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Warszawa 1978

Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. PRL Nr 43, ροz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych
wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są w układzie klasowym według symboli Int. Cl.2 i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL
z dnia 21. XII. 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1973 r. nr 1, ροz. 4) zawierają następujące dane:
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli II edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, tj.
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 wystawy - jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo,
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- imię i nazwisko wynalazcy (wynalazców),
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą wynalazek lub
wzór użytkowy,
- liczbę zastrzeżeń.
Po wykazie zgłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.2 podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych 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.o.w.). Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego".
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą:
1) zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi lub
ochronnymi i rysunkami oraz sporządzić z nich odpisy;
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia przeszkód
uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy
nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy PRL - 00-950 Warszawa skr. poczt. 203
Al. Niepodległości 188.
Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można zamawiać w Urzędzie
Patentowym, przy czym w zamówieniu należy:
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer
stronicy,
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP
1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków
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 następnego
i na cały rok następny: do dnia 10 miesiąca, poprzedzającego okres prenumeraty na pozostałe
okresy roku bieżącego. Cena prenumeraty rocz nej wynosi 2340 zł.
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne składają zamówienia w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch". Zakłady pracy i instytucje
w miejscowościach, w których nie ma Oddziałów RSW oraz prenumeratorzy indywidualni, zamawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Prenumeratę ze zleceniem
wysyłki za granicę, która jest o 50% droższa od prenumeraty krajowej, przyjmują RSW „Prasa-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 można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek
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. 14,29, ark. druk. 12,5
Papier druk. mat. V kl. 63 g, 61X86. Nakład 3345+25 egz.
Cena 90 zł
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BIULETYN

URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 5 (111) Rok VI

Warszawa, dnia 27.02.1978
Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
IIi. Wzorach użytkowych do ochrony
I. WYNALAZKI
DZIAŁ A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A01B

P. 197558 Τ

21.04.1977

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
Polska (Zbigniew Skrukwa, Bogusław Koezorowski,
Władysław Jankowski).
Wspornik płoza dla pługów,
zwłaszcza wieloskibowych

legania płoