Krok, Karol 
Wicik, Józef Godyń, Janusz Grzywacz, Bogumił Ko
łaczkowski, Bronisław Ślęzak). 

Ładunek żywiczny do mocowania prętów kotwiowych 
i sposób wytwarzania tego ładunku 

Ładunek żywiczny do mocowania prętów kotwio
wych ma przyśpieszacz (4) o ciastowanej konsystencji, 
izolowany lub pozostający w bezpośrednim kontak
cie z mieszaniną (2) żywicy poliestrowej i mineralne
go wypełniacza. Przyspieszacz składa się najdogod-
niej z 1-3 części objętościowych dwumetyloaniliny, 
1-3 części objętościowych plastyfikatora najkorzyst
niej w postaci ftalanu dwubutylu i od 6-10 części 
objętościowych pylistego wypełniacza mineralnego o 
granulacji do 400 mikronów. 

Sposób wytwarzania ładunku żywicznego dla moco
wania prętów kotwiowych polega na tym, że ciasto-
waty przyspieszacz sporządza się przez zwilżenie py
listego wypełniacza mineralnego w pierwszej kolej
ności dwumetyloaniliną, po czym uzyskaną mieszani
nę uplastycznia się przez zwilżenie plastyfikatorem 
korzystnie ftalanem dwubutylu a następnie przyspie-
czasz w formie ciastowatej masy wtryskuje się w po
jemnik (5), który umieszcza się w mieszaninie (2) po
liestrowej żywicy i wypełniacza mineralnego ładunku 
żywicznego lub bezpośrednio do żywicy poliestrowej 
zmieszanej z mineralnym wypełniaczem, stanowiącym 
osnowę ładunku żywicznego. (4 zastrzeżenia) 

E21D P. 191706 06.08.1976 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Janina", Libiąż, Pol
ska (Karol Krakowski, Józef Dorak, Stanisław Malik, 
Edmund Naglik). 

Górnicze urządzenie do kompleksowego utrzymania 
skrzyżowania ściany z chodnikiem 
w systemie eksploatacji zawałowej 

Urządzenie według wynalazku ma szereg sekcji (1) 
chodnikowych w których jest przenośnik odstawy 
urobku (5), siłowniki (4) do ratowania obudowy chod
nikowej, stację (6) zasilającą, urządzenia (9) energo-
maszynowe i inne. Sekcje (1) chodnikowe połączone 
są za pomocą złączy (3) ze znanymi sekcjami (2) obu
dowy osłonowej. (l zastrzeżenie) 

E21D P. 197435 Τ 14.04.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki", Katowice, 
Polska (Edward Dłużewski, Marian Dziurowicz, Cze
sław Kuczyński). 

Obudowa tymczasowa czoła wyrobisk korytarzowych 

Przedmiotem wynalazku jest obudowa tymczasowa 
przeznaczona do zabezpieczania czoła przodka górni
czego wyrobiska korytarzowego będącego w popędzie. 
Obudowa ma dwie rozpory (2) zamocowane przegubo
wo na końcach podciągów (1) stosowanych w wyro
bisku do zawieszania obudowy tymczasowej. Rozpory 
(2) są połączone ze sobą za pomocą sztywnego łącz
nika dystansowego. Ponadto na rozporach (2) jest za
mocowana drewniana opinka (8) czoła przodka tak, 
aby w stanie roboczym przylegała do calizny. Obu
dowa ma dwa sztywne cięgna (4) zamocowane prze
gubowo jednymi końcami do rozpór (2), a drugimi 
do klinów (5) wchodzących do obejm (6) osadzonych 
na podciągach (1) przesuwnie. 

Obudowa według wynalazku nadaje się do zabez
pieczania czoła każdego przodka wyrobiska koryta
rzowego, w którym do zawieszania obudowy tymcza
sowej stosuje się podciągi. (1 zastrzeżenie) 
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E21F P. 197417 Τ 14.04.1977 

Kopalnia Węgla Kamienngo „Rozbark", Bytom, Pol
ska (Bernard Sznajder, Alfred Różycki, Tadeusz Go
lisz, Antoni Gołaszewski). 

Sposób zapobiegania powstawaniu 
podziemnych pożarów endogenicznych 

oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zapobiegania 
powstawaniu pożarów endogenicznych w zrobach, w 
których podczas eksploatacji z zawałem skał stropo
wych pozostawiono łatę węgla oraz urządzenie do sto
sowania tego sposobu. Sposób polega na tym, że w 
przypadku wykrycia oznak samozagrzewania się wę
gla w zrobach nawadnia się przyspągowo pas zrobów 
o długości od 40 do 100 m i szerokości od 5 do 10 m 
usytuowany wzdłuż wyrobiska korytarzowego. Nawad
nianie to przeprowadza się przez okres około 4 godzin 
stosując pod ciśnieniem nie mniejszym niż 10 atm 
wodę czystą i wodę z dodatkiem środków wytwarza
jących substancje hamujące rozwój pożaru. Nawadnia
nie powtarza się w odstępach jednodniowych aż do 

Całkowitego ochłodzenia zagrzanego odcinka zrobów. 

F02D P. 199021 20.06.1977 

Pierwszeństwo: 21.06.1976 - USA (nr 698239) 

Massey-Furguson Services N.V., Curacao, Antyle 
Holenderskie. 

Układ sterowania obrotami silnika spalinowego 
Układ sterowania obrotami silnika spalinowego sto

suje się w pojeździe mechanicznym posiadającym ka
binę kierowcy zawierającą podłogę i ścianę przednią. 
Układ posiada ręczną dźwignię (26) do ustawiania żą
danych obrotów i dwa nożne pedały (112) kasujące 
przy wciśnięciu działanie ręcznej dźwigni (26), połą
czone ze sobą w taki sposób, że za pomocą wciskania 
pedałów można przyspieszać, lub zwalniać obroty sil
nika bez zmieniania położenia ręcznej dźwigni. Pe
dały, (112), ręczna dźwignia (26) i współpracujące z ni
mi zespoły są umieszczone nad podłogą (18) i za przed
nią ścianą (20) wewnątrz kabiny kierowcy (16). 

(10 zastrzeżeń) 
16 

F02F P. 191581 02.08.1976 

Wrocławskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kra
ków (Andrzej Chudoba). 

Czujnik bezpieczeństwa 

Czujnik bezpieczeństwa zabezpieczający koparki 
i inny sprzęt ciężki przed zapadnięciem się do wyro
biska na skutek usuwania się gruntu spod pracują
cego nad krawędzią skarpy urządzenia ma rozsuwa-

Urządzenie do stosowania sposobu ma umieszczone 
przyspągowo w zawale perforowane rury (1) z otwo
rkami (5), których łączna powierzchnia przekroju po
przecznego nie przekracza połowy powierzchni prze
kroju poprzecznego rur (1). Rury (1) usytuowane są 
prostopadle do osi wyrobiska (3), zaopatrzone w za
wory (6) i połączone z rurociągiem (2). (3 zastrzeżenia) 

ny wysięgnik (1), (la) w pochwie (2), regulowany śru
bami zaciskowymi (3). Wysięgnik (1) jest połączony 
z korpusem sprzętu ciężkiego za pomocą złącza prze
gubowego (4) ze sworzniem (5), w którym jest palec 
(7) wyłącznika krańcowego. W otworze (8) wysięgnika 
(la) umocowane jest przegubowo za pomocą jarzma 
(11) kółko prowadnika (9). Hak (14) służy do podwie
szania osprzętu czujnika, gdy nie zachodzi konieczność 
jego stosowania, lub w czasie transportu. 

(3 zastrzeżenia) 

F04B P. 199505 09.07.1977 
Pierwszeństwo: 12.07.1976 - Republika Federalna Nie

miec (nr Ρ 2631216.3 i Ρ 2631218.5) 
Paul Hammelmann, Oelde, Republika Federalna 

Niemiec. 
Pompa wysokociśnieniowa o zmiennym wydatku 
Pompa według wynalazku charakteryzuje się tym, 

że ma obciążony sprężyną ułożyskowany suwliwie 
człon separujący (12), oddzielający komorę sprężyno-
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wą od przestrzeni pompowej (6) wyposażonej w za
wór ssący (3) i zawór tłoczny (9), który po stronie 
oddalonej od sprężyny jest obciążony ciśnieniem pa
nującym w przestrzeni pompowej, a korpus separu
jący, przy ustalonym ciśnieniu w przestrzeni pompo
wej, może się poruszać pokonywując sprężynę. 

(15 zastrzeżeń) 

F15B P. 191611 04.08.1976 
B25D 

Linden-Alimak AB, Skelleftea, Szwecja (Esko Ju-
vonen). 

Hydrauliczne urządzenie uderzeniowe 

Hydrauliczne urządzenie uderzeniowe, składające 
się z korpusu (1) i tłoka uderzeniowego (2), osadzone
go w tym korpusie oraz z zaworu sterującego (8), 
przy czym korpus (1) ma kanały (4), (5) dla przepływu 
czynnika hydraulicznego o wysokim i niskim ciśnie
niu, służące do wprowadzania w ruch posuwisto-
-zwrotny narzędzia roboczego, np. do zagłębiania prze
cinaka w ziemię lub w beton, według wynalazku cha
rakteryzuje się tym, że pierścieniowa komora (6) jest 
połączona z kanałem (4) wysokiego ciśnienia w począt
kowej fazie tłoka uderzeniowego (2) w kierunku ude
rzenia, a zawór sterujący (8) ma mniejszą prędkość 
początkową niż tłok uderzeniowy (2), przy czym na 
krótko przed uderzeniem tłoka (2) w narzędzie robo
cze (3), tłok (2) dogania zawór sterujący (8) i popycha 
go przed sobą. (2 zastrzeżenia) 

F15B P. 191691 05.08.1976 

Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki „Ener-
goprem-Poznań", Czerwonak k. Poznania, Polska (Mi
rosław Poznaniak). 

Elektrohydrauliczny układ sterujący wydajnością 
hydraulicznej pompy dozującej 

Układ sterujący według wynalazku ma nastawne 
zderzaki (8) pompy dozującej opierające się o czoło
wą powierzchnię końcowego tłoczka (7) siłownika po-

zycyjonującego. Siłownik pozycjonujący przesuwa zde
rzaki nastawne (8) w czasie dokonywanej zmiany wy
dajności pompy i utrzymuje je w żądanym położeniu 
po uzyskaniu wymaganej wydajności oleju. 

(1 zastrzeżenie) 

F15B P. 197390 Τ 12.04.1977 
G01F 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mie-
lec", Mielec, Polska (Andrzej Huber, Edward Mar-
gański, Józef Trela). 

Urządzenie do dzielenia lub łączenia 
przepływającego medium 

Urządzenie do dzielenia lub łączenia przepływające
go medium, zwłaszcza w instalacjach hydraulicznych, 
mające w korpusie (1) zabudowane z dwóch stron 
denka z materiału magnetycznego, a wewnątrz stawi-
dło w postaci rurki (7) zakończonej tarczami (8) z o-
tworami, na której przesuwa się suwliwie tłoczek po
miarowy (4) z zamocowanym magnesem (5), według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że korpus urzą
dzenia przedzielony jest tłoczkiem (4) na dwie komo
ry (A) i (B), które mają oddzielne odpowiednio wloty 
(Aj) i (B,) i wyloty (A2) i (B2). Pośrodku tulei (7) za
mocowany jest kontrakton (10) sprzężony z licznikiem. 

(2 zastrzeżenia) 

F15B P. 197452 Τ 15.04.1977 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Włodzi
mierz Żdanuk). 

Wzmacniacz strumieniowy 

Wzmacniacz strumieniowy, stanowiący podstawowy 
element układów sterowania, według wynalazku ma 
wymiary geometryczne elementu oraz ciśnienie do
brane w sposób zapewniający stabilne środkowe po
łożenie strumienia głównego. Dysza sterująca (5) jest 
połączona z atmosferą, a do dyszy sterującej (6) do
prowadzony jest sygnał podciśnieniowy. Kąt (a) ostrzy 
(11) i (12) jest mniejszy od 45°, natomiast rozdzielacz 
(4) jest zaopatrzony w upust łączący z atmosferą. 

(1 zastrzeżenie) 



Nr 4 (110) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 55 

F15D P. 191578 31.07.1976 

Fabryka Automatyki Chłodniczej, Cieszyn, Polska 
(Zdzisław Bodera, Jan Lipowczan, Romuald Piprek, 
Piotr Rychlik, Alojzy Tomala, Bolesław Ryłko). 

Elektromagnetyczny zawór rozdzielczy, 
wspomagany hydraulicznie 

Elektromagnetyczny zawór rozdzielczy, wyposażo
ny w jeden wlot (3) oraz więcej indywidualnych wy
lotów (4) dla zespolonych we wspólnym plastikowym 
korpusie (1) zaworów przeponowych, hydraulicznie 
wspomaganych, przeznaczonych zwłaszcza do urządzeń 
pralniczych itp., według wynalazku ma samoistny pod
zespół elektromagnesów sterujących, przymocowanych 
üo wspólnego jarzma (14) stanowiącego dźwigar przej
mujący szkodliwe naprężenia eksploatacyjne korpusu 
(1). We wlotowych komorach (2a) zespolonych zawo
rów znajdują się skrzydła powodujące wystąpienie 
obszaru uspokojonego przepływu głównego, w którym 
zanurzona jest kapilára (9) przepływu pomocniczego, 
zapobiegając trzepotaniu głównego zawieradła (6). 
Hermetyzowane płaszczem (15) cewki wzbudne zaopa
trzone w nisko stratne nabiegunniki (25) mają wty
kowe paski (19) wtopione w karkasy (18) oraz kanalik 
chroniący końcówkę wlotową zwojnicy (17) przed u-
szkodzeniami. (3 zastrzeżenia) 

F16C 
F16J 

P. 199605 13.07.1977 

Pierweszństwo: 13.07.1976 - Republika Federalna Nie
miec (nr Ρ 2631357.3) 

10.06.1977 - Republika Federalna Nie
miec (nr Ρ 2726339.4) 

Gummi-Henniges, Hannover, Republika Federalna 
Niemiec. 

Uszczelka łożyska, zwłaszcza dla łożyska osiowego 
pojazdu szynowego 

Uszczelka z pierścieniem uszczelinającym wstawial-
nym w kieszeń osiowej tulejki, wykonanym z elas
tycznego materiału i zaopatrzonym w przelotowy o-
twór, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
pierścień uszczelniający (5) ma wewnętrzny pierścień 
(7), który jest osadzony elastycznie i przesuwnie wew
nątrz zewnętrznego dźwigara (8), oraz elastyczny człon 
pośredni (9), za pomocą którego wewnętrzny pierścień 
(7) jest utrzymywany wewnętrz zewnętrznego dźwi
gara (8), przy czym elastyczny człon pośredni (9) 
i dźwigar (8) są jednoczęściowe. (36 zastrzeżeń) 

F16D P. 191727 09.08.1976 

Fabryka Obrabiarek Specjalnych „Ponar-Poznań", 
Zakład Nr 5, Ostrzeszów, Polska (Leonard Bargenda). 

Sprzęgło wielopłytkowe sterowane 
elektromagnetycznie 

Sprzęgło według wynalazku ma pierścień ślizgowy 
(1) z powierzchnią kulistą (2), który wykonany jest 
z materiału ferromagnetycznego. Na tym pierścieniu 
jest osadzona zwora (3), która w czasie ruchu osio-
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wego ma ruch odtaczania na powierzchni kulistej (2) 
pierścienia ślizgowego (1), co powoduje zmniejszenie 
tarcia i swobodne ustawianie się zwory (3) w płasz
czyźnie nie prostopadłej do osi. (1 zastrzeżenie) 

F16D P. 199508 09.07.1977 

Pierwszeństwo: 06.08.1976 - Kanada (nr 258614) 

Massey - Ferguson Services N.V., Curacao, Antyle 
Holenderskie. 

Samozaciskowy zespół hamulcowy 

Samozaciskowy zespół hamulcowy według wynalaz
ku zawiera klocek hamulcowy (30), którego jeden bok 
jest przystosowany do ciernego stykania się z czło
nem obrotowym stanowiącym koło talerzowe mecha
nizmu różnicowego, a bok przeciwległy jest zaopat
rzony w urządzenia dociskowe (42), usytuowane w 
pewnej odległości od siebie. Ponadto zespół ma wy-
suwne urządzenie siłownikowe uruchamiane przez 
kierowcę, służące do popychania klocka hamulcowego 
(30) w stronę członu obrotowego w celu dociśnięcia 
klocka hamulcowego jednym bokiem do członu obro
towego. Zespół ma także korpus klinowy (32) zaopat
rzony w przeciwnie nachylone, zbieżne powierzchnie 
prowadnicze (56), przy czym korpus klinowy jest usy
tuowany swymi prowadniczymi powierzchniami przy
legle do odpowiednio, w pewnej odległości usytuowa
nych urządzeń dociskowych. (10 zastrzeżeń) 

F16D P. 199564 12.07.1977 

Pierwszeństwo: 12.07.1976 - Republika Federalna Nie
miec (nr Ρ 2631227.6) 

Wabco Westinghouse GmbH, Hannover-Linden, Re
publika Federalna Niemiec. 

Sposób regulacji ciśnienia 
w zespołach hamulcowych 

i układ regulacji ciśnienia w zespołach hamulcowych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że sto
suje się czujnik stanu obrotów koła pojazdu, wytwa
rzający ciąg sygnałów o częstotliwości proporcjonal
nej do prędkości obrotowej koła, powodujących zmia
nę ciśnienia w zespole hamulcowym, mierzy się dłu
gość okresu zman sygnałów lub zależną od niej sze
rokość sygnałów impulsów z czujnika i porównuje 
się ją bezpośrednio z czasem trwania okresu odniesie
nia. Przy przekroczeniu lub zmiejszeniu okresu od
niesienia o zadaną wartość ciśnienie w zespole ha
mulcowym obniża się lub podwyższa. 

Układ według wynalazku zawiera czujnik (1) wy
twarzający sygnał o częstotliwości proporcjonalnej do 
prędkości obrotowej koła, połączony z urządzeniem 
sterującym (2), który cofa licznik (3) zliczający impul
sy dostarczane z generatora (4) impulsów taktują
cych. Stan licznika przekazywany jest do rejestru 
przesuwnego (SRI) i dalej do rejestru (SR2), a na
stępnie do wzmacniacza odejmującego (5). Do wzmac
niacza (5) jest podawana także wartość z rejestru 
(SR3). Wzmacniacz (5) wytwarza sygnał podawany do 
przerzutnika (6) wytwarzającego sygnał regulacyjny. 

Sposób i układ znajdują zastosowania w urządze
niach zabezpieczających przed blokadą kół pojazdów. 

(44 zastrzeżenia) 

F16F P. 191550 30.07.1976 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Zbig
niew Wiśniewski, Piotr Zandecki). 

Zderzak 

Zderzak, przeznaczony do zatrzymywania w określo
nym położeniu ruchomych elementów mechanizmów, 
składający się ze sprężystego pióra (1) osadzonego 
jednostronnie sztywno w korpusie (2) i opierającego 
się drugostronnie o podatne elementy tłumiące, we
dług wynalazku charakteryzuje się tym, że jego pióro 
(1) jest w korpusie (2) umocowane za pomocą co naj
mniej jednego klina (7) dociąganego śrubami (8), 
a część tego pióra podlegająca wyginaniu jest umiesz
czona pomiędzy dwoma prostopadle do niego usta
wionymi kołkami (3) osadzonymi suwliwie w nastaw
nych tulejach (5) i opierającymi się o podatne wkład
ki (4). (l zastrzeżenie) 

F16H P. 191811 12.08.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Łożysk Tocznych w 
Kielcach, Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska (Hen
ryk Bukowski, Lech Kalinowski). 
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Koło pasowe, klinowe z samoczynną regulacją 
napięcia pasów 

Koło pasowe, służące do realizacji ruchu obroto
wego, według wynalazku ma rowki dla pasów (7) 
utworzone z dwóch tarcz (4) zewnętrznych, na stałe 
przymocowanych do czół korpusu piasty (1) oraz 
z pierścieni prowadzących (6) o przekroju poprzecz
nym trapezu, usytuowanych przesuwnie na obwodzie 
piasty (1) między tarczami zewnętrznymi (4). 

Pierścienie (6) prowadzące pasy klinowe (7) są za
bezpieczone przed obrotem względem piasty (1) koła 
pasowego za pomocą połączenia wielowpustowego (5). 

(1 zastrzeżenie) 

F16H P. 199320 02.07.1977 

Pierwszeństwo: 27.07.1976 - Republika Federalna Nie
miec (nr Ρ 2633717.7) 

Linde Aktiengesellschaft, Wiesbaden, Republika Fe
deralna Niemiec (Franz Forster). 

Przekładnia hydrostatyczna 

Przekładnia hydrostatyczna, składająca się z pom
py skośno-tarczowej oraz z hydraulicznego silnika ty
pu kołnierzowo-napędowego, według wynalazku cha
rakteryzuje się tym, że silnik hydrauliczny jest na
stawny, a bęben cylindrowy (13) przylega do tarczy 
pośredniej (12) przylegającej walcową powierzchnią 
do wklęsłej walcowej powierzchi (11), której oś krzy
wizny pokrywa się z osią obrotu bębna cylindrowego 
(13), przy czym wklęsła walcowa powierzchnia (11) 
jest utworzona na korpusie pośrednim (10), do któ
rego bezpośrednio lub pośrednio przylega bęben cy
lindrowy (8) pompy skośno-tarczowej. 

Przekładnia hydrostatyczna ma zastosowanie przy 
napędach pojazdów mechanicznych i innych maszyn. 

(2 zastrzeżenia) 

F16H P. 199535 02.07.1977 

Pierwszeństwo: 27.07.1976 - R e p u b l i k a Federalna Nie
miec (P 2633718.8) 

Linde Aktiengesellschaft, Wiesbaden, Republika Fe
deralna Niemiec (Franz Forster). 

Przekładnia hydrostatyczna 

Przekładnia wchodząca w skład napędów pojazdów 
mechanicznych i maszyn, zwłaszcza ciągników, według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że składa się z 
pompy o tarczy ukośnej (34) i z nastawnego silnika 
hydraulicznego typu napędowego kołnierza, którego 
bęben cylindrowy (39) przylega do pośredniego ele
mentu konstrukcyjnego (38) przesuwnego wzdłuż wal
cowej powierzchni (37), której oś krzywizny pokrywa 
się z osią obrotu bębna cylindrowego (39), przy czym 
walcowa powierzchnia (37) znajduje się na pośrednim 
korpusie (36), do którego z drugiej strony przylega 
cylindryczny bęben (31) pompy. Wszystkie części prze
kładni hydrostatycznej ułożyskowane są na pokry
wie (25). (4 zastrzeżenia) 

F16K P. 191630 03.08.1976 
F15B 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Mieczysław 
Kujawski). 

Zawór do wywoływania zmiennych ciśnień 

Zawór do wywoływania zmiennych ciśnień, skła
dający się z korpusu (2) oraz sterowanego z zewnątrz, 
za pomocą popychacza (10), ruchomego zawieradła 
przymykającego szczelinę (12) gniazda (7) rozdziela
jącą wewnętrzną przestrzeń roboczą (3) na dwie czę
ści, z których jedna ma kanał wlotowy (5), a druga 
wylotowy (6), według wynalazku ma element spręży
sty (11) umieszczony między sterowanym popychaczem 
(10) a zawieradłem (8). 

W przypadku zawieradła (8) suwakowego, połączo
nego z popychaczem (10) za pomocą elementu sprę
żystego (11), gniazdo (7) jest pierścieniowe i jest ostrzo-
wo ukształtowane na obwodzie wewnętrznym. 

(2 zastrzeżenia) 
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F16K P. 191692 06.08.1976 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Józef Golecki, Aleksander Kwieciń
ski). 

Miniaturowy zawór elektromagnetyczny 

Miniaturowy zawór elektromagnetyczny według wy
nalazku ma zespół zaworowy składający się z dwu 
odcinków elastycznych przewodów płynowych (4) i (5) 
umieszczonych między trzema palcami zaciskającymi 
(1), (2) i (3), przy czym palce zewnętrzne (1) i (2) są 
nieruchome, a palec środkowy (3) - ruchomy i jest 
usytuowany między elastycznymi przewodami (4) i (5). 
Środkowy ruchomy palec (3) jest połączony z wahliwą 
zworą elektromagnesu (8). (2 zastrzeżenia) 

Γ16Κ P. 199527 11.07.1977 

Pierwszeństwo: 13.07.1976 - Luxembourg (nr 75372) 

S.A. des Anciens Etablissements Paul Wurth, Luk
semburg, Luksemburg (Pierre Mailliet, Michel Kir
chen). 

Zawór wyrównujący ciśnienie 
dla pieców szybowych 

Zawór wyrównujący ciśnienie dla pieców szybowych 
z ruchomą klapą obracaną wahliwym ramieniem, 
współpracującą z gniazdem zaworu (54), według wy
nalazku charakteryzuje się tym, że gniazdo zaworo
we (54) stanowi element pierścieniowy zaciśnięty mię
dzy dwoma kołnierzami obudowy (14) i króćcem (16). 

Obudowa (14) ma boczny otwór (26) o średnicy więk
szej od średnicy klapy (20), przy czym wahliwe ra
mię (22) i klapa (20) są połączone przegubem. 

(7 zastrzeżeń) 

F16K P. 200300 15.08.1977 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Ma
riusz Wieczorkowski). 

Zawćr pneumatyczny do zasilania impulsowego 

Zawór, składający się z .części nieruchomej i ru
chomej w postaci płytek z kanałami do przepływu 
medium, według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że część ruchoma (1) zaworu ma przynajmniej jeden 
kanał (3) umieszczony nierównolegle w stosunku do 
jej osi obrotu, połączony z kanałem (7) części nie
ruchomej (4) w sposób gwarantujący stały przepływ, 
natomiast przynajmniej jeden kanał (6) części nieru
chomej (4) połączony jest ze zbiornikiem dozują
cym (9). (1 zastrzeżenie) 

F16L P. 197321 Τ 08.04.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Euge
niusz Grozik). 

Urządzenie do łączenia rur laminatowych 

Urządzenie według wynalazku składa się z metalo
wej szpuli (1), na której nawinięta jest nasycona le
piszczem, szklana tkanina (2). Szpula (1) osadzona jest 
na wałku (3), który osadzony jest obrotowo w kształ
towych dzielonych pierścieniach (4 i 5). Na wałku 
(3) zamocowany jest również bęben ciernego hamul
ca (6). Poza tym w kształtowych pierścieniach osa
dzony jest wałek (7) z widełkami (8), w których za
mocowany jest obrotowo dociskowy walec (9). Wideł
ki (8) połączone są z dociskową sprężyną dociskaną 
regulacyjną śrubą (11). (1 zastrzeżenie) 
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F24H P. 197338 Τ 08.04.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Paliwo-
wo-Energetycznej Katowice, Polska (Jan Sochański, 
Jerzy Pochciał, Jacek Glados). 

Grzejnik centralnego ogrzewania 

Grzejnik centralnego ogrzewania składa się z że
ber (1) metalowych, przez które przepływa ciepła wo
da lub para wodna jako czynnik grzejny. Między że
brami (1) metalowymi i powierzchnią (2) ścian po
mieszczenia zbudowany jest ekran (3) przeciwpromie-
nisty, w celu przeciwdziałania nadmiernemu nagrze
waniu ściany. (1 zastrzeżenie) 

F26B P. 197217 Τ 04.04.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Paliwo-
wo-Energetycznej, Katowice, Polska (Zygmunt Fale-
cki, Witold Galus, Jacek Glados, Zdzisław Obura, Jan 
Sochański). 

Sposób i urządzenie do suszenia sypkich materiałów 
i porowatych a w szczególności 

proszków węgla drzewnego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ma
teriał doprowadzony do suszarni od góry przesuwa
ny jest w dół szybu suszarni przez wielosegmento-
we strefy przemiennego i stopniowanego przepływu 
czynnika suszącego. 

Urządzenie składa się z trzech głównych członów 
dwusegmentowych (A, B, C) wymiennych oraz wy
miennika (D) odzyskującego ciepło odpadowe. Człon 
(A) ma ściany działowe pionowe z siatki (4) zaś czło
ny (B i C) mają ściany działowe z siatki (4) odchy
lone od pionu, co pozwala na swobodne przemieszcza
nie się materiału (M) i poziomy przedmuch rewer-
syjny czynnika grzejnego. (4 zastrzeżenia) 

F27B P. 199358 04.07.1977 

Pierwszeństwo: 05.07.1976 - Rep. Fed. Niemiec 
(nr P. 2630198.4) 

Elektroschmelzwerk Kempten GmbH, Monachium, 
Republika Federalna Niemiec. 

Fiec oporowy o nagrzewaniu bezpośrednim 
zwłaszcza do wytwarzania węglika krzemu 

Końcówki ramion rdzenia oporowego (2) mającego 
kształt litery U są połączone z elektrodami (1, l') u-
mieszczonymi obok siebie w oprawach betonowych 
(5, 5'). W obszarze pieca znajduje się transformator 
(3) z zaciskami prądowymi (4, 4') elektrod. Stosunek 
połowy długości rdzenia oprowego do odległości po
między elektrodami wynosi co najmniej 0,8. 

(2 zastrzeżenia) 

F27D P. 196708 16.03.1977 

Pierwszeństwo: 17.03.1976 - Luxemburg (nr 74.579) 

S.A. des Anciens Etablissments Paul Wurth, Luxem
burg, Luxemburg. 

Sposób bezstykowego określania 
kształtu powierzchni wsadu w piecu szybowym 

Sposób według wynalazku polega na tym, że obraz 
kształtu powierzchni wsadu jest zdejmowany pod róż
nymi kątami względem wzdłużnej osi szybu pieca 
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za pomocą czterech kamer telewizji infraczerwonej, 
zainstalowanych w różnych miejscach głowicy pieca, 
przy czym zdjęte obrazy są oceniane metodą stereo
skopową i na podstawie oceny tych obrazów odbywa 
się ustalanie wysokości poszczególnych obszarów po
wierzchni wsadu. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że składa się z czterech kamer (4), (5) telewizji 
infraczerwonej, wyposażonych w mechanizm do na
stawiania kąta nachylenia kamer oraz w elektronicz
ną maszynę liczącą, przy czym do ekranów (12a) te
lewizyjnych są podłączone przyrządy kodujące (8, 9). 

(11 zastrzeżeń) 

F27D P. 197421 Τ 15.04.1977 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Stanisław Sołtan, Andrzej Owczarek). 

Konstrukcja wsporcza do wsadu pieca przemysłowego 

Konstrukcja wsporcza według wynalazku składa się 
z trzech zespołów tj. kształtki dolnej (1), słupów pio
nowych (2) i belek poziomych (3) połączonych roz
łącznie w łatwo rozbieralny sposób. Kombinacja wza
jemnego łączenia kształtek (1), słupów (2) i belek (3) 
pozwala na złożenie konstrukcji wsporczej w układzie 
odpowiednim do każdego rodzaju i kształtu wsadu. 
Elementy konstrukcji wykonane są z trudno poddają
cych się obróbce skrawaniem i źle lub wcale niespie-
kalnych materiałów takich jak: grafit, wolfram, mo
libden, tantal, węgliki metali i tlenki metali. 

(3 zastrzeżenia) 

F28D P. 197334 Τ 08.04.1977 

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Kielce, Pol
ska (Krzysztof Krawczyk). 

Sposób wykonania wielorurowego 
wkładu wymiennika ciepła zwłaszcza do 

ciśnieniowej aparatury przemysłowej 

Sposób według wynalazku polega na tym, że koń
cówki (1) ewentualnie końce rur kształtuje się zna
nymi metodami obróbki plastycznej lub odlewniczy
mi tak, aby po ich złożeniu powstało zukosowanie 
spawalnicze typu U.V,I, a następnie spawa. Wewnątrz 
rur wykonuje się powierzchnie o charakterze płatów 
krzywopowierzchniowych regularnych zorientowanych 
wywołujących turbulencje czynnika podczas jego prze
pływu przez końcówkę (1). (2 zastrzeżenia) 

F28D P. 198142 16.05.1977 

Pierwszeństwo: 15.05.1976 - Rep. Fed. Niemiec 
(P 2621718.5) 

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt (Main, Re
publika Federalna Niemiec). 

Urządzenie chłodzące 

Wynalazek dotyczy urządzenia chłodzącego do schła
dzania gorących bardzo korozyjnych gazów spalino
wych, zawierających chlorowodór. 

Urządzenie to charakteryzuje się tym, że zawiera 
wzdłużnie rozciągający się stalowy zbiornik (1), ma
jący w górze i na dole zaokrąglenia i posiada usta
wiony w osi tego zbiornika, przy górnym jego koń
cu, króciec (2), służący do doprowadzania gazu oraz 
trzy do czterech ukośnych króćców (3), jednakowo 
oddalonych od siebie i usytuowanych w górnej trze
ciej części stalowego zbiornika (1) poniżej zaokrągle
nia, w płaszczyźnie poziomej, służących do umieszcza
nia w nich dysz do wtryskiwania schładzającej cie
czy, wprowadzanej w obieg jak również jest wypo
sażone w boczny króciec (4), usytuowany w dolnej 
trzeciej części stalowego zbiornika (1), powyżej zao>-
krąglenia i służący jako otwór wylotowy dla schła-
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dzanych gazów spalinowych i schładzającej cieczy, 
oraz w króciec (5), ustawiony w osi stalowego zbior
nika. (1), w dolnym jego końcu i służący dla celów 
montażowych, remontowych i do czyszczenia, jak rów
nież do spustu schładzającej cieczy i w wykładzinę 
z twardej gumy (6) umieszczoną na wewnętrznej po
wierzchni stalowego zbiornika (1) i króćców (2, 5), 
a ponadto ma ceramiczną wykładzinę (7), odporną na 
działanie kwasów, usytuowaną na warstwie twardej 
gumy (6), jak również ogniotrwałą wykładzinę (8), 
ułożoną na odpornej na działanie kwasów wykładzi
nie (7), w obszarze powyżej króćców (3) oraz posiada 
rurę ze stopowej stali (9), wpuszczoną w króciec (2) 
i stalowy kompensator (10), usytuowany przy króćcu 
(2) i obejmujący rurę (9) oraz służący do uszczelnia
nia górnego otworu stalowego zbiornika (1) przy u-
względnieniu rozszerzalności cieplnej rury (9) oraz jest 
zaopatrzone w rurę (11) wprowadzoną w stalowy kom
pensator służący do doprowadzania obojętnego gazu, 
służącego do ochrony wewnętrznej powierzchni tego 
kompensatora przed korozją. (7 zastrzeżeń) 

F28D P. 198886 15.06.1977 

Pierwszeństwo: 
15.06.1976 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 696.203) 

Olin Corporation, East Alton, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Verne Luther Middleton). 

Zespół wymienników cieplnych oraz 
wymiennik ciepła 

Zespół wymienników cieplnych ma główny wlot (15) 
do kanału (13a, 38) rozgałęzionego, którym czynnik 
nośny kierowany jest do równolegle połączonych wy
mienników (10, 39) ciepła i po ogrzaniu kanałem (14a) 
rozgałęźnym odprowadzany przewodem (14). Zespół 
charakteryzuje się tym, że ma co najmniej jedno prze
wężenie (41) średnicy kanału (40) łącznikowego wlo
towego, przeznaczone do regulacji przepływu czynni
ka nośnego przez pozostałe kanały łącznikowe (40) 
i co najmniej jedno przewężenie średnicy kanału łącz
nikowego na wylocie z wymienników (10, 39) do ka
nału (14a) rozgałęzionego. 

Wymiennik (10, 39) ciepła wykonany z płyt meta
lowych ma zespół kanałów (34, 43) przepływowych, 
i kanały (33) rozgałęźne, które łączą kanały (34, 43) 
przepływowe z wlotowymi (35) i wylotowymi (36) ka
nałami łącznikowymi. Wymiennik charakteryzuje się 
tym, że ma co najmniej jedno przewężenie (42) śred
nicy wewnętrznej kanału (34, 43) przepływowego, re
gulujące przepływ czynnika nośnego przez pozostałe 
kanały przepływowe. (21 zastrzeżeń) 

G01B P. 197227 Τ 05.04.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Ściernej, 
Łódź, Polska (Stanisław Dąbrowski, Wojciech Niewi-
nowski). 

Głowica przyrządu do automatycznego 
pomiaru wielu średnic 

Głowica, mająca dwie szczęki pomiarowe o ruchu 
prostoliniowym, według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że jako przetwornik sygnałów ma przetwor-

F42B P. 197967 07.05.1977 

Pierwszeństwo: 08.05.1976 - Hiszpania (nr 220820) 

ZIGOR S.A., Vitoria, Hiszpania (Francisco Amu-
chastegui). 

Łuska naboju 

Łuska naboju składa się z tulei zewnętrznej (1), 
wkładki dennej (5) oraz wkładki łączącej (2), w któ
rej znajduje się komora cylindryczna (12) utworzona 
we wkładce dennej (5), otwarta od strony dna łuski, 
mieszcząca ostry występ (9) skierowany w stronę dna 
łuski w kierunku spłonki usytuowanej w osi łuski. 

Wkładka łącząca (2) otacza spłonkę, spaja tuleję 
z wkładką denną w jednolity zespół, przy czym w ko
morze mieszczącej spłonkę znajdują się kanały łą
czące komorę (12) z komorą (11) łuski mieszczącej 
proch. (5 zastrzeżeń) 

nik kąta obrotu (1), który jest połączony ze szczęka
mi pomiarowymi (2, 3) za pośrednictwem cięgnowego 
mechanizmu przekładniowego (7), składającego się z 
dwu prowadników ruchomych (8, 9), połączonych ze 
szczękami pomiarowymi (2, 3), powiązanych wzajem
nie cięgnem elastycznym (10) nawiniętym na bloczek 
(12), symetrycznie po obu stronach bloczka (12), oraz 
z co najmniej dwu rolek (13, 14), obracanych bez po
ślizgu między prowadnikami (8, 9), przy czym jedna 
z rolek napędza przetwornik kąta obrotu (1). 

(2 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 
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G01B 
H01Q 

P. 197400 Τ 13.04.1977 

P r z e m y s ł o w y In s ty tu t Te lekomunikac j i , War szawa , 
Po l ska (Władys ław Kolbrecki , Witold Swierżewski) . 

Sposób wykonywania pomiaru 
kształtu geometrycznego anteny radarowej 

Sposób w y k o n y w a n i a p o m i a r u ksz t a ł tu geomet rycz
nego a n t e n y r ada rowe j polega na tym, że us tawia się 
na jp i e rw całość kons t rukc j i a n t e n y w pozycji pozio
mej i w w y b r a n y c h miejscach kons t rukc j i nośnej lu 
s t r a a n t e n y zamocowywuje się bazowe p ły tk i (1), n a 
s tępnie kolejno na tych bazowych p ły tkach (1), u-
mieszcza się lub p rzys t awia się do nich poziomnicowy 
kątomierz (2), przy pomocy k tó rego określa się kolejno 
ką ty ( 90°±Δα) us tawien ia poszczególnych bazowych 
p ły tek (1) w odniesieniu do poziomu określonego po-
z iomnicowym ką tomierzem (2), a ponad to w w y b r a 
nych miejscach lus t ra a n t e n y mocuje się na k a ż d y m 
segmencie lus t ra w k i e r u n k u równoleg łym do osi 
(Z) g łównego l is tka p romien iowan ia an t eny mi l ime t ro 
we skale (4) i p rzy pomocy n iwe la to ra (5) us ta la się 
war tośc i odniesienia poszczególnych skal w s tosunku 
do płaszczyzny poziomej określonej równocześnie przy 
pomocy wspomnianego n iwe la to ra (5), wreszc ie po 
sługując się teodol i tem (6) w y k r e ś l a się na powierzchni 
lus t r a a n t e n y linię (7) na jkorzys tn ie j równoległą do 
osi (X) podłużnej lus t ra , po czym us t awia się całość 

kons t rukc j i a n t e n y w pozycji p racy oraz w y k o n u j e 
się nas tępujące pomia ry : pomia r ką ta (90°±α + β ± Δ β ) 
us tawien ia bazowych p ły tek (1) w y m i e n i o n y m wyżej 
poziomnicowym ką tomierzem (2), nas tępn ie przy uży
ciu teodoli tu (6) obracającego się w płaszczyźnie p io
nowej , pomiar w s k a z a ń na poszczególnych mi l ime t ro 
w y c h skalach (4), zamocowanych j ak podano wyże j 
w w y b r a n y c h miejscach lus t r a a n t e n y oraz przy po
mocy n iwe la to ra (5) w y k r e ś l a się na powierzchni l u 
s t ra nową linię (7') styczną do uprzednio wykreś lone j 
linii (7), dzięki k t ó r y m to p o m i a r o m umożl iwione jest 
i lościowe okreś len ie przemieszczeń l in iowych (ΔΙ i ΔΥ) 
i ką towych (±Δβ) poszczególnych p u n k t ó w kons t rukc j i 
a n t e n y s tanowiących m i a r ę odkszta łcenia się jej geo
met r i i . (1 zastrzeżenie) 

G01C P. 197343 Τ 09.04.1977 

Główny In s ty tu t Górn ic twa , Ka towice , Po l ska (Hen
ryk Passia , J a n P a w l a k , S ławomir Piasecki , Zbig
n i e w Zawadzki ) . 

Zwierciadło, zwłaszcza do pionownika laserowego 

Zwierc iadło , wyposażone w zbiornik z cieczą, wed ług 
w y n a l a z k u c h a r a k t e r y z u j e się t ym, że s t anowi go 
p ł y w a k o w y e lement (1) zanurzony w zb iorn iku (6) 
wype łn iony na jkorzys tn ie j r tęcią (5) pokry tą izolującą 
w a r s t w ą (8). 

P ł y w a k o w y e lement (1) jes t w y k o n a n y z m a t e r i a ł u 
magnetycznego w postaci wa lca (3) zakończonego stoż
k iem (4). Pod s tożkiem (4) jes t z a b u d o w a n y magnes 
(7). Górna śc ianka e l emen tu (1) ma powierzchnię od
bijającą (2). (3 zastrzeżenia) 

G01F 
G01L 

P. 197439 Τ 15.04.1977 

Przemys łowy Ins ty tu t A u t o m a t y k i i P o m i a r ó w 
„Mera -P iap" , Warszawa , Polska (Andrzej K a c z m a r 
czyk). 

Wskaźn ik stanu naładowania butli gazowej 

Wskaźn ik ma k o m o r ę (1) z co na jmnie j j edną e l a s 
tyczną ścianą (2) i połączoną z tą komorą r u r k ę w s k a ź 
n ikową (3). K o m o r a (1) jes t wype łn iona cieczą. 

(4 zastrzeżenia) 
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G01J P. 198226 19.05.1977 

Pie rwszeńs two : 
20.05.1976 - NRD (nr WP GOlj/192932) 

VEB Car l Zeiss Jena , Jena , Niemiecka Republ ika 
Demokra tyczna (Wolfgang G r a s s m e , H e n d r i k Sander ) . 

Urządzenie do pomiaru długości fali 
zwłaszcza lasera barwnikowego 

Urządzenie do pomia ru długości fali szczególnie d łu 
gości fali świa t ła laserowego ma wed ług w y n a l a z k u 
odbijającą s ia tkę dyfrakcyjną (4) umieszczoną w ogni
sku (2) elipsy (1), a w d rug im ognisku (3) tej el ipsy 
umieszczone p ierwsze zwierciadło (6), przy czym do 
odwzorowania dowolnego p u n k t u powierzchni odbi ja 
jącej s ia tki dyfrakcyjnej na p i e rwszym zwierc iadle (6) 
służy drugie zwierc iadło (5), k tórego wklęs ła powierz
chnia ma zakrzywien ie dopasowane do elipsy (1) o 
wymien ionych ognisakch, a do odbioru promienia od
bitego od pierwszego zwierc iadła służy odbiornik (7). 
Odbiornik do odbioru promienia odbitego od p i e rw
szego zwierc iadła jes t u s t awiony w t en sposób, że 
przez obró t pierwszego zwierc iadła lub odbiorn ika 
wokół jego ś rodka zmierzony kąt może być bezpo
średnio p rzyporządkowany długości fali. 

(4 zastrzeżenia) 

G01K P. 191755 10.08.1976 

Zgłoszenie doda tkowe do zgłoszenia nr P. 170302 

Kopaln ia Węgla Kamiennego „Ps t rowsk i" , Zabrze, 
Polska (Jeray Kal i ta ) . 

Czujnik termiczny 

Czujnik t e rmiczny służy do zabezpieczenia przec iw
pożarowego w miejscach zagrożonych pożarami . 

Czujnik wed ług w y n a l a z k u cha rak t e ryzu j e się tym, 
że powierzchnia jedne j z e lekt rod (4) znajdującej się 
w komorze (3) u tworzone j przez połączenie po jem
nika (1) z ko rk i em (2), powleczona jes t w a r s t w ą sub 
stancj i topl iwej (6) n ieprzewodzącej p r ądu e lek t rycz
nego, a d ruga e lek t roda (5) jes t w p r o w a d z o n a do k o 
mory (3) w t ak i sposób, aby odległość te j e l ek t rody 
(5) była j ak najmnie jsza , przy czym komora (3) jest 
wype łn iona p łynną subs tancją przewodzącą p rąd e lek
t ryczny. (1 zastrzeżenie) 

G01L 
G01M 

P. 198057 12.05.1977 

P ie rwszeńs two : 14.05.1976 - Anglia (nr 19976-76) 
04.04.1977 - Angl ia 

PYE (Electronic Products ) Limited, Cambr idge , 
Anglia. 

Układ wskazujący obciążenie 

Układ wskazujący obciążenie żu rawia zawiera ze
spół gene ra to rowy wy twarza j ący sygnał war tośc i 
wzorcowej , zespół wy twarza j ący wyjściowy sygnał 
roboczy s tanowiący odwzorowanie ak tua lne j war tośc i 
obciążenia żu rawia oraz zespół reagujący na obydwa 
sygnały - wzorcowy i roboczy, aby zapewnić cdczyt 
dos tępnej war tośc i udźwigu i cha rak te ryzu je się tym, 
że zespół gene ra to rowy ma pamięć (65) zawierającą 
miejsce pamięci dla każdego t r y b u p racy żurawia , 
przy czym każde miejsce pamięci jest p rzys tosowane 
do p rzechowywania wie lu sk ładn ików informacj i d o 
tyczącej c h a r a k t e r y s t y k i roboczej żurawia . Zespół 
g e n e r a t o w y ma ponad to zespół (66) wybie ra jący do
wolne szczególne miejsce pamięci dla odczytu, oraz 
zespół (70) odczytu i czasowego p rzechowywania licz
nych sk ładn ików informacj i o t r zymanych z w y b r a n e 
go miejsca pamięci . Układ obejmuje również obwód 
k rzywych danych znamionowych do okreś lan ia w a r 
tości wzorcowego sygnału wyjściowego dla danej 
war tośc i sygnału wejściowego. (6 zastrzeżeń) 

G01M P. 195140 Τ 05.01.1977 

Pol i technika Białostocka, Białystok, Polska (Ana-
toliusz J akowluk , Michał Anisimowicz, Stefan Ono-
piuk). 

Urządzenie do wywoływania płaskich stanów 
naprężenia próbek rurkowych 

Przedmio tem w y n a l a z k u jest urządzenie do w y w o 
ływania p łaskich s t a n ó w naprężen ia przez rozciąga
nie i sk ręcan ie p róbek r u r k o w y c h w różnych t empe 
r a t u r a c h . 
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Urządzenie jest zbudowane w ten sposób, że prób
ka (1) jest umieszczona w piecu (7) i połączona na 
sztywno z górną i dolną osią (2) za pomocą kołków (3), 
tulejek rozprężnych (4) i dwuzłączek stożkowych (5) 
i (6). Urządzenie zawiera sprzęgła wychylne krzyżo
we (8) oraz od góry łożysko ślizgowe (9). Tarcza (10) 
do wytwarzania momentu skręcającego jest zamonto
wana na dwuzłącze (11) zakończonej łożyskiem (12). 
Odkształcenie próbki przenoszone jest na dwie pary 
czujników (15) i (18) poprzez łączniki (13) i pierście
nie (14). Podnoszenie układu umożliwia dwuzłączka 
(17), a połączenie z pełzarką przeguby kuliste (18). 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P. 191695 06.08.1976 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Maciej Zarzycki, Wacław Sakwa, Stanisław 
Jura, Józef Czepiel, Andrzej Korczak). 

Stanowisko do kompleksowych badań odporności 
tworzyw konstrukcyjnych na działanie kawitacji, 

erozji i korozji 

Stanowisko do kompleksowych badań odporności 
tworzyw konstrukcyjnych na działanie kawitacji, 
erozji i korozji, stanowi zamknięty obiegowy układ 
pompowy, składający się z pompy (1), w której ło
patki wirnika są próbkami badanych materiałów, za
wieszonej wraz ze wspornikiem łożyskowym (2) i sil
nikiem (3) na podporze (4), oraz zabudowanej na 
zbiorniku zamkniętym (5) osadzonym w ramie (6) 
z uchwytem (7), przy czym pompa (1) jest połączona 
z rurociągiem obiegowym przez elastyczny przewód 
(15). Zbiornik (5) jest połączony przez zawór zwrotny 
(11) z pompą próżniową (12) i wakuometrem kontak

towym (13) układu regulatora ciśnienia (14), a w zbior
niku (5) jest umieszczony grzejnik (8) i termometr 
(9) układu regulatora temperatury (10). 

(2 zastrzeżenia) 

G01N P. 197169 Τ 04.04.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ja
nusz Ciok, Alojzy Chwalczyk, Jan Kołodziej). 

Urządzenie do badania antystatyczności tworzyw 
sztucznych 

Urządzenie do badania antystatyczności tworzyw 
sztucznych modyfikowanych antystatykami w toku ich 
bieżącej produkcji, ma trzy elektrody (5,7,14). Elek
troda płaska (5) i kulista (7) są osadzone przesuwnie 
w poziomych prowadnicach (2) izolacyjnej podstawy 
(1), po obu stronach pionowych prowadnic (3) próbki 
badanego materiału. Elektroda grzebieniowa (14) 
z izolacyjną rękojeścią (15) jest dołączona przewodem 
(13) do uziemiającego zacisku (12) elektrody kulistej 
(7). (1 zastrzeżenie) 

GtÖlN P. Í97185 Τ 05.04.1977 

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa, Polska 
(Andrzej Bylina, Karol Leśniak). 

Sposób i urządzenie do zapewnienia stałego w czasie 
przepływu cieczy przez kolumnę w chromatografie 

cieczowym 

Sposób według wynalazku polega na zamknięciu 
wypływu cieczy z pompy do kolumny z jednoczesnym 
zatrzymaniem silnika pompy w warunkach, gdy ciś
nienie cieczy w pompie odpowiada ustalonemu wy
datkowi cieczy. 

Następnie po wprowadzeniu badanej mieszaniny 
otwiera się wypływ cieczy i włącza się silnik pom-
py· 

Urządzenie składa się z przetwornika (1) wielkości 
ciśnienia na wielkość elektryczną umieszczonego w 
pompie, połączonego z wejściem komparatora (4), 
a z drugim wejściem tego komparatora połączone jest 
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regulowane źródło napięcia (2). Wyjście komparatora 
dołączone jest do jednego z dwu wejść elementu lo
gicznego NAND (5), a do drugiego wejścia tego ele
mentu dołączony jest przetwornik napięcie-częstotli-
wość (6) zasilany z regulowanego źródła napięcia (7). 
Wyjście elementu logicznego (5) połączone jest z ukła
dem sterującym (8) silnik skokowy (9). 

(2 zastrzeżenia) 

G01P P. 199415 06.07.1977 

Pierwszeństwo: 
06.07.1976 - St. Zjedn. Ameryki (nr 702781) 
06.07.1976 - St. Zjedn. Ameryki (nr 702382) 
06.07.1976 - St. Zjedn. Ameryki (nr 702389) 

Sundestrand Data Control, Inc. Overlake Industrial 
Park, Redmond, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Miernik przyspieszenia 
Miernik przyspieszenia zawiera obudowę (12), waha

dło (26), jednolity korpus (16A-16G) przymocowany 
do obudowy (12) i podtrzymujący wahadło (26) oraz 
umożliwiający zależny od przyspieszenia ruch waha
dła (26), układ detekcji położenia dla dostarczenia sy
gnału reprezentującego położenie wahadła (26) w obu
dowie (12), układ regeneracyjny, przesuwający wa
hadło (26) do określonego położenia wewnątrz obudo
wy (12), konstrukcję wsporczą układu elektronicznego, 
przymocowaną do korpusu oraz elektroniczny układ 
scalony (44), umieszczony w obudowie (12) i przymo
cowany do konstrukcji wsporczej dla sterowania ukła
dem regeneracyjnym w zależności od sygnału po
łożenia wahadła (26). Układ detekcji położenia zawie
ra parę oddalonych od siebie równoległych płytek 
(18) i (20) kondensatorów przymocowanych do korpu
su. Miernik przyspieszenia według wynalazku jest na-
dążnym, liniowym miernikiem przyspieszenia z czuj
nikiem pojemnościowym. (37 zastrzeżeń) 

G01R P. 191659 04.08.1976 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna", Pszów, Pol

ska (Antoni Wolny, Ryszard Swoboda). 
Lokalizator miejsca zwarcia w urządzeniach 
ładujących akumulatorowe lampy górnicze 

Lokalizator miejsca zwarcia według wynalazku 
składający się z obwodu nadajnika i odbiornika i za
silany prądem stałym lub przemiennym charaktery
zuje się tym, że ma cewkę (S) przekaźnika (P), w 
obwód nadajnika włączone równolegle kondensatory 
(Cl) i (C2) o dużej pojemności i czynne opory (Rl) 
i (R2) o odpowiednio dobranej oporności i połączone 
przez prostowniczą diodę (D) i styk (5) z przełączni-

kiem. Cewka obwodu zbiornika ma korzystnie dobra
ną ilość zwoi do natężenia impulsu prądowego, emi
towanego przez przekaźnik do badanego obwodu ła
downicy, (l zastrzeżenie) 

G01R P. 191665 06.08.1976 

Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Mo
toryzacyjnego, Warszawa, Polska (Józef Kukla, Woj
ciech Maciaszek). 

Wskaźnik przepływu prądu 

Wskaźnik przepływu prądu przemiennego w obwo
dach jedno i wielofazowych służący do sygnalizacji 
o stanie pracy odbiornika elektrycznego ma transfor
mator (1) prądowy o zwijanym rdzeniu (2) przez któ
rego uzwojenie (3) pierwotne płynie prąd do odbior
nika (4) elektrycznego, oraz urządzenie (5) sygnaliza
cyjne korzystnie świetlne, zasilane z uzwojenia (6) 
wtórnego tego obwodu elektromagnetycznego. 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P. 196664 Τ 15.03.1977 

Instytut Energetyki, Warszawa, Polska (Karol Drew-
nik). 

Układ probierczy wysokiego napięcia 

Układ według wynalazku ma zastosowanie do po
miaru prób izolacji transformatorów, generatorów 
i kondensatorów oraz kabli i jest wyposażony w przy
łączane równolegle do zacisków transformatora pro
bierczego (10) cewki indukcyjne kompensujące (4) po
jemnościowy prąd obciążenia transformatora z tym, 
że z jedną lub kilku cewkami indukcyjnymi (4, 5, 6) 
kompensującymi pojemnościowe obciążenie transfor
matora probierczego (10) włączone są kondensatory 
(1) za pośrednictwem wyłączników (3), ponadto w 
obwód tej z cewek indukcyjnych (4, 5, 6) z którą są 
połączone kondensatory jest włączony amperomierz 
(13) mierzący wartość skuteczną prądu. 

(2 zastrzeżenia) 
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G01R P. 197243 Τ 05.04.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ry
szard Kacprzyk). 

Głowica wibracyjna do pomiaru elektrycznego 
ładunku powierzchniowego 

Głowica według wynalazku, składająca się z obu
dowy (1) z umieszczoną w niej pomiarową elektrodą 
(3), która jest przymocowana do izolacyjnego elemen
tu (2), oraz zawierająca źródło (4) zmiennego pola ma
gnetycznego, według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma źródło (5) stałego pola magnetycznego 
sprzężone magnetycznie ze źródłem (4) zmiennego po
la magnetycznego, które jest połączone mechanicznie 
z pomiarową elektrodą (3). Jako źródło (5) stałego 
pola stosuje się magnes trwały lub elektromagnes. 
Pomiarowa elektroda (3) wraz z elementami tworzą
cymi część ruchomą głowicy jest zawieszona na co 
najmniej jednym sprężystym elemencie (6). 

Głowica według wynalazku znajduje zastosowanie 
zwłaszcza w laboratoriach do pomiaru ilości i gęstości 
elektrycznego ładunku powierzchniowego materiałów 
izolacyjnych. (6 zastrzeżeń) 

G01R P. 197949 05.05.1977 

Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych ME-
RA-KFAP, Kraków, Polska (Ludomir Olkuśnik, Zy
gmunt Palichleb, Wacław Niedźwiedzki, Jan Benko). 

Dwuprzewodowy przetwornik oporności lub napięcia 

Dwuprzewodowy przetwornik według wynalazku 
służy do przetwarzania sygnału zmiany oporności lub 
napięcia na znormalizowany sygnał prądu stałego. 
Przetwornik ten jest stosowany do współpracy z elek
trycznym czujnikiem temperatury oporowym lub ter
moelektrycznym. 

Dwuprzewodowy przetwornik ma wkładkę zakre
sową (1) umieszczoną prostopadle do płytki druko
wanej (2), zawierającej pozostałe obwody funkcjonal
ne przetwornika i połączona z nią w sposób rozłącz
ny. Płytka drukowana (2) połączona jest z płytą mon
tażową (4) przez przykręcenie do słupków dystanso
wych (5), przymocowanych trwale do płyty (4). Płyta 
montażowa (4) jest przymocowana do występów (14) 
obudowy (15) przetwornika i ma prostokątny otwór 
w którym jest umieszczona listwa zaciskowa (8) po
łączona trwale z płytą (4). Przednia część płyty (4) 
jest podzielona na trzy segmenty, z których skrajne 
(10) są odgięte w dół. Na przeciw odgiętych segmen
tów (10) płyty (4), w przedniej ścianie (18) obudowy 
(15) osadzone są dławiki (19) dla przewodów elek
trycznych doprowadzających. Do górnej powierzchni 
płyty (4) przykręcona jest przysłona (21) osłaniająca 
wkładkę zakresową (1). (3 zastrzeżenia) 

G01R P. 198202 Τ 25.03.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Stani
sław Długosz, Janusz Janiczek, Zdzisław Karkowski). 

Układ do automatycznej zmiany zakresów przyrządów 
pomiarowych 

Układ według wynalazku składa się z dwóch kon
trolujących zespołów (1, 2), których wejścia są połą
czone z licznikiem przyrządu (4), z asynchronicznego 
licznika (3), którego wyjście jest połączone poprzez 
deszyfrator (6) z wykonawczym członem (7), a wej
ście zegarowe licznika (3) jest połączone z generato-
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rem taktującym, i charakteryzuje się tym, że asyn
chroniczny licznik (3) jest wyposażony w wejście 
przygotowujące, które jest połączone z wyjściem je
dnego kontrolującego zespołu (2), a wejście zerujące 
licznika (3) jest połączone z wyjściem drugiego kon
trolującego zespołu (1), zaś wyjście licznika (3) jest 
ponadto połączone z blokującym wejściem kontrolu
jącego zespołu (2). 

Układ według wynalazku jest stosowany zwłaszcza 
do przełączenia zakresów pomiarowych woltomierzy 
cyfrowych. (1 zastrzeżenie) 

G01S P. 191761 11.08.1976 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Andrzej 
Elminowicz, Emil Ociepka). 

Miernik ławic ryb 

Miernik ławic ryb, zawiera dwa elektroniczne licz
niki do pomiarów powierzchni przekroju ławic ryb 
i do pomiarów długości ławic, połączone z drukarką 
i maszyną cyfrową. Licznik ma miernik który zawie
ra former (5) prostokątnych impulsów z ech, połączo
ny poprzez elektroniczną bramką (6) z iloczynem 
logicznym (7), do którego są również dołączone gene
rator (2) i/lub przetwornik (1) naplęcia-częstotliwości, 
a także licznik (8) powierzchni ławic, przy czym prze
twornik dwustabilny (9) ma dołączoną elektroniczną 
bramkę (6) i jednostabilny multiwibrator (10), zaś 
miernik ławic wyposażony jest w układ sterowania 
(13). (1 zastrzeżenie) 

GOIV P. 192132 01.09.1976 

Pierwszeństwo : 
06.06.1976 - Międzynarodowe Targi Poznańskie 

(nr 5(MTP)76) 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Technicznych Prze
mysłu Lekkiego, Łódź, Polska (Andrzej Zając, Kry
stian Kucharski, Ryszard Miksa, Henryk Dudek). 

Urządzenie do wykrywania metali 

Urządzenie składa się z czujnika (3) w postaci je-
dnozwojnych cewek nadawczej i dwóch odbiorczych 
połączonych w układzie różnicowym. Cewki wykona
ne są z równoległych prętów usytuowanych wzglę
dem siebie oraz względem przestrzeni wykrywania. 
Sygnał z czujnika (3) porównywany jest w sumatorze 
(4) z sygnałem członu napięcia odniesienia (2). Syg
nał wypadkowy wzmocniony we wzmacniaczu rezo
nansowym (5) kontrolowany jest we wskaźniku roz
ważenia (6) i prostowany w prostowniku (7) na ele
mencie, aktywnym. Wyprostowany i wygładzony syg
nał jest różniczkowany w członie różniczkującym (8), 
następnie wzmocniony we wzmacniaczu (9) i kiero
wany do członu wykonawczego (10). 

Urządzenie według wynalazku może być stosowane 
w procesie produkcji wszelkiego rodzaju dielektrycz
nych wyrobów włókienniczych, papierniczych, gumo
wych itp. umożliwiając wykrywanie wtrąceń metalo
wych zarówno ferromagnetycznych jak i diamagne-
tycznych. (3 zastrzeżenia) 

G05B P. 197287 Τ 06.04.1977 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadec
kich, Bydgoszcz, Polska (Jerzy Wittek). 

Sposób i układ sterowania przetworników 
zwłaszcza przetworników A/C 

Sposób według wynalazku polega na tym, że źródła 
napięć odniesienia i wyjścia każdego czujnika sterują 
układami separującymi (4), (5), (6), (10) o jak naj
mniejszej impedancji wyjściowej, a te sterują prze
twornikami (7), (8), (11) zwłaszcza przewtornikami 
A/C, przy czym układy separujące są w szczególności 
wzmacniaczami o jednostkowym wzmocnieniu napię
ciowym, których stosunek impedancji wejściowych 
do wyjściowych wynosi co najmniej 100. 

Układ złożony jest z jednego lub więcej czujników 
(1), (9) i zespołu źródeł napięć odniesienia złożonego 
z jednego lub więcej źródeł (2), (3) połączonych tak, 
że każdy czujnik i każde źródło napięcia odniesienia 
połączone jest tylko z jednym wejściem układów se
parujących (4), (5), (6), (10), natomiast każde wyjście 
układów separujących jest dołączone do jednego lub 
kilku wejść przetworników (7), (8), (11), przy czym 
źródła napięć odniesienia mogą być zastąpione czuj
nikami, a czujniki mogą być zastąpione źródłami na
pięcia odniesienia. 

Sposób i układ według wynalazku mogą znaleźć za
stosowanie do sterowania przewtorników z czujników 
o zmieniającej się impedancji w zakresie od kilku 
omów do kilku setek kiloomów. (2 zastrzeżenia) 

G05B P. 197288 Τ 06.04.1977 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich, 
Bydgoszcz, Polska (Marceli Uciński). 

Układ oświetlający, zwłaszcza do projektora 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
źródło światła (13) użyte w projektorze taśmy filmo
wej jest światłem błyskowym, do którego energia jest 
dostarczana impulsowo, a synchronizacja błysku z 
klatką filmu odbywa się na podstawie obserwacji 
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perforacji lub klatek filmu przez fotokomórkę (3) 
i impulsy generowane najkorzystniej przez układ (4) 
składający się z licznika (2), do którego wejścia przy
chodzą impulsy z fotokomórki (3'), a wyjście połą
czone jest przez bramkę (4) z uniwibratorem (5), któ
ry generuje pojedyncze impulsy lub współpracując 
z uniwibratorem (8) przez podanie logicznej jedynki 
przyciskiem (6) generuje po dwa impulsy na klatkę 
filmu lub, gdy podana jest logiczna jedynka, przy
ciskiem (6) i (9) tworzy z uniwibratorem (8) genera
tor, a impulsy z poszczególnych konfiguracji przedo
stają się przez bramkę (10) do tranzystora (11) ste
rującego transformatorem (12) wyzwalającym błyski 
lampy (13). 

Układ według wynalazku może znaleźć zastosowa
nie zwłaszcza do projektora kinematograficznego. 

(1 zastrzeżenie) 

G05D P. 191466 27.07.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Hen
ryk Leśkiewicz, Jan Barczyk). 

Samosterujący się układ siły chwytającej 
robota przemysłowego 

Sposób automatycznego sterowania siłą chwytającą 
robota przemysłowego, w którym siła wywierana przez 
obiekt steruje czujnik pomiarowy, którego sygnał wyj
ściowy przetworzony w elektronicznym układzie ste
rującym oddziaływuje na mechanizm robota, charak
teryzuje się tym, że sygnał inicjujący (S3) jest podany 
na przetwornik elektropneumatyczny (9) powodując 
podnoszenie ramienia (8) z uchwytem (4) i szczękami 
(5) oraz ściskanie obiektu (6) z siłą narastającą, po 
czym z czujnika siły nacisku (1) wyjściowy Sygnał (Sj) 
jest podawany na układ różniczkujący (32), a następ
nie w momencie ustalenia wartości siły, koniecznej 
do uchwycenia i podniesienia obiektu jest podany na 
jedno wejście układu różniczkującego oraz na wej
ście układu ograniczającego (33) wartości siły wywo
łanej sygnałem inicjującym (S3), natomiast na drugie 
wejście układu różnicowego jest podawany sygnał wyj
ściowy z czujnika ciągłego pomiaru siły (2) wywiera
nej przez obiekt (6), po czym z wyjścia układu róż
niczkującego (34) zostaje podany sygnał na wejście 
pamięci analogowej (35) sterowanej sygnałem (S2) 
o ustalonej wartości siły ściskającej, a sygnał wyj
ściowy z pamięci analogowej steruje przetwornik 
elektropneumatyczny główny (7) przekazujący sygnał 
o wartości odpowiadającej wartości siły chwytającej„ 
Układ automatycznego sterowania siłą chwytającą ro
bota przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma 
dwa umieszczone względem siebie prostopadle czuj
niki pomiarowe, czujnik pomiaru siły nacisku (1) oraz 
czujnik ciągłego pomiaru siły (2) wywieranej przez 
obiekt (6), układ różniczkujący (32), układ różnicowy 
(34), pamięć analogową (35), ogranicznik napięcia (33), 
sterowany generator sygnału liniowego (31), układ 
nastawy zapasu siły (36), przewtornik elektropneuma
tyczny główny (7) oraz mechanizm uchwytu (5) robo
ta. (2 zastrzeżenia) 

G05D P. 197207 Τ 

zakłady Azotowe „Włocławek", Włocławek, Polska 
(Henryk Niemira, Jan Berens). 

04.04Λ977 

Układ automatycznej regulacji 
temperatury wyżarzania, 

zwłaszcza złącz spawanych 

Układ według wynalazku ma czujnik temperatury 
(1), z którego sygnał jest podawany do kompensacyj
nego wskaźnika lub rejestratora temperatury (3), wy
posażonego w potencjometr retransmisyjny oraz w 
przełącznik sygnalizacji osiągnięcia zadanych granicz
nych wartości temperatur. Z kompensacyjnego wskaź
nika lub rejestratora temperatury jeden sygnał, od
powiadający temperaturze na bieżąco, jest podawany 
poprzez przetwornik oporność-prąd (4) do regulatora 
proporcjonalnego (5), a drugi sytkowy sygnał zada
nych granicznych wartości temperatur, jest przekazy
wany do programatora (6) szybkości narastania tem
peratury czasu wygrzewania oraz szybkości opada
nia temperatury. Programator steruje pracą urządze
nia wykonawczego (10), które mechanicznie steruje 
potencjometrem (13) wartości zadanej temperatury. 
Sygnał z potencjometru wartości zadanej temperatury 
jest podawany poprzez przetwornik oporność-prąd 
(14) do regulatora proporcjonalnego. Sygnał impulsom 
wy z regulatora proporcjonalnego steruje tyrystoro
wym regulatorem mocy (16) pobieranej z transforma
tora mocy (15). Tyrystorowy regulator mocy steruje 
grzejnikiem elektrycznym (2). Z wyjścia transforma
tora mocy (15) jest doprowadzany do regulatora pro
porcjonalnego sygnał synchronizujący. (1 zastrzeżenie) 



Nr 4 (110) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 69 

G05D P. 197221 Τ 05.04.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków „ORGANIKA", Zgierz, Polska (Piotr Grajkow-
ski). 

Sposób i układ do kontroli 
i automatycznego sterowania procesem farbiarskim 

Sposób kontroli i sterowania procesem farbiarskim 
według wynalazku, polega na zgromadzeniu danych 
wyjściowych o procesie farbiarskim w pamięci ba
zowej i porównaniu tych danych z danymi otrzyma
nymi w czasie ciągłej kontroli absorpcji światła wi
dzialnego przez kąpiel farbiarską w czasie trwania 
procesu. 

Następnie ustala się stopień powinowactwa między 
układem analizowanym, a układem wzorcowym śro
dek barwiący - materiał barwiony, który to stopień 
powinowactwa umożliwia ustalenie zakresu tempe
ratur procesu. 

W zależności od otrzymanych wyników o ile proces 
przebiega prawidłowo zachowuje się jego parametry, 
lub w przypadku nieprawidłowości procesu wprowa
dza się zmiany temperatury i ewentualnie z dozow
nika dodaje się do kąpieli środek barwiący albo po
mocniczy. 

Układ do stosowania tego sposobu składa się z ko
mory (2) pomiarowej, kolorymetru lub spektrofoto
metru (3), zespołu (4) obliczeniowego do określania 
barwy materiału i porównywania z danymi zgroma
dzonymi w pamięci bazowej (5), zespołu (6) sterują
cego do wprowadzania zmian temperatury oraz do
zownika (7) do dodawania środka barwiącego lub po
mocniczego. (2 zastrzeżenia) 

G05D P. 197388 Τ 12.04.1977 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec", 
Mielec, Polska (Aleksander Rogaczewski, Jerzy Stę
pień). 

Samoczynny regulator równomierności przepływu 

Samoczynny regulator równomierności przepływu, 
zwłaszcza w instalacjach paliwowych statków powiet
rznych, według wynalazku ma w swoim korpusie (R) 
tłoczysko (5) z rdzeniem (6) sterującym klapką (10) 
regulującą wydatki, a czynnikiem sterującym jest 
przepływająca ciecz. Rdzeń (6) zakończony jest den
kami (12) utrzymywanymi w pozycji otwartej sprę
żynami (7). Koniec klapki (10) zamocowanej w prze
wodzie wylotowym (11), w osi obrotu (13), osadzony 
jest ślizgowo w środku rdzenia (6). (2 zastrzeżenia) 

G05F 
H02M 

P. Î91717 10.08.1976 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Technicznych Prze
mysłu Lekkiego, Łódź, Polska (Stanisław Jachowicz, 
Włodzimierz Gutowski, Witold Krymarys, Ryszard 
Miksa). 

Tyrystorowy zasilacz stabilizowany 
napięcia staiego 

Zasilacz według wynalazku składa się z transfor
matora sieciowego (1), prostownika pełnookresowego 
z tyrystorami (3, 14) jako elementami prostowniczy
mi pracującymi przy stałym, bliskim zeru kącie o-
twarcia, oraz z układu dwustawnego (11) z kluczowym 
elementem wykonawczym (7), który jest włączony po
między punktem wspólnym układów wyzwalania ty
rystorów (3, 14) oraz odczepem środkowym wtórnego 
uzwojenia transformatora (1). Układ dwustawny (11) 
sterowany jest napięciem wyjściowym z dzielnika. 
Przy wzroście napięcia wyjściowego zaczyna działać 
układ dwustawny (11), który poprzez zamknięcie ele
mentu kluczowego (7) powoduje zwarcie impulsów wy
zwalających tyrystory, co z kolei powoduje obniżenie 
napięcia wyjściowego. 

Zasilacz może być stosowany do zasilania odbior
ników pobierających prąd rzędu kilku, a nawet kil
kunastu amperów. (1 zastrzeżenia) 

G08C P. 191556 30.07.1976 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Po
stępu Technicznego i Organizacyjnego „Posteor", Od
dział w Gdańsku, Sopot, Polska (Mirosław Ciemniecki, 
Jan Gluma, Antoni Nitschke, Włodzimierz Raatz, Ta
deusz Zabrzeski). 
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Sposób i układ do przekazywania 
informacji dyspozytorskich 

Sposób według wynalazku polega na tym, że infor
macje dyspozytorskie doprowadza się przez translato
ry (2 i 10) do rejestru pośredniczącego (3), z którego 
równocześnie podaje się je do zespołu pamięci (5) 
i na tablicę dyspozytorską (4), przy czym informacje 
o załadunku doprowadza się równocześnie na tablicę 
sterowania załadunkiem (14) i tablicę dyspozytorską 
(4). 

Układ do przekazywania informacji dyspozytorskich 
ma z tablicą dyspozytorską (4) połączone: pulpit wpro
wadzania danych o produkcji (1) poprzez translator 
danych o produkcji (2) i rejestr pośredniczący (3), 
pulpit wprowadzania danych o montażu (9) poprzez 
translator danych o montażu (10) i rejestr pośredni
czący (3), zadajnik (16) poprzez zespół sterowania cen
tralnego (7) oraz zespół pamięci (5) jak i zespół pod
trzymywania sygnałów (17), człon sterowania załadun
kiem (15). Rejestr pośredniczący (3) jest połączony 
z zespołem pamięci (5). (3 zastrzeżenia) 

G09B 

G08C P. 191627 03.08.1976 
Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Jerzy Mio-

dyński, Mariusz Rykiert). 
Sposób wytwarzania segmentu 

wyświetlacza cyfrowego 
Sposób wytwarzania segmentu wyświetlacza cyfro

wego spełniającego rolę światłowodu polega na tym, 
ze rurę (1) zamienia się w światłowód (2) przez prze-
tłoczenie jednego końca rury (1) stemplem (3), zmie
niając przekrój kołowy (4) na przekrój wydłużonej 
elipsy (5). (1 zastrzeżenie) 

P. 197299 Τ 08.04.1977 

Ryszard Przanowski, Warszawa, Polska (Leszek 
Winnicki). 

Aparat do rehabilitacji słuchu, 
zwłaszcza do rehabilitacji słuchu 

i uczenia wymowy u dzieci 

Aparat składający się z dwóch jednakowych torów 
akustycznych stanowiących kanał lewy i kanał prawy 
akustycznego układu stereofonicznego, w którym każ
dy z. kanałów zawiera wzmacniacz wstępny i wzmac
niacz mocy obciążony słuchawką, a oba te wzmacnia
cze są objęte pętlą sprzężenia zwrotnego, w której 
znajduje się kompresor dynamiki, według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że wstępnymi wzmacniacza
mi każdego z torów akustycznych są wzmacniacze 
miksujące (WM), z których każdy składa się z tran
zystora (Tl) w układzie OB, do którego emitera jest 
dołączonj' mikrofon, zaś do kolektora są dołączone 
wejścia ze źródeł zewnętrznych oraz jest dołączona 
baza następnego tranzystora (T2) w układzie OC, 
a emiter tranzystora (T2) jest połączony z bazą tran
zystora (Tl) poprzez rezystor (R6). Do bazy tranzy
stora (Tl) jest dołączony kompresor dynamiki (KD), 

który składa się z tranzystora unipolarnego (T3), któ
rego dren jest dołączony do bazy tranzystora (Tl), 
a źródło jest połączone z masą układu oraz z układu 
stałej czasowej (RC) i podwajacza napięcia (Dl, D2) 
dołączonych do bramki tranzystora unipolarnego (T3). 
Rezystor (R) układu stałej czasowej jest przy tym 
dołączony do potencjału dodatniego. Aparat ma po
nadto wymienny korektor częstotliwości (K) włączony 
między wyjście wzmacniacza miksującego (WM) a wej
ście wzmacniacza mocy (WK). (5 zastrzeżeń) 

G U C P. 199368 04.07.1977 

Pierwszeństwo: 07.07.1976 - ZSRR (nr 2379700) 

Valerij Federovič Gusev, Kazań, ZSRR; Gennadij 
Nikolaevič Ivanov, Kazań, ZSRR; Genrich Isaevič 
Krengel, Kazań, ZSRR; Mansur Zakirovič Šagivaleev, 
Kazań, ZSRR; Azat Usmanovič Jarmuchametov, Ka
zań, ZSRR; Vladimir Jakovlevič Kontarev, Moskwa, 
ZSRR; Jurij Ivanovic Ščetinin, Moskwa, ZSRR; Vja-
česlav Jakovlevič Kremlev, Moskwa, ZSRR (Valerij 
Fedorovič Gusev, Gennadij Nikolaevič Ivanov, Gen
rich Isaevič Krengel, Mansur Zakirovič Šagivaleev, 
Azot Usmanovič Jarmuchametov, Vladimir Jakovlevič 
Kontarev, Jurij Ivanovic Ščetinin, Vjačeslav Jakovle
vič Kremlev). 

Urządzenie pamięci 

Urządzenie pamięci według wynalazku zawiera dwa 
liczniki (17, 23), których wejścia (30, 31) stanowią wej
ścia urządzenia. Wyjście jednego z liczników (17) jest 
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dołączone do wejścia adresowego (18) pierwszego blo
ku pamięci (1) bezpośrednio, a wyjście drugiego licz
nika (23) jest połączone z wejściem adresowym (21) 
drugiego bloku pamięci (2) za pośrednictwem bloku 
komutującego (20). Dwa wejścia sterujące (24, 26) blo
ku komutującego (20) są dołączone do generatora (27) 
impulsów taktujących. Wejścia informacyjne (6, 7) 
jednego (1) i drugiego (2) bloków pamięci są połączo
ne razem i dołączone do grupy (8) wejściowych łącz 
informacyjnych. Wyjścia każdego z bloków pamięci 
(1, 2) poprzez przyporządkowaną grupą (11, 12) ele
mentów logicznych I-NIE są połączone z odpowiednią 
grupą (13, 14) wyjściowych łącz informacyjnych. Wej
ścia sterujące (28, 29) liczników (17, 23), wejście ste
rujące (25) bloku komutującego (20), wejście sterujące 
(3, 4) bloków pamięci (1, 2) oraz wejścia sterujące 
(15, 16) grup (11, 12) elementów logicznych I-NIE są 
dołączone do bloku sterowania (5). 

Urządzenie pamięci jest przeznaczone do zastosowa
nia w procesorach elektronicznych maszyn cyfrowych. 

(2 zastrzeżenia) 

Dział Η 
ELEKTROTECHNIKA 

H01F P. 191708 06.08.1976 

Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego, Za
kład Remontowy Maszyn Elektrycznych, Gliwice, Pol
ska, Edward Szczurek, Piotr Tomecki). 

Trójfazowy transformatorowy przesuwnik fazowy 
w układzie z modułową jednofazową regulacją 

napięcia wyjściowego 

Trójfazowy transformatorowy przesuwnik fazowy 
według wynalazku składa się z trzech transformato
rów jednofazowych, wielouzwojeniowych (1), wielo-· 
położeniowego przełącznika zakresów (2) posiadające
go trzy szczotki przesunięte względem siebie o kąt 
120°, trzech jednofazowych transformatorów korek
cyjnych (3) oraz sprzężonego trójfazowego przełączni
ka zakresów (4). Do zacisków wyjściowych sprzężo
nego trójfazowego przełącznika zakresów podłączone 
są trzy jednofazowe transformatory (5) regulacji mo
dułu napięcia co 10 V, trzy przełączniki (6) zakresów 
10 V, trzy jednofazowe transformatory (7) regulacji 
modułu napięcia co 1 V, trzy przełączniki (8) zakre
sów 1 V, trzy jednofazowe transformatory (9) regula
cji modułu napięcia co 0,1 V oraz trzy przełączniki 
(10) zakresów 0,1 V. (3 zastrzeżenia) 

H01G P. 191664 06.08.1976 

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych 
„Unitra-Unima", Warszawa, Polska (Romuald Jawor
ski, Tadeusz Żamojdo). 

Urządzenie do poprzecznego 
kształtowania i wdlużnego zwijania 

kubkowej obudowy, zwłaszcza 
kondensatorów elektrolitycznych 

Urządzenie według wynalazku wyposażone jest w 
obrotowy stół roboczy składający się z elementu bier
nego połączonego w układzie maltańskim z zespołem 
ślimakowej przekładni redukcyjnej, która jest orga
nem koordynującym pracę zespołu (3) poprzecznego 
kształtowania obrabianej obudowy i zespołu (4) 
wzdłużnego zwijania części górnej kubka obudowy ze 
stanowiskiem uchwytów zaciskowych wrzecion (10) 
znajdujących się w gniazdach elementu biernego sta
nowiącego obrotową płytę (12) stołu roboczego. 

(4 zastrzeżenia) 
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H01L P. 191640 05.08.1976 

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników, 
Warszawa, Polska (Bogusław Antoni Iżycki). 

Element do montażu przyrządów półprzewodnikowych 

Element według wynalazku posiada część chwytną 
(1) znaną oraz część roboczą (2), której zewnętrzna 
powierzchnia ma kształt elipsoidalny (3). Prostopadle 
do osi elementu ścięta krawędź posiada promień ze
wnętrzny (4). Natomiast w punkcie zetknięcia się z 
powierzchnią roboczą (5) powierzchnia otworu ele
mentu (6) posiada promień wewnętrzny (7), który po
zwala prawidłowo wykonywać złącza na stanowisku 
do termokompresji przy montażu przyrządów pół
przewodnikowych. 

Element według wynalazku został wykonany ze 
szkła produkcji krajowej. (1 zastrzeżenie) 

H02B P. 191707 06.08.1976 

Bydgoskie Zakłady Sprzętu Okręgowego „Famor", 
Bydgoszcz, Polska (Józef Czternasty, Jarosław Lewan
dowski, Jan Omnieczyński, Andrzej Wyszyński, Hen
ryk Naj dzicz). 

Zestaw połączonych obudów 
do elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

Zestaw według wynalazku ma dwa ucha (3), każde 
wyposażone w dwa gwintowane kołki (4) przechodzą
ce przez otwory w tylnych ścianach połączonych obu
dów oraz ucha (5) posiadające po jednym gwintowa
nym kołku (4) przechodzącym przez otwory w tylnej 
ścianie każdej obudowy, z których co najmniej jedno 
posiada uziemiający zacisk <6) Do gwintowanych koł
ków (4) wewnątrz obudów są zamocowane wsporcze 
konstrukcje. (1 zastrzeżenie) 

H02H P. 191810 12.08.1976 

Politechnika Wrocławska i Centralny Ośrodek Ba-
dawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego „POL-
TEGOR", Wrocław, Polska (Józef Borecki, Zenon 
Okraszewski, Jan Pytel). 

Układ przekaźnika rezystancyjnego 

Układ przekaźnika rezystancyjnego według wyna
lazku działa na zasadzie podwójnie przestrajanego 
mostka prądu stałego. Jedno z ramion mostka sta
nowią uzwojenia (4, 5) wyjściowego przekaźnika (6) 
połączone ze sobą szeregowo i przeciwsobnie. Uzwo
jenie (4) jest zbocznikowane złączem emiter-kolektor 
zawierającego tranzystora (7), którego baza jest włą
czona w obwód kolektora sterującego tranzystora (10). 
Złącze emiter-baza sterującego tranzystora (10) jest 
włączone w poprzeczną gałąź mostka, natomiast mię
dzy jedną z elektrod sterującego tranzystora (10), 
a wspólny punkt połączeń uzwojeń (4, 5) jest włączo
ny pomocniczy rezystor (14), zapewniający żądaną his-
terezę działania układu. 

Układ według wynalazku znajduje zastosowanie 
zwłaszcza w zabezpieczeniach przeciążeniowych ma
szyn elektrycznych, w których stosuje się czujniki re-
zystancyjne, korzystnie pozystorowe. (2 zastrzeżenia) 

H02H P. 197394 Τ 13.04.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Andrzej Koszmi-
der, Andrzej Kasprzak, Jan Kasprzak, Kajetan Ko
man). 
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Sposób oraz układ do zabezpieczania 
obiektu badanego oraz obwodów współpracujących 

przed skutkami przepływu nadmiernego prądu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w 
chwili uruchomienia układu pomiarowego, do obwodu 
zasilającego obiekt badany (OB) włącza się element 
(Z) ograniczający natężenie prądu I płynącego w tym 
obwodzie oraz uruchamia się układ czasowy (UCz) 
odmierzający czas próbkowania i układ ( K - P ) prób
kujący natężenie prądu I płynącego w obwodzie za
silającym obiekt badany, przy czym wymienione u-
kłady tak się steruje, że w przypadku gdy natęże
nie prądu I przekroczy wartość progową prądu ID 
nastawioną w układzie próbkującym ( K - P ) wytwo
rzy on sygnał powodujący wyłączenie zasilania obiektu 
badanego (OB), zaś w przypadku pracy bezzakłócenio-
wej, po upływie czasu próbkowania, zadziała układ 
czasowy (UCz), który wytworzy sygnał wyzwalający 
wzmacniacz (W) powodujący zmniejszenie impedancji 
elementu (Z) do wartości zbliżonej do zera, po czym 
następuje faza ciągłego śledzenia natężenia prądu I 
podczas, której przekroczenie wartości progowej na
tężenia prądu ID spowoduje zwiększenie impedancji 
elementu (Z) do wartości zbliżonej do zera, po czym 
wyłączenie zasilania obiektu badanego (OB). 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że posiada w obwodzie zasilania obiektu badanego 
(OB) element (2), ograniczający natężenie prądu I, 
który włączony jest pomiędzy układ próbkujący 
( K - P ) , wzmacniacz (W) i element łączeniowy (EŁ), 
połączony ze sterującym układem czasowym (UCz). 

(2 zastrzeżenia) 

H02K P. 197269 Τ 06.04.1977 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Elektrycznych, Katowice, Polska (Stanisław Banyś, 
Piotr Roch). 

Pierścień dociskowo-wsporczy wirnika 
maszyny elektrycznej 

Pierścień według wynalazku służy do dociskania 
pakietu blach wirnika maszyny elektrycznej. Krawę
dzie promieniowo usytuowanych na tarczy docisko
wej łopatek dłuższych (2) i krótszych (3) zwrócone ku 
połączeniom czołowym uzwojeń, pełnią funkcję po
wierzchni podzwojnika, podtrzymującej połączenia. Na 
krawędzie te nasunięte są nakładki izolacyjne (5). 
Podczas ruchu wirnika łopatki (2, 3) wywołują prze
pływ strug powietrza chłodzącego przelotami wenty
lacyjnymi (6) omywających bezpośrednio połączenia 
czołowe i powierzchnię czołową rdzenia magnetycz
nego. (2 zastrzeżenia) 

R02M P. 197377 Τ 12.04.1977 

Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska (Zygmunt 
Bendyk, Andrzej Spichalski, Jerzy Zieleniewski). 

Uniwersalny układ sterowania przekształtników 
tyrystorowych 

Uniwersalny układ sterowania przekształtników ty
rystorowych według wynalazku ma układ blokady 
i zabezpieczeń (1) połączony równolegle z układem (2) 
sterowania fazy R, układem (3) sterowania fazy S, 
układem (4) sterowania fazy Τ oraz układem (5) stero
wania falownika. Układy (2, 3, 4, 5) są połączone sze
regowo odpowiednio ze wzmacniaczem impulsowym 
(6) fazy R wzmacniaczem impulsowym (7) fazy S 
wzmacniaczem impulsowym (8) fazy Τ oraz wzmacnia
czem impulsowym (9) falownika. (1 zastrzeżenie) 

H02P P. 191686 05.08.1976 

RSW „Prasa-Książka-Ruch" - Prasowe Zakłady 
Graficzne, Łódź, Polska (Wojciech Jeneralczyk). 

Sposób rozruchu indukcyjnych 
silników jednofazowych oraz układ rozruchowy 

do realizacji tego sposobu 

Sposób rozruchu indukcyjnych silników jednofazo
wych według wynalazku polega na przesunięciu prądu 
fazy rozruchowej względem prądu fazy głównej sil
nika, przy czym opóźnienie fazy prądu rozruchowe
go dokonuje się w samodławnym układzie elektro-
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nicznym przez stałe opóźnianie impulsów wyzwalają
cych w stosunku do przejścia sinusoidy napięcia za
silającego przez \vartość zerową. 

Układ według wynalazku zawiera półprzewodniko
wy regulator prądu zmiennego (I) połączony z ukła
dem do generacji impulsów wyzwalających (II), przy 
czym między anodą regulatora prądu zmiennego (I), 
a punktem zasilania układu do generacji impulsów 
wyzwalających II jest włączony obwód samodławie-
nia (III), w którym dioda (1) jest połączona szerego
wo z rezystorem (2) i układem równoległym, składa
jącym się z innego rezystora (3) i kondensatora (4). 

(2 zastrzeżenia) 

H03B 
H01P 

P. 197298 Τ 07.04.1977 

- Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
Sawicki, Andrzej Zygmunt). 

Mikrofalowy generator widma grzebieniowego 

Generator widma grzebieniowego według wynalaz
ku składa się z co najmniej jednego odcinka linii 
współosiowej, diody mikrofalowej (7) i kondensatora 
sterującego, zamykającego obwód sterujący diodę (7). 
Jako kondensator sterujący zastosowano monolitycz
ne kondensatory (6) usytuowane koncentrycznie wzglę
dem przewodów (1, 2) odcinka linii współosiowej. 

Mikrofalowy generator według wynalazku jest sto
sowany ,zwłaszcza jako powielacz częstotliwości, w 
syntezatorach częstotliwości mikrofalowych i w ukła
dach do skalowania analizatorów widma. 

(3 zastrzeżenia) 

H03K P. 197378 Τ 12.04.1977 

Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska (Zygmunt 
Bednyk, Andrzej Spichalski, Jerzy Zieleniewski). 

Układ blokady i synchronizacji 
multiwibratora astabilnego 

Układ blokady i synchronizacji multiwibratora asta
bilnego według wynalazku posiada dwa jednakowe 
elementy negacji (NAND-1 i NAND-2) połączone ze 
sobą poprzez sprzężenie zwrotne i stanowiące właś
ciwy multiwibrator astabilny (1), do których szerego
wo włączone są jednakowe kondensatory (C) i których 
wejścia są zbocznikowane do masy jednakowymi re
zystancjami (R). Wejściem blokującym układu jest 
wejście napięcia Uwe . Wyjście z elementu (NAND-2) 
jest w punkcie y połączone z układem różniczkują
cym, będącym generatorem (2) pojedynczego impulsu 
który składa się z pojemności (CJ i z elementu 
(NAND-3) połączony z masą za pośrednictwem rezy
stancji (1^). (1 zastrzeżenie) 

H04M P. 191596 02.08.1976 

Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telfa", Byd
goszcz, Polska (Alfred Cymański, Szymon Olachowski). 

Układ liniowy abonenta 

Układ liniowy abonenta według wynalazku jest 
przystosowany do współpracy z aparatem telefonicz
nym CB lub innym urządzeniem telefonicznym. 

Zawiera on rezystory zasilające (RI, R2). Jeden z 
nich (Rl) połączony jest z minusem baterii i jedną 
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żyłą (al) linii abonenckiej, która przez rezystor (R5) 
i układ dopasowujący (2) złożony z równolegle połą
czonych kondensatora (C) i diody (Dl) połączona jest 
z minusem baterii. Drugi rezystor zasilający (R2) wraz 
z równolegle z nim połączonym rezystorem symetry-
zującym (R6) połączone są poprzez zestyk przekaź
nika (A) z drugą żyłą (bl) linii abonenckiej, przy czym 
oba te rezytory połączone są z plusem baterii, na
tomiast układ dopasowujący (2) dołączony jest do 
układu progowego (3). (2 zastrzeżenia) 

H04N P. 197808 30.04.1977 
H03K 

Warszawskie Zakłady Radiowe „Rawar", Warszawa, 
Polska (Janusz Woldański, Ludwik Brandysiewicz, 
Janusz Owsiany). 

Układ generatora znaków alfanumerycznych, wyświet
lanych metodą wizyjną na lampie obrazowej, zwłasz

cza wskaźnika radiolokacyjnego typu 

Układ generatora według wynalazku zawiera cyr-
kulator wizyjny, w pętli którego znajduje się uklaď 
kodujący (1), układ pamięci (2) i układ korekcji (3). 
Układ kodujący (1) wpisuje do układu pamięci (2) 
informację o rozpoczęciu generacji znaku i o jego ro
dzaju, wprowadza skorygowaną w układzie korekcji 
(3) informację ponownie do układu pamięci (2) oraz 
programuje poprzez układ (5) rozdzielający impulsy 
rejestr wyjściowy (9). Układ korekcji (3) cyrkulatora 
wizyjnego jest połączony z układem (4) wyboru współ
czynnika korekcji, do którego są doprowadzane in
formacje o zmianie parametrów przebiegów odchy
lających lampy obrazowej. Układ (5) rozdzielający 
impulsy zawiera matrycę adresową (6) oraz zespół 
(7) matryc kodowych znaków. Ponadto układ według 
wynalazku zawiera integrator wizyjny (10) na wejściu 
układu kodującego (1) oraz układ (11) sterowania 
i synchronizacji, sterujący układem pamięci (2), re
jestrem wyjściowym (9) i układem (4) wyboru współ
czynnika korekcji. (5 zastrzeżeń) 

H05B P.191576 31.07.1976 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Szczecin, Polska (Wła
dysław Arsoba). 

Źródło promieniowania nadfioletowego 

Źródło promieniowania stanowią dwie elektrody (1, 
4), do których przykłada się napięcie zmienne. Elek
trody (1, 4) są oddzielone warstwą stałego dielektryka 
(2) i warstwą substancji gazowej (3). Jedna lub dwie 
elektrody są przeźroczyste. Działanie źródła jest uza

leżnione od wielkości pola elektrycznego. Źródło pro
mieniowania nadfioletowego może znaleźć zastosowa
nie we współdziałaniu z przetwornikami i wzmacnia
czami światła, z półprzewodnikami, a także w ukła
dach sygnalizacyjnych i sterujących. (7 zastrzeżeń) 

H05B P.191685 05.08.1976 

RSW „Prasa-Książka-Ruch", Prasowe Zakłady Gra
ficzne, Łódź, Polska (Zbigniew Nagórka, Wojciech 
Jener alczyk). 

Układ oprawy oświetlenia awaryjnego z akumulatorem 
jako dodatkowym źródłem prądu oraz sposób kontroli 

stanu naładowania tego akumulatora 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że w układzie kontroli stanu naładowania akumula
tora baza tranzystora (T2) jest połączona poprzez re
zystor redukcyjny (Rl) z anodą diody ładującej (D), 
a punkt połączeniowy (A), leżący między biegunem 
dodatnim akumulatora (B), a katodą diody ładującej 
(D), jest połączony z emiterem tego tranzystora (T2), 
natomiast w obwodzie kolektora tego tranzystora (T2) 
znajduje się kondensator filtrujący (C) i połączony 
z nim równolegle układ szeregowy rezystora reduk
cyjnego (R2) i cewki (P) przekaźnika blokującego, 
którego styk czynny (PI) jest włączony między emi
terem, a bazą tranzystora (Tl) stabilizatora prądu 
ładowania, przy czym jako układ manewrowy zasto
sowano elektroniczny układ łączeniowy, sterowany za 
pomocą fotoelementu (F). 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na
pięcie stanu naładowania akumulatora w trakcie 
procesu jego ładowania kontroluje się w kolejnych 
odstępach czasu między następującymi po sobie im
pulsami prądu ładowania. (2 zastrzeżenia) 



76 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 4 (110) 1978 

H05K P. 191580 31.07.1976 

Centrum Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów „MERA-ELWRO", Wrocław, Polska (Ta
deusz Rzepka, Władysław Widłak). 

Osłona do obudowy urządzeń technicznych, 
zwłaszcza w sprzęcie informatyki i automatyki 

Osłona według wynalazku jest złożona z płyty 
zewnętrznej (1), wykonanej z blachy lub innego ma
teriału, z zagiętymi pod kątem prostym na obwodzie 
półkami (2), elementów usztywniających (3), przykle
jonych od wewnątrz do półek (2) wzdłuż obwodu 
płyty zewnętrznej (1) oraz wkładu usztywniającego (4), 
przyklejonego od wewnątrz osłony do płyty zewnętrz
nej (1). Elementy usztywniające (3) wykonane są 
w postaci płaskowników, ceowników, kątowników 
lub innych kształtowników, a wkład usztywniający 
(4) w osłonach o większych rozmiarach posiada prze-
tłoczenia lub przegięcia usztywniające (6), korzystnie 
wykonane pośrodku i na obwodzie wzdłuż dłuższej 
krawędzi osłony. W narożach płyty zewnętrznej (1) 
umiejscowione są kostki (5), służące do zamocowania 
nawiasów i zamków. Wkład usztywniający (4) przy
klejony jest do całej powierzchni płyty zewnętrznej 
(1) oprócz jej części, znajdujących się pod kostkami 
(5) i elementami usztywniającymi (3). 

Osłona znajduje zastosowanie do obudów w sprzęcie 

informatyki i automatyki, spawalniczym i medycz
nym, jak również jako osłona tablic rozdzielczych 
w budownictwie. (2 zastrzeżenia) 



Π . W Z O R Y U Ż Y T K O W E 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01K W. 57297 06.04.1977 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Wiesław 
Jaczewski, Zbigniew Tkacz). 

Rybacki wyczepiacz błyskawiczny 

Rybacki wyczepiacz błyskawiczny mający znane 
wygięte ramię z otworem w pogrubionej końcowej 
części oraz zamkniętym odrzutnym ramieniem zabez
pieczonym obejmą pierścieniową, charakteryzuje się 
tym, że składa się z hakokształtnego korpusu (1) ma
jącego w narożu (2) otwór mocujący (3). W wydłużo
nym ramieniu korpusu jest osadzony na osi (4) hak 
odrzutny (5) uksztatłowany w kształt odwróconej 
kropli, przy czym w krótszym ramieniu korpusu (1) 
jest wykonany wzdłuż osi działania sił, przelotowy 
częściowo gwintowany otwór (6) z osadzonym w nim 
przesuwnym trzpieniem blokującym (7) mającym 
ucho (8). Jest on zabezpieczony w korpusie (1) sprę
żyną (9) i korkiem (10) w taki sposób, że w pozycji 
spoczynkowej przytrzymuje on poprzez swój koniec 
(11) zwężoną część haka odrzutnego w pozycji „zam
knięte". (1 zastrzeżenie) 

A24B W. 57285 04.04.1977 

Fabryka Maszyn i Urządzeń Pakujących w Gnieź
nie, Zakład Nr 2, Kraków, Polska (Roman Duch, 
Adolf Wacnik). 

Zasobnik krajanki tytoniowej 

Zasobnik krajanki tytoniowej charakteryzuje się 
tym, że płytki przenośników płytkowych (4, 5) wy
konane z odpowiednio wyprofilowanej blachy dur-
aluminiowej zamocowane są do wewnętrznych odgięć 
łączników łańcuchów rolkowych. Łańcuchy te roz
pięte są pomiędzy kołami łańcuchowymi (9) osadzo
nymi na wałkach napędowych (10) a kołami łańcu
chowymi (11) osadzonymi na wałkach napinających 
(12). . (1 zastrzeżenie) 

Fig. i 

A41D W. 57278 01.04.1977 

„Gryf-Plast" Spółdzielnia Pracy, Szczecin, Polska 
(Józef Burda, Waldemar Fritsh). 

Pelerynka dziecięca 
z termoplastycznego tworzywa sztucznego 

Pelerynka dziecięca wg wzoru wykonana jest z ter
moplastycznego tworzywa sztucznego, na przykład 
z polietylenu. Składa się z kilku części, połączonych 
ze sobą za pomocą zgrzewania. Wykrój każdej z dwu 
części przednich jest taki sam, jak wykrój połowy 
części naplecznej (1). Część napleczna (1) ma kształt 
ściętego wycinka koła, przy czym ma ona wycięcie 
(3) na szyję o kształcie półelipsowatym. 

(1 zastrzeżenie) 
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A45F W. 56822 30.12.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów 
Metalowych „Medom", Kraków, Polska (Janusz Mi
chałowski, Roman Dębicki, Stanisław Litak, Marian 
Smaczny, Czesław Niemiec). 

Menażka 

Menażka według wzoru użytkowego składa się 
z pojemnika (1) oraz zestawu naczyń (2, 3, 8) zakła
danego do pojemnika (1) i tworzącego z nim izolację 
powietrzną. 

Pojemnik (1) ma nakrywkę (6) i uchwyt (7). Zestaw 
naczyń (2, 3 i 8) połączony jest pałąkiem (4), a po
szczególne naczynia rozdzielone są przekładkami (5). 
Naczynie górne ma nakrywkę (12) zaciskaną spręży
ną (13). (1 zastrzeżenie) 

A61B W. 56396 23.10.1976 

A47J W. 57473 07.05.1977 

Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych, Olkusz, 
Polska (Władysław Pawelczyk, Janusz Skura, Wła
dysław Chwist, Stanisław Cieślik, Stanisław Feliksik). 

Naczynie z wkładką 

Naczynie z wkładką stanowi naczynie (1) oraz od
powiednio ukształtowana wkładka (2). Wkładka (2) 
posiada w dnie (3) otworki (4). Część obrzeża (5) od
powiada kształtowi obrzeża (7), natomiast wysokość 
części (8) obrzeża (5) pozwala na umieszczenie w nim 
pokrywy (9). (1 zastrzeżenie) 

Akademia Medyczna, Poznań, Polska (Andrzej Iwiń
ski). 

Laryngoskop szkoleniowy 

Laryngoskop szkoleniowy, mający łyżkę z żarówką 
elektryczną, według wzoru użytkowego charakteryzuje 
się tym, że zaopatrzony został w mostek (3), na któ
rego dłuższym końcu osadzone są obrotowo widełki 
(9), a na nich wahadłowo dwustronne lusterko (10), 
przy czym punkt osadzenia widełek przesunięty jest 
w bok w stosunku do linii symetrii mostka i łyżki 
(5), co umożliwia drugiej osobie jednoczesne obserwo
wanie z boku stanu chorobowego gardła po odpowied
nim ustawieniu lusterka pod kątem mniej więcej 
45°. (1 zastrzeżenie) 

A61B W. 57175 14.03.1977 

Akademia Medyczna, Poznań, Polska (Mirosław Gór
ny, Marian Przynoga, Ludwik Przybylak, Stanisław 
Świstalski). 

Kabina, zwłaszcza do preparatyki tkankowej 

Kabina według wzoru użytkowego składa się z pod
stawy (1) i komory roboczej (2), wewnątrz której na 
tylnej ścianie umieszczono źródło światła (8) oraz 
lampę bakteriobójczą (9). Przednią ścianę komory ro
boczej (2) tworzą dwie przeszklone ramy (3) i (4) po
łączone zawiasowo. Nad komorą roboczą (2) umiesz
czona jest komora (5), w której umieszczono dwa wen
tylatory (6). 

Komora robocza (2) oddzielona jest od komory (5) 
filtrem bakteriobójczym (7) umieszczonym w ramie. 

Kabina wykonana jest w kształcie zbliżonym do 
prostopadłościanu, przy czym przednia ściana zała
mana jest skośnie w pewnym odstępie od górnej kra
wędzi bryły. 

Kabina znajduje szerokie zastosowanie w bada
niach związanych z hodowlą komórek i tkanek „in 
vitro", immunologicznych testów komórkowych w dzie
dzinie medycyny, a także może być wykorzystywana 
dla innych badań w dziedzinach weterynarii, biologii 
przy zachowaniu aseptycznych warunków pracy. 

(1 zastrzeżenie) 
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A61J W. 57260 29.03.1977 

Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Gro
dzisk Mazowiecki, Polska (Leszek Mariański, Lucjan 
Kamiński, Wacław Żuliński, Stanisław Olechowicz, 
Władysław Wietecha, Wojciech Chomać). 

Pojemnik, zwłaszcza do fiolek z lekami 

Pojemnik według wzoru użytkowego składa się ze 
sztywnego pudełka (1) o kształcie prostopadłościanu 
wewnątrz podzielonego przegrodami (2) na dziesięć 
komór (3) o pojemności każdej komory przewidzia
nej na dziesięć fiolek oraz z zamykającej to pudełko 
szczelnej pokrywki (4) ze ścianami bocznymi. Pudeł
ko (1) oraz pokrywa (4) zaopatrzone są w obrzeża (5) 
i (6) z otworami umożliwiającymi nałożenie plomb. 

(2 zastrzeżenia) 

Dział Β 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

BOID W. 57318 13.04.1977 

Wiesław Kwiecień, Mikołajki, Polska (Wiesław 
Kwiecień). 

Uniwersalny filtr paliwowy 
do pojazdów mechanicznych 

Uniwersalny filtr paliwowy do pojazdów mechanicz
nych charakteryzuje się tym, że jego obudowa składa 
się z dwóch części (1) i (2) wykonanych z przeźro
czystego tworzywa sztucznego i zaopatrzonych w koł
nierze (3) służące do nierozdzielnego łączenia tych 
części w szczelną obudowę, przy czym między koł
nierzami (3) jest umieszczona płytka metalowa z przy
mocowanym do niej woreczkiem papierowym (8) sta
nowiącym element filtrujący a króciec wylotowy (5) 
jest zaopatrzony w przedłużenie stanowiące króciec 
wewnętrzny (6) wchodzący do wnętrza woreczka pa
pierowego (8). (3 zastrzeżenia) 

B01D W. 57424 30.04.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Piotr Linke). 

Filtr workowy ciśnieniowy do cieczy 

Filtr według wzoru użytkowego funkcjonujący o-
kresowo stosowany do rozdzielania zawiesin przemy
słowych zawierających pył nierozpuszczalnych ciał 
stałych w ilości do 10% masy zawiesiny, charakte

ryzuje się tym, że otwarte końce filtracyjnych wor
ków (5) skierowane są do góry i usztywnione pier
ścieniami (7), które zapewniają prawidłowe zawiesze
nie ich na króćcach (4) sitowej przegrody (3), przy 
czym pierścienie (7) z nawiniętą na nich i przyszytą 
tkaniną końców worków (5) dociśnięte są do sitowej 
przegrody (3) dociskową płytą (8) mającą otwory 
współśrodkowe z króćcami (4), natomiast od strony 
zewnętrznej worki (5) zabezpieczone są przed roz
dęciem się koszami (6), a górna pokrywa (2) połączona 
jest z korpusem (1) za pomocą oczkowych śrub (9) 
ze skrzydełkowymi nakrętkami (10). (1 zastrzeżenie) 

Z 

F,g.1 

B01L W. 57353 20.04.1977 
B67D 

Instytut Przemysłu Cukrowniczego, Warszawa, Pol
ska (Bogdan Amerski, Barbara Biskupska, Hipolit 
Gawroński). 

Urządzenie do zasysania lewarka 
przy przelewaniu cieczy, 

zwłaszcza cieczy trujących, 
żrących lub toksycznych 

Urządzenie według wzoru użytkowego charaktery
zuje się tym, że ma pojemnik (1) zwężający się u dołu 
w kształt rurki z kołnierzem, na którą naciągnięta 
jest elastyczna rurka (6) zaciskana znanym zaciska-
czem (7), przy czym w górnej części pojemnika (1) 
z boku znajduje się otwór, do którego wtopiona jest 
szklana rurka z kołnierzem (8), na której to rurce 
nasadzona jest znana gumowa pompka (2), zaś górny 
otwór pojemnika (1) zamknięty jest elastycznym kor
kiem (9) z otworem, do którego wetknięte jest ramię 
lewarka (3). (2 zastrzeżenia) 
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B02D W. 57286 04.04.1977 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od
lewni „Prodlew", Warszawa, Polska (Jan Bruzda, 
Andrzej Gadocha). 

Rozdrabniacz 

Rozdrabniacz według wzoru użytkowego ma umiesz
czony w ramie (4) zbiornik (1) pod którym podwie
szona jest na cięgłach (11) rynna wibracyjna (2). Nad 
częścią wylotową rynny jest usytuowany podwójny 
zespół rozdrabniający, zawierający układ rombowy 
wahliwych dźwigni (8, 9) poruszanych siłownikami 
(5) i połączonych wahliwie na końcach z uchwytami 
(10) młotów (6). Młoty wyposażone są w prętowe pal
ce (7) rozmieszczone przestawnie w kilku rzędach. 
Zasilane impulsami siłowniki (5) poprzez układ dźwig
ni wymuszają okresowy, pionowy ruch młotów, a bry
ły kruszywa rozdrabniane są na skutek wibracji rynny 
i nacisku palców młotów. (2 zastrzeżenia) 

B21H W. 56799 29.12.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Technologiczny Prze
mysłu Maszyn Górniczych „ORTEM", Katowice, Pol
ska (Michał Ryszka, Konrad Bem, Józef Lubas). 

Narzędzie do kształtowania 
łączników dwugłówkowych 

Narzędzie według wzoru użytkowego ma dwie sy
metryczne części (1) z których każda ma kalibrującą 
wkładkę (7) umieszczoną pomiędzy segmentem (6), 

służącym do kształtowania środkowej części łącznika 
(12), a segmentem (8) służącym do kształtowania wy
kańczającego. Powierzchnia robocza kształtującego 
segmentu (6) jest pochylona w kierunku prowadzą
cej płyty (2). (2 zastrzeżenia) 

B23K W. 56659 11.12.1976 

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych 
„UNITRA-UNIMA", Warszawa, Polska (Tadeusz Ża
mojdo, Krzysztof Żyliński, Zdzisław Szczepanowski, 
Zdzisław Stępniak). 

Urządzenie do automatycznego lutowania 
wyprowadzeń kondensatorów płytkowych 

i pcdzespołów o podobnej budowie 

Urządzenie według wzoru użytkowego służy do au
tomatycznego lutowania wyprowadzeń kondensatorów 
płytkowych lub podzespołów o podobnej budowie wy
konywanych na linii montażowej. Urządzenie ma dwu
poziomową rynnę topnikującą (1) oraz dwupoziomową 
rynnę lutującą (2), które są przemieszczane prostoli
niowym ruchem pionowym, zwrotnym. Rynny (1, 2) 
są połączone z wózkiem (3) wyposażonym w rolki 
toczne (5). Wózki (3) są połączone poprzez korbowód 
(7) z układem napędowym urządzenia. (2 zastrzeżenia) 

B25B W. 57236 25.03.1977 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Budostal", 
Kraków, Polska (Bogusław Jamróz). 

Klucz kwadratowy usuwny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest klucz kwadra
towy usuwny do regulacji głowic tokarskich mający 
suwliwą tuleję (3) z talerzowym kołnierzem (4) i śru
bową sprężynę (6) opartą o kołnierz (4) i trzon (7), 
a przesuw tulei (3) jest ograniczony ogranicznikiem 
(8). (l zastrzeżenie) 
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B43K W. 57481 12.05.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy
słu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych, 
Łódź, Polska (Henryk Wasilewski, Mieczysław Zyner). 

Futerał do przedmiotów zwłaszcza piszących 

Futerał do przedmiotów zwłaszcza piszących szkol
nych i kreślarskich wykonany z tworzywa sztuczne
go lub innego materiału o kształcie ozdobnego ołów
ka, charakteryzuje się tym, że w korpusie (1) umiesz
czone są dwie przegrody (6) i (7) mające prowadnice 
(19) i zaczepy (20) oraz końcówkę kulistą (18) wciś
niętą w otwór kulisty (17) końcówki stożkowej (3), 
umocowanej w korpusie (1) za pomocą odpowiednio 
uformowanych stożków (12) w korpusie (1) stożka (16) 
końcówki (3) o różnej zbieżności kątowej jako zabez
pieczenie przed wypadnięciem tej końcówki. W górnej 
zaś części umocowana jest nakrętka (2) za pomocą 
gwintu (15) i gwintu (13) korpusu (1), a poprzez wkład
ki stożkową (4) i cylindryczną (5) uzyskuje się usta
lenie i zabezpieczenie przegród (6) i (7) w kierunku 
pionowym. 

Przegrody (6) i (7) po złożeniu tworzą konstrukcje, 
krzyżaka rozdzielającego, dającego jednocześnie cztery 
równe pola magazynowe. (3 zastrzeżenia) 

B60P W. 57435 02.05.1977 

Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych 
i Samojezdnych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
Urządzeń Mechanicznych przy Kombinacie Urządzeń 
Mechanicznych „BUMAR-ŁABEDY", Bielsko-Biała, 
Polska (Jan Pietruszek). 

Urządzenie zabezpieczające pojazd kołowy 

Urządzenie zabezpieczające pojazd kołowy przed 
przesunięciem na platformie, posiadającej własne u-
rządzenie dźwigowe, składa się z dwóch równolegle 
zamontowanych nierozłącznie z platformą (1), zęba
tek (2), których wręby skierowane są ku górze. We 
wrębach osadzone zostają drągi zawiesia (3) z umiesz
czonym na nim pojazdem kołowym. (1 zastrzeżenie) 

B65G W. 57242 26.03.1977 

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

Końcówka zrzutowa instalacji 
transportu pneumatycznego 

Końcówka zrzutowa instalacji transportu pneuma
tycznego wysokociśnieniowego, zabudowana w górnej 
części rozprężnej komory (4) magazynowego zbiorni
ka (5), ma zawieszone odchylné przesłony (1), na któ
rych wytracana jest energia kinetyczna strugi mie
szanki doprowadzanej pneumatycznie przewodem (6), 
w celu wyeliminowania niszczącego działania mate
riału ścianek bocznych rozprężnej komory (4) i maga
zynowego zbiornika (5). (1 zastrzeżenie) 
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Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C02B W. 56375 19.10.1976 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Zdzi
sław Kryszak). 

Podciśnieniowy wyparownik wody morskiej 

Wyparownik wody morskiej przeznaczony do wy
twarzania wody słodkiej drogą odparowania wody 
morskiej ma baterię (2) wrzenia umieszczoną górną 
jej częścią współśrodkowo wewnątrz korpusu (1) cj^-
lindrycznego wyparownika. W górnej części korpusu 
(1) jest umieszczony poziomy skraplacz (3), którego 
cylindryczny płaszcz (21) jest częściowo wspawany w 
korpus (1) wyparownika, przy czym w przestrzeni (18) 
między korpusem (1) a baterią (2) wrzenia jest umiesz
czona kierownica (20) osłaniająca baterię (2). W części 
dolnej baterii wrzenia znajduje się króciec (6) dopro
wadzenia wody grzejnej i otwór odprowadzenia wo
dy grzejnej. Bateria wrzenia od dołu ma ścianę si
tową (16) i głowicę dolotową odparowywanej wody 
morskiej, umieszczone na zewnątrz korpusu wypa
rownika. (1 zastrzeżenie) 

D05C W. 5T482 12.05.1977 

Wilhelm Drohomirecki, Bielsko-Biała, Polska (Wil
helm Drohomirecki). 

Przyrząd do haftowania 

Przyrząd do haftowania zwłaszcza kwiatów służy 
do wykonywania haftów o różnych średnicach. 

Przyrząd ma cylindryczną nakładkę (1) z otworami 
(5) usytuowanymi promieniście do środka okręgu w 
układzie takim jak cyfry oznaczające godziny na tar
czy zegara i otworami (6) usytuowanymi na mniej
szym okręgu niż otwory (5). Do otworów (5) wkłada 
się kołki (7). Nakładka (1) jest umieszczona w pod
stawie (4). (2 zastrzeżenia) 

E01D W. 57441 04.05.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstruk
cji Metalowych „Mostosal", Warszawa, Polska (Zenon 
Franz). 

Metalowa kładka dla pieszych 

Kładka ma jednolitą konstrukcję sprawną i stano
wi ją wieloskrzynkowy dźwigar, składający się z 
dźwigarów skrzynkowych pojedynczych, których pasy 
połączone są szczelnymi spoinami podłużnymi (11) 
i spoinami poprzecznymi (12), zapewniającymi szczel
ność wnętrza dźwigara. (1 zastrzeżenie) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 
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E04G 
E04D 

W. 57420 30.04.1977 

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych, Kiel
ce, Polska (Czesław Kokoszka). 

Żelbetowe deskowanie 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest prefabrykowa
ne żelbetowe deskowanie, szczególnie dla płyt mostów 
lub wiaduktów betonowanych opartych na belkach 
podłużnych. 

Stanowiąca deskowanie zasadniczej pomostowej pły
ty (2) ustroju niosącego, pomocnicza płyta prefabry
kowana (1), posiadająca wystające z bocznych płasz
czyzn pętle zbrojenia (3) z przetyczką (5), ma w prze
kroju poprzecznym kształt odwróconej litery „U". 
Wbudowane na stałe prefabrykowane żelbetowe des
kowanie (1) stanowi konstrukcję podtrzymującą świe
ży beton i obciążenie robocze. (1 zastrzeżenie) 

E04G W. 57462 06.05.1977 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Bu-
dostal 4" Dąbrowa Górnicza, Polska (Zbigniew Ga
łązka). 

Rusztowanie podwieszone 

Rusztowanie podwieszone, stanowiące replikę rusz
towania wiszącego, charakteryzuje się tym, że ma 
dwie wciągarki (7) w których zamocowane są nośne 
liny (4) drugimi końcami umocowane w obudowie (1) 
z zestawami kół (2) i (3) linowych do rusztowania 
wiszącego. Liny (4) nośne są przewleczone przez za
montowane na rusztowaniu wiszącym koła (5) i (6) 
linowe. (1 zastrzeżenie) 

E04G W. 57463 06.05.1977 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Bu-
dostal-4", Dąbrowa Górnicza, Polska (Zbigniew Ga
łązka). 

Satelitarny pomost roboczy 

Satelitarny pomost roboczy jest podwieszony pod 
rusztowaniem wiszącym na linach (3) i (4) utwierdzo
nych zaczepami (2) do nośnych belek (1) pomostu ru
sztowania. Liny (3) i (4) są zamocowane w dwóch 
wciągarkach (5) umieszczonych na pomoście (6). 

(1 zastrzeżenie) 

E21C W. 57472 07.05.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma
szyn Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska (Józef 
Grund, Józef Skiba, Henryk Sterzyk, Zbigniew Po
toczny). 

Urządzenie do kruszenia skał 

Kadłub urządzenia składa się z dwóch części (1) 
i (2) połączonych ze sobą gwintowaną tuleją (3). Po
między czołami zwróconych ku sobie końców części 
(1) i (2) kadłuba jest usytuowany krążek (5). Krążek 
(5) ma kanał (10), którym jest doprowadzona ciecz 
do części podtłokowej (11) cylindra oraz otwór, w któ
rym tkwi tłoczysko (6) siłownika. Tłoczysko (6) łączy 
się z trzpieniem stożkowym tkwiącym swym wierz
chołkiem wewnątrz sprężystej rury ukształtowanej 
wewnątrz w formie stożka. (1 zastrzeżenie) 
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E21D W. 57421 30.04.1977 

Bytomskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglo
wego, Bytom, Polska (Piotr Biegon, Herbert Kubik). 

Przyrząd do wyciągania urwanych końcówek 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do 
wyciągania urwanych lub ułamanych końcówek prze
wodów hydraulicznych z gniazd. 

Do korpusu (1) o kształcie cylindrycznym wkręcona 
jest śruba (2) zakończona końcówką o przekroju kwa-, 
dratowym. Drugi koniec śruby (2) wyposażony jest 
w wymienną końcówkę (3) osadzoną w otworze śruby 
(2) za pomocą lutowania. (1 zastrzeżenie) 

E21D W. 57460 05.05.1977 

Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych 
„Fazos", Tarnowskie Góry, Polska (Władysław Pła-
wiak, Ryszard Serwotka). 

Zespół złączny 

Zespół według wzoru stosowany do sprzęgania u-
kładów stabilizujących i mechanizmów kroczenia w 
zmechanizowanych obudowach górniczych składa się 
ze śruby (4), nakrętki (5), podkładek (6) i tulejki (3). 
Zespół charakteryzuje się tym, że twardość tulejki (3) 
w stosunku do twardości śruby (4) ma się jak 1,5:1 
do 3 : 1 , a pole przekroju poprzecznego tulejki ma się 
do pola przekroju poprzecznego rdzenia śruby (4) jak 
0,6 :1 do 3 : 1 . (1 zastrzeżenie) 

E21F W. 57490 12.05.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Mie
czysław Gabryszewski, Marian Krysik, Jacek Ratman, 
Adam Wilczyński, Mieczysław Rudnicki, Stanisław 
Śpiewakowski). 

Konstrukcja nośna tam podsadzkowych 

Konstrukcja według wzoru użytkowego ma rygle 
poziome (2) i pionowe belki (3), podpierające tkaninę 
podsadzkową (10) zamocowaną do drewnianych sto
jaków (11) obudowy wyrobiska (1). 

Konstrukcja nośna ma zastrzały (6, 7) połączone 
z pionowymi belkami (3) za pomocą przegubów (4, 5). 
Górny przegub (4) stanowi jednocześnie przesuwny 
zamek (8) blokowany na belce (3) za pomocą klina (9). 

(1 zastrzeżenie) 

E21F W. 57491 12.05.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ma
rian Paczkowski, Stanisław Fiszer). 

Urządzenie do ochładzania powietrza, 
zwłaszcza kopalnianego 

Urządzenie przeznaczone jest do ochładzania powie
trza, zwłaszcza kopalnianego w przodkach górniczych. 
Urządzenie stanowi wentylator osiowy (1) połączony 
z konfuzorem (2). W konfuzorze (2) umieszczone są 
najkorzystniej trzy równo oddalone od siebie wodne 
dysze (3). Wypływające z konfuzora (2) ciepłe po
wietrze zostaje ochłodzone w strumieniach rozpylonej 
wody wypływającej z dysz (3). (1 zastrzeżenie) 
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Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE 

F04F W. 57429 30.04.1977 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „BIPROKWAS", Gliwice, 
Polska (Jan Jarocki, Andrzej Gałażewski). 

Zanurzeniowy inżektorowy podgrzewacz parowy 

Zanurzeniowy inżektorowy podgrzewacz parowy 
charakteryzuje się tym, że posiada przewód ssawny 
powietrza (1), zakończony dyszą mieszanki parowo-
-powietrznej (2) usytuowaną koncentrycznie poniżej 
wylotu dyszy parowej (4), stanowiącej zakończenie 
przewodu (3) doprowadzającego parę wodną pod ciś
nieniem, przy czym powietrze jest zasysane samoczyn
nie do przewodu ssawnego (1) przez otwory (7) u-
mieszczone w górnej części tego przewodu, dzięki wy
stępowaniu podciśnienia na wylocie z dyszy paro
wej. (1 zastrzeżenie) 

F16P 
B24B 

W. 57430 02.05.1977 

F16L W. 57235 25.03.1977 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Budostal", 
Kraków, Polska (Andrzej Zawadziński). 

Forma pierścieniowa 

Forma pierścieniowa do uszczelniania rur kielicho
wych według wzoru użytkowego składa się z dwóch 
półpierścieni (1) i (2) połączonych zawiasem (3) i two
rzących po złożeniu w górnej części wlew dla płyn
nego ołowiu. (1 zastrzeżenie) 

Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego, 
Łódź, Polska (Grzegorz Peruga, Józef Krotowski, Ry
szard Grzybek). 

Ochronny ekran do szlifierek 

Ekran zabezpieczający przed urazami twarz pracow
nika w czasie szlifowania, uniemożliwiający jedno
cześnie szlifowanie przy odstawionej osłonie (3), we
dług wzoru użytkowego składa się ze wspornika (1), 
z którym jest bezpośrednio połączona osłona (3) oraz 
za pośrednictwem rurowego łącznika (7) uchwyt (4) 
z dzieloną osłoną (6) i (8) źródła światła. Boczne kra
wędzie przezroczystej osłony (3) wygięte są ku doło
wi. Do wspornika (1) zamocowany jest sprężynowy 
wyłącznik (9). (3 zastrzeżenia) 

F21L W. 57471 07.05.1977 

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „POLAN-Wilka-
sy", Wilkasy k/Giżycka, Polska (Henryk Szarejko, 
Bogdan Czartoryski). 

Oprawa oświetleniowa nocna 

Oprawa oświetleniowa nocna zawierająca podstawę, 
osłoniętą oprawkę żarówki, raster oraz odbłyśnik mo
cowany na bańce żarówki charakteryzuje się tym, że 
osłonka oprawki i raster są wykonane jako jeden ele
ment (9) z tworzywa sztucznego. Wewnątrz dolnej 
części elementu (9) ukształtowane są równomiernie na 
obwodzie trzy występy (10) centrujące ustawienie ele
mentu (9) względem rurki nośnej (3). Wysokość wy
stępów (10) jest tak dobrana, że o górne płaszczyzny 
tych występów (10) oparta jest oprawka (4) żarówki 
(5) mocująca rurkę dekoracyjną (8) i element (9) na 
rurce nośnej (3). (1 zastrzeżenie) 
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F21P W. 56026 28.06.1976 

Stanisław Bombała, Warszawa, Polska (Stanisław 
Bombała). 

Lampa dekoracyjna 

Lampa dekoracyjna charakteryzuje się tym, że w 
podstawie dolnej (1) jest osadzona ośka (6) odpowied
nio wygięta do kształtu żarówki (4), zaopatrzona na 
swym swobodnym końcu w podpórkę (7), na której 
to ośce jest ułożyskowany obrotowo wiatraczek (8) 
z przymocowanym do niego przezroczystym cylin
drem (9). (1 zastrzeżenie) 

F24D W, 57467 06.05.1977 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Byd
goszcz, Polska (Jan Sikorski, Zygmunt Nowicki, Ry
szard Pieńkowski, Ryszard Nowak, Stefania Cygan). 

Komora sieci ciepłowniczych 

Komora stosowana przy budowie sieci ciepłowni
czych ma odmulacze (1) służące do gromadzenia i u-
suwania zanieczyszczeń z rurociągów magistralnych. 
Komorę stanowi konstrukcja żelbetowa prefabryko
wana złożona z elementów ściennych w postaci płyt 
panwiowych z żebrami zakotwionymi w płycie dennej 
(8) oraz z płyt stropowych płaskich (9), zaś całość jest 
usztywniona płytą denną (8) słupkami narożnymi, 
wieńcem (11), podciągiem stropowym (12) i ceownika-
mi stalowymi (13). (4 zastrzeżenia) 

F24F W. 57480 10.05.1977 

Biuro Projektowo Badawcze Budownictwa Ogólne
go „Miastoprojekt - Wrocław", Wrocław, Polska 
(Edward Lachowski, Kazimierz Kułakowski, Wacław 
Kamocki). 

Wentylacyjna przepustnica 

Wentylacyjna przepustnica służy do zamykania i o-
twierania przewodów wentylacyjnych, przy użyciu 
elektromagnesu. 

Przepustnica ma napędowy zespół (6) ze sprężyną 
(9) i z elektromagnesem (7), którego trzpień (8) jest 
połączony z nastawczym mechanizmem (2) przepust-
nicy (1). (1 zastrzeżenie) 

Dział G 
FIZYKA 

G01D 
G12B 

W. 57970 22.08.1977 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Sta
nisław Dybiec). 

Przyrząd do kontroli czujników pomiarowych 
Przyrząd według wzoru użytkowego ma w pod

stawie (1) zamocowany mikrometr (2) wyposażony w 
uchwyt (3) z otworem (4) do mocowania czujnika wy-
chyłowego (5). (1 zastrzeżenie) 
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G01K W. 57009 08.02.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mecha
nizacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej 
„SMEAG", Katowice, Polska (Janusz Tobiczyk, An
drzej Turek, Michał Kondek, Piotr Walasz). 

Analogowy czujnik temperatury 

Czujnik analogowy temperatury powietrza służy do 
kontroli cieplnych warunków pracy i wykrywania 
zagrożeń pożarowych w podziemiach kopalń. 

Czujnik ma pvło i brvzgoszczelna obudowę (1) wew
nątrz której są zabudowane dwie skrzynki (4 i 5) 
osadzone na dwóch wspornikach (7). W skrzynkach 
znajduje się elektroniczny układ przetwarzania oraz 
oddzielnie końcowy układ teletransmisji (5). Do dol
nej ścianki obudowy (1) jest zamocowana rozłącznie 
rurowa osłona (10) stanowiąca pomiarową komorę z 
umieszczonym w niej rezystorem nomiarowym (13), 
którego uzwojenie jest pokryte ochronną zalewą. 

Rurowa osłona (10) jest zabezpieczona od dołu o-
chronną siatką (11), natomiast w płycie skrzynki (4) 
z elektronicznym układem przetwarzania jest wyko
nany otwór regulacyjny zaślepiony wkrętem (16), prze
znaczony do skalowania czujnika. (2 zastrzeżenia) 

G01K W. 57883 30.07.1977 

Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych ME-
RA-KFAP, Kraków, Polska (Anna Turcza, Władysław 
Bogucki). 

Wkład pomiarowy czujnika temperatury 
z przewodem giętkim 

Czujnik według wzoru jest przeznaczony do współ
pracy z miernikiem temperatury w układach stero
wania i regulacji automatyki przemysłowej. 

Wkład pomiarowy czujnika temperatury z przewo
dem giętkim, w którym element pomiarowy (opornik 
termometryczny) jest osadzony trwale w metalowej 
osłonie zaciśniętej na przewodzie giętkim, ma wyko
nany w osłonie (3) boczny otwór (4), umożliwiający 
wypełnienie wnętrza osłony (3) elektroizolacyjnym 
materiałem sypkim (6) oraz zalanie złącza elementu 
pomiarowego (1) masą elektroizolacyjną odporną na 
działanie podwyższonych temperatur. (1 zastrzeżenie) 

G01N W. 57427 02.05.1977 

Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego, Poznań, 
Polska (Zbigniew Nowak, Wiesław Nowakowski). 

Uchwyt do zamykania i przenoszenia kapilár 

Uchwyt do zamykania i przenoszenia kapilár sto
sowany jest w laboratoryjnej metodzie oznaczania pa
rametrów krwi i płynów ustrojowych, w której sto
suje się kapiláry. Uchwyt do zamykania i przenosze
nia kapilár wykonany jest w postaci płytki (1) z two
rzywa sztucznego, na której umieszczono dwa wspor
niki (2) z podcięciami na kapiláry (3). 

Na jednym brzegu płytki znajduje się próg wyło
żony warstwą gumy (4) powodujący przy docisku 
szczelne zamknięcie kapilár. 

Z drugiej strony płytki znajduje się dźwignia ru
choma (5) stanowiąca dociskowy próg zamykającej 
kapiláry. (1 zastrzeżenie) 
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G01T W. 57461 06.05.1977 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych Zakład 
Radiochemicznych Urządzeń Laboratoryjnych „PO
LON", Toruń, Polska (Adam Berg). 

Ramka do błon radiograficznych 

Ramka do błon radiograficznych służy do obrabiania 
błon o długości 720 mm w tankach konwencjonalnych. 
Ramka składa się z listew prowadzących (1) połączo
nych przy pomocy łączników (2, 3) i elementów dys
tansowych (4). Mocowanie ramki w tanku odbywa się 
przy pomocy wieszaka (6)»połączonego z konstrukcją 
ramki za pomocą zaczepów (5). Błonę radiograficzną 
umieszcza się w prowadnicach (1), a końce w uchwy
tach mocujących (7). (4 zastrzeżenia) 

G08B W. 57446 05.05.1977 

Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownic
twa Przemysłowego, Bydgoszcz, Polska (Zbigniew 
Giovanoli, Zbigniew Kozłowski). 

Słupek sygnalizacji przeciwpożarowej 

Słupek sygnalizacji przeciwpożarowej, wolnostojący 
według wzoru użytkowego wykonany jest ze zbrojo
nego betonu. W górnej części posiada okrągłe gnia
zdo (2) przystosowane do montowania pożarowych 
sygnalizatorów (3). W części środkowej wykonano pro
stokątne gniazdo (4) przystosowane do montowania 
kablowej głowicy (5). Wzdłuż osi pionowej słupka 
wbetonowano rurkę (6) umożliwiającą prowadzenie 
przewodów instalacyjnych. (1 zastrzeżenie) 

G09B W. 57248 29.03.1977 
F09B 

Czesław Jędraszczak, Bulkowo, Polska (Czesław Ję-
draszczak). 

Miniaturowa ciepłownia słoneczna 0,5 m2 

do demonstracji zasady przemiany energii 

Miniaturowa ciepłownia słoneczna 0,5 m2 przezna
czona do demonstracji zasady przemiany energii skła
da się z ramy głównej (1), zwierciadeł płaskich (2 i 3), 
płaszczyzny blachy ocynkowanej (6), ramy pod płasz
czyzną blachy (8) i płyty izolacyjnej (9), na której 
zawieszone są zbiorniki na płyn (12 i 13). Zbiorniki 
te są połączone z wężownicą (7) znajdującą się na 
płaszczyźnie blachy (6). Płyta (6) służy jako podstawa 
i jako część zamykająca zwierciadła (22) i umożliwia 
utrzymanie podciśnienia w komorach (29 i 30). Po
nadto urządzenie wyposażone jest w postawę umożli
wiającą ustawienie urządzenia pod żądanym kątem 
przy pomocy blokady (23 i 25) oraz kątomierza kon
trolnego (26) oraz w termometry (4 i 24) do pomiaru 
temperatury płynu w zbiornikach oraz do pomiaru 
promieniowania słonecznego. (1 zastrzeżenie) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01M W. 57464 06.05.1977 
Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Ka

zimierz Kaszuba). 
Wyłącznik pływakowy 

Wyłącznik pływakowy według wzoru użytkowego 
jest przeznaczony do wyłączania dopływu prądu do 

elektrody roboczej drążarki elektroerozyjnej w przy
padku obniżenia się poziomu cieczy w wannie drą
żarki poniżej ustalonej wartości. 

Wyłącznik pływakowy ma element fotoelektryczny 
(8) oddzielony od źródła światła (7) ruchomą przesło
ną (6) zawieszoną na przegubowo utwierdzonej belce 
(4). Belka (4) ma pływak (5). (1 zastrzeżenie) 
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H02P W. 57625 13.06.1977 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „ZELMOT", 
Warszawa, Polska (Ryszard Demidowicz, Ryszard Wie-
rzejski, Andrzej Zemlak). 

Wirnik maszyny elektrycznej 

Wirnik prądnicy prądu przemiennego według wzoru 
użytkowego zawiera magnesy trwałe (1, l') umiesz
czone pomiędzy nabiegunnikami (2, 2') ze spieków że
laza. Nabiegunniki (2, 2') mają postać nakładek (5) 
o kształcie zbliżonym do trójkąta równobocznego, na 
którego wierzchołkach uformowane są pazury (7) two
rzące powierzchnie czynną biegunów. (3 zastrzeżenia) 

H05B W. 56820 30.12.1976 

Radomskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego, 
Radom, Polska (Andrzej Cybulski, Zenon Sołtys). 

Urządzenie do znakowania palet 

Urządzenie składa się z transformatora (8) zasila
jącego przykładowo 220/2 X 12 V, mającego po stronie 
wtórnej dwa obwody, do których podłączone są ele
menty (2) i (2a) wypalające, wykonane w kształcie po
trzebnych oznaczeń z drutu oporowego. Transformator 
zasilający jest umieszczony w skrzynce (1) mającej 
na jednej stronie wyłącznik (6) główny, wyłączniki (7) 
i (7a) dla obwodów wtórnych i lampkę (5) sygnalizu
jącą załączenie urządzenia pod napięcie. 

Elementy (2) i (2a) wypalające, umieszczone na ce
głach (3) i (3a) szamotowych w kątownikach, są za
mocowane śrubami dociskowymi w prowadnicach (4), 
osadzonych sztywno, korzystnie na wierzchu skrzynki 
blaszanej. (1 zastrzeżenie) 



Wykaz zgłoszeń wynalazków opublikowanych w BUP nr 4/1978 r. 
w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 

1 

181265 
188793 
190891 
190913 
190962 
190970 
190982 
190986 
191029 
191037 
1191050 
1,91090 
191151 
191161 
191162 
191181 
191182 
1Θ1183 
191187 
191200 
191210 
191220 
191235 
191290 
191303 
191326 
191327 
191363 
191381 
191398 
191433 
191437 
191441 
191443 
191458 
191462 
191466 
191499 
191524 
191538 
191539 
191540 
191550 
191554 
191556 
191558 
191561 
191564 
191573 
191574 
191576 
191578 

In t . CL.2 

2 

C07D 
C22B 
B02C 
B01J 
C12D 
B01D 
A23K 
B02C 
B01J 
B01D 
C04B 
C04B 
C08L 
C10L 
C10M 
B01F 
C01B 
C08G 
B01D 
B01J 
B01D 
B01J 
B O U 
C04B 
C04B 
BOU 
C02D 
B01D 
B01D 
C10C 
C04B 
C10G 
B01B 
C01F 
C01G 
BOU 
G05D 
C04B 
C10M 
C07C 
C07C 
C04B 
F16F 
A10D 
G08C 
B60P 
B28C 
C10B 
E21D 
C10M 
H05B 
F15D 

Strona 

3 

35 
45 
12 
10 
43 

6 
4 

12 
11 

6 
31 
31 
40 
42 
43 

9 
29 
39 

7 
11 
7 

11 
11 
31 
32 
11 
31 

7 
7 

41 
32 
42 

6 
29 
29 
u 
68 
32 
43 
33 
33 
32 
56 

3 
69 
23 
20 
41 
51 
43 
75 
55 

Nr zgłoszenia 

1 

191580 
191581 
191590 
191594 
191596 
,191598 
191599 
191602 
191603 
191607 
191610 
191611 
191624 
191625 
191626 
191627 
191628 
191629 
191630 
191640 
191650 
191653 
191654 
191656 
191657 
191658 
191659 
191663 
191664 
191665 
191684 
191685 
191686 
191687 
191689 
191691 
191692 
191694 
191695 
1917(11 
191702 
191706 
191707 
191708 
191709 
191713 
191714 
191715 
191716 
191717 
191718 
191727 

In t . CL.2 

2 

H05K 
F02F 
E04B 
B07B 
H04M 
B65D 
E21B 
C09C 
B08B 
B42C 
B21D 
F15B 
C01B 
E21C 
E21D 
G08C 
C07J 
B65B 
F16K 
H01L 
B62D 
E21D 
B65G 
A22C 
C23C 
B03D 
GO IR 
B21B 
HO IG 
G01R 
C07C 
H05B 
H02P 
B65G 
B22C 
F15B 
F16K 
C22C 
G01N 
E02B 
C08L 
F21D 
H02B 
H01F 
A01N 
D06L 
A23N 
C23B 
B29C 
G05F 
E04B 
F16D 

St rona 

3 

76 
53 
50 
14 
75 
26 
51 
41 
15 
23 
16 
54 
29 
51 
51 
70 
38 
25 
57 
72 
24 
52 
26 

4 
47 
13 
65 
16 
71 
65 
33 
75 
73 
26 
16 
54 
58 
45 
64 
49 
40 
52 
72 
71 

3 
49 

5 
46 
20 
69 
50 
55 
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1 

191735 
191742 
191745 
191750 
191751 
191753 
191754 
191755 
191761 
191763 
191781 
191810 
191811 
192047 
192132 
192260 Τ 
192471 
193636 
193691 Τ 
194788 Τ 
195140 Τ 
195814 
196248 Τ 
196501 
196513 Τ 
196605 
196634 Τ 
196636 Τ 
196663 Τ 
196664 Τ 
196691 Τ 
196708 
196710 
196782 Τ 
196792 Τ 
196813 Τ 
196825 
196835 Τ 
196842 Τ 
196847 
196858 Τ 
196861 Τ 
196909 Τ 
1)96910 Τ 
196912 Τ 
196922 
196925 Τ 
196933 Τ 
196937 Τ 
196978 
196989 Τ 
197008 Τ 
197019 Τ 
197045 
197054 Τ 
197063 Τ 
197122 Τ 
197123 Τ 
197141 Τ 
197142 Τ 
197163 Τ 
197169 Τ 
197185 
197195 Τ 
197206 Τ 

2 

Α47Κ 
B65G 
D04G 
E04G 
Β62Β 
C10M 
C10M 
G01K 
G01S 
D06F 
B65G 
Η02Η 
F16H 
C08G 
G01V 
C07C 
B65G 
C07D 
C04B 
A45F 
G01M 
C07C 
C09C 
C07D 
C06B 
C07H 
B01F 
C08L 
Β02Β 
G01R 
C23C 
F27D 
B01D 
C04B 
C10L 
C05C 
B01D 
C07F 
C09B 
Β07Β 
C07F 
C02C 
C07C 
C07C 
Β02Β 
Β03Β 
B29D 
A01G 
Α01Κ 
B29F 
C13D 
Β29Η 
Β24Β 
C07D 
Β05Β 
Β32Β 
BŽ9D 
B29D 
Β23Ρ 
Β23Β 
A23C 
G01N 
C07D 
G01N 
B68G 

3 

5 
27 
49 
50 
24 
43 
43 
63 
67 
49 
27 
72 
56 
39 
67 
33 
27 
35 
32 

5 
63 
34 
41 
35 
33 
38 
10 
40 
12 
65 
47 
59 

8 
32 
42 
33 

8 
37 
40 
15 
37 
30 
34 
34 
12 
13 
21 

1 
2 

22 
43 
22 
19 
36 
14 
22 
21 
21 
18 
17 
4 

64 
36 
64 
29 

1 

197207 Τ 
197209 Τ 
197213 Τ 
197217 Τ 
197221 Τ 
197227 Τ 
197239 Τ 
197240 Τ 
197241 
197243 Τ 
197249 Τ 
197250 Τ 
197253 Τ 
197269 Τ 
197272 Τ 
197285 Τ 
197287 Τ 
197288 Τ 
197292 Τ 
197298 Τ 
197299 Τ 
197302 
197316 Τ 
197318 Τ 
197321 Τ 
197325 Τ 
197334 Τ 
197338 Τ 
197343 Τ 
197344 Τ 
197346 Τ 
197350 Τ 
197351 Τ 
197360 Τ 
197367 Τ 
197373 Τ 
197377 Τ 
197378 Τ 
197382 Τ 
197388 Τ 
197389 Τ 
197390 Τ 
197393 Τ 
197394 Τ 
197399 Τ 
197400 Τ 
197406 Τ 
197410 
197417 Τ 
197421 Τ 
197434 Τ 
197435 Τ 
197439 Τ 
197451 Τ 
197452 Τ 
197460 Τ 
197461 Τ 
197530 Τ 
197723 
197825 
197835 
197808 
197889 
197890 
197949 

2 

G05D 
B03D 
C02C 
F26B 
G05D 
G01B 
Β29Η 
B60C 
B01D 
G01R 
Α01Κ 
C02C 
B66F 
Η02Κ 
Β23Β 
Β23Ρ 
G,05B 
G05B 
B03D 
Η03Β 
G09B 
C07C 
Β28Β 
C22B 
F16L 
C21D 
F28O 
F24H 
G01C 
B03D 
C07C 
C02C 
C07D 
Α23Β 
Β61Β 
C07D 
Η02Μ 
Η03Κ 
C23B 
G05D 
B64D 
F15B 
E03F 
Η02Η 
A01D 
G01B 
D21C 
B65G 
E21F 
F27D 
C21D 
E21D 
GO IF 
Β24Β 
F15B 
B23F 
B23F 
C23G 
Β32Β 
C07F 
C07C 
Η04Ν 
C07C 
C08G 
G01R 

3 

68 
13 
30 
59 
69 
61 
22 
23 
8 
66 
2 
30 
28 
73 
17 
18 
67 
87 
13 
74 
70 
34 
20 
45 
58 
44 
60 
59 
62 
14 
34 
30 
36 
4 
24 
37 
73 
74 
47 
69 
25 
54 
50 
72 
1 
62 
49 
28 
53 
60 
44 
52 
62 
19 
54 
17 
18 
47 
23 
37 
34 
75 
35 
39 
66 
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1 

197967 
197988 Τ 
198027 
198057 
198142 
198162 
198202 Τ 
198226 
198230 
198263 
198292 
198369 
198372 
198402 Τ 
198569 
198570 
198645 
198724 
198725 
198783 
198825 
198880 
198881 
198882 
198883 
198884 
198885 
198886 
198887 
198915 Τ 

2 

F42B 
B29C 
AOIN 
GOIŁ 
F28D 
B25B 

GO IL· 
GOI J 
BŐIK 
B01D 
C13F 
C08G 
C10C 
C10K 
C08F 
B07B 
C22B 
B01D 
AOIN 
D01H 
C03C 
C22C 
C22C 
C22C 
C21D 
C21D 
C22C 
F28D 
B66C 
C22C 

3 

61 
21 

3 
63 
69 
19 
66 
63 
12 

8 
44 
39 
42 
42 
38 
15 
45 

9 
3 

47 
31 
45 
46 
46 
44 
45 
46 
61 
28 
46 

1 

198917 
198957 
198971 
199021 
199191 
199197 
199320 
199358 
199359 
199360 
199368 
199415 
19-1422 
199423 
199451 
199505 
199506 
199508 
199527 
199534 
199535 
199564 
199605 
199870 
200207 Τ 
200208 Τ 
200300 
200305 Τ 
200416 

2 

B22D 
A23J 
C04B 
F02D 
C07C 
D22D 
F16H 
F27B 
D03C 
B23B 
G U C 
GOIP 
B62D 
DOIH 
A63H 
F04B 
B62D 
F16D 
F16K 
D02G 
F16H 
F16D 
F16C 
C08L 
AOIK 
A01K 
F16K 
B01D 
B06B 

3 

16 
4 

32 
53 
35 
49 
57 
59 
48 
17 
70 
65 
24 
48 

5 
53 
25 
56 
58 
48 
57 
56 
55 
40 

2 
2 

58 
9 

14 



Wykaz zgłoszeń wzorów opublikowanych w BUP nr 4/1978 r. 
w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 

1 

57427 
57429 
57430 
57435 
57441 
57446 
57460 
57461 
57462 
57463 
57464 
57467 
57471 
57472 
57473 
57480 
57481 
57482 
57490 
57491 
57625 
57883 
57970 

In t . CL2 

2 

G01N 
F04F 
F16P 
B60P 
E01D 
G08B 
E21D 
G01T 
E04G 
E04G 
HO IM 
F24D 
F21L 
E21C 
A47J 
F24F 
B43K 
D05C 
E21F 
E21F 
H02P 
G01K 
G01D 

S t rona 

3 

87 
85 
85 
81 
82 
83 
84 
88 
83 
83 
83 
86 
85 
83 
78 
86 
81 
82 
84 
84 
89 
87 
86 

Nr zgłoszenia 

1 

56026 
56375 
56396 
56659 
56799 
56820 
56822 
57009 
57175 
57235 
57236 
57242 
57248 
57260 
57278 
57285 
57286 
57297 
57318 
57353 
57420 
57421 

i 57424 

| Int . CL2 

2 

F21P 
C02B 
A61B 
B23K 
B21H 
H.05B 
A45F 
G01K 
A61B 
F16L 
B25B 
B65G 
G09B 
A61J 
A41D 
A24B 
B02D 
A01K 
B01D 
B01L 
E04G 
E21D 
B01D 

S t rona 

3 

86 
82 
78 
80 
80 
89 
78 
87 
78 
85 
80 
81 
88 
79 
77 
77 
80 
77 
79 
79 
83 
84 
79 

Nr B U P 
s t r . 

19/1977 
str . 64 
17/1977 
str . 23 

20/1977 
str . 30 

17/1977 
str . 1 

12/1977 
str . 16 
16/1977 
str . 14 
17/1977 
str . 16 
11/1977 
s t r . 52 
24/1977 
str . 16 

S p r o s t o w a n i a 

Jes t 

E21d; E21D W. 56744 
Kazimierz R u t k a 

B61g; B61G P. 186412 
E d m u n d B ied rawa 

C08f; C08L P. 193949 Τ 
... 1 5 - 3 0 % f ta lanu dwucykloheksy lowego 
Ryszard Lipski 
AOlb; A01B P. 186544 
Wojciech Czepiał, Czes ław Lipiński 
B23f; B23F P. 191725 Τ 
Zdzis ław Wronkiewicz 
B23p; B23P P. 192744 
Zdzis ław Wronkiewicz 
B23p; B23P P. 193068 Τ 
In s ty tu t Obróbk i S k r a w a n i e m , Wroc ław 

C21d; C21D P. 191009 Τ 

B04d; B04D P. 188721 

P o w i n n o być 

E21d; E21D W. 56744 
Kazimierz Ru łka 

B61g; B61G P. 186412 
E d w a r d B ied rawa 
C08f; C08L P. 193949 Τ 
... 1 5 - 3 0 % f ta lanu oktylocykloheksylowego 
Ryszard Lipski 
AOlb; A01B P. 186544 
Wojciech Czepił, Czesław Liński 
B23f; B23F P. 191725 Τ 
Zdzisław Wronkowicz 
B23p; B23P P. 192744 
Zdzis ław Wronkowicz ! 
B23p; B23P P. 193068 Τ 
In s ty tu t Obróbk i S k r a w a n i e m , K r a k ó w 

C21d; C21D P. 191099 Τ 

B07b; B07B P. 188721 



K O M U N I K A T 

Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości, że zgodnie z Zarządze
niem Nr 9 Prezesa Urzędu Patentowego PRL z dum 29 października 
1977 roku w sprawie stosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Paten
towej, w Biuletynie Urzędu Patentowego począwszy od nr 1/78, zamiesz
czane są wyłącznie symbole II edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Pa
tentowej (int. Cl.2), z dokładnością do podklas, 

W związku z tym, że Π edycja Międzynarodowej Klasyfikacji Paten
towej w języku polskim ukazuje się sukcesywnie (tom I działy A, Β oraz 
tom II działy C, D, Ε w 1977 r., natomiast tom II działy F, G, H w pierw
szym kwartale 1978 r.) - dla ułatwienia poszukiwań przedmiotowych, 
w 13 numerach Biuletynów, tj. do końca I półrocza 1978 r. podawane 
będą najważniejsze zmiany, wprowadzone do Int. Cl.2, t j . tytuły podklas 
zniesionych i nowo utworzonych. 

Podklasy zniesione 

1. C08d - Kauczuk syntetyczny; 
2. C22d - Elektrotermiczne i elektrolityczne metody wytwarzania i rafinacji metali; 
3. C23b - Elektrolityczna obróbka powierzchni metali lub metody elektrolitycznego powleka

nia powierzchni metali, np. powlekanie galwaniczne; plastyka galwaniczna; nak 
ładanie lub wytwarzanie powłok metalicznych drogą elektroferezy; 

4. H O l v - Przyrządy elektryczne działające na zasadzie określonych zjawisk fizycznych; 

Podklasy nowo utworzone 

1. B 0 5 D - Sposoby nanoszenia cieczy lub innych podatnych na płynięcie materiałów na po
wierzchnie, ogólnie; 

2. C 0 7 H - Cukry; Ich pochodne; 
3. C07J - Steroidy; 
4. C 0 8 L - Mieszaniny na podstawie związków wielkocząsteczkowych; 
5. C 2 5 B - Elektrolityczne lub elektroforetyczne sposoby otrzymywania związków lub pier

wiastków niemetalicznych; urządzenia do tego celu; 
6. C25C - Sposoby elektrolitycznego otrzymywania, odzyskiwania lub oczyszczania metali; 

urządzenia do tego celu; 
7. C 2 5 D - Sposoby elektrolitycznego lub elektroforetycznego wytwarzania powłok; galwano-

plastka; urządzenia do tego celu; 
8. C25F - Procesy elektrolitycznego usuwania materiału; urządzenia do tego celu; 
9. D 0 6 B - Obróbka materiałów włókienniczych cieczami, gazami lub parami; 

10. G03H - Holograficzne sposoby i urządzenia; 
11. G11D - Przesyłanie danych cyfrowych pomiędzy nośnikiem zapisu i przetwornikiem oraz 

pamięciami bez ruchu względnego. 



S p i s t r e ś c i 

I. Wynalazki 

str. 
Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 1 
Dział Β - Różne procesy przemysłowe; transport 6 
Dział C - Chemia i metalurgia 29 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 47 
Dział Ε - Budownictwo; Górnictwo 49 
Dział F - Mechanika; oświetlenie; ogrzewanie; uzbrojenie 53 
Dział G - Fizyka öl 
Dział H - Elektrotechnika 71 

Wykaz numerowy zgłoszeń wynalazków 90 

II. Wzory użytkowe 

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 77 
Dział Β - Różne procesy przemysłowe; transport 79 
Dział C - Chemia i metalurgia 82 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 82 
Dział Ε - Budownictwo; górnictwo 82 
Dział F - Mechanika; oświetlenie; ogrzewanie; uzb 85 
Dział G - Fizyka 86 

Wykaz numerowy zgłoszeń wzorów użytkowych 93 



Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wy
nalazczości (Dz. U. PRL Nr 43, ροζ. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgło
szonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane 
są w układzie klasowym według symboli Int. Cl.2 i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patento
wego PRL z dnia 21.ΧΙ 1.1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1973 r. nr 1, 
ροζ. 4) zawierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli II edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, tj. 

i 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 ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.2 podaje się wykaz zgłoszeń opubliko
wanych w danym numerze w układzie numerowym. 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą Τ za numerem 
zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu (art. 26 ust. 3 
u.ow.), 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 sporządzać 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 pod 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 Urzę
dzie 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 PRL podaje do wiadomości konta w NBP: 

1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 J T7 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalaz

ków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; 
opłaty za skargi i odwołania. 

2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7811 

§ 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-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe 
i doręczyciele - - w terminach: do 25 listopada na styczeń, I kwartał, I półrocze roku następ
nego i na cały rok następny; do dnia 10 miesiąca, poprzedzającego okres prenumeraty na po
zostałe okresy roku bieżącego. Cena prenumeraty rocznej wynosi - 2340 zł. 
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne składają za
mówienia w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch". Zakłady pracy I insty
tucje w miejscowościach, w których nie ma Oddziałów RSW oraz prenumeratorzy indywidual
ni, zamawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Prenumeratę ze zlece
niem wysyłki za granicę, która jest o 50% droższa od prenumeraty krajowej, przyjmują RSW 
„Prasa-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 
Warszawa, konto PKO nr 1531-71 - w terminach podanych dla prenumeraty krajowej. 

Egzemplarze archiwalne možná nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośro 
dek Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
Numer oddano do składu w listopadzie 1977 r. Ark. wyd. 13,20; ark. druk. 12,00. Papier druk. mat. V ki. 

63 g, 6 l x a 6 . N a k ł a d 3330 + 25 egz. 
Cena 90 zł I N D E K S 35326 



KOMUNIKAT 

URZĄD PATENTOWY 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

i n f o r m u j e , 

że dwutygodnik pt. „Biuletyn Urzędu Patentowego" jest drukowany 
w różnych drukarniach na terenie kraju i może on docierać do 

zainteresowanych nie w kolejności numerów. 
W wypadkach takich prosimy o nieinterweniowanie w Oddziałach 

PP „PRASA-KSIĄŻKA-RUCH". 



Ceu 90 zł 


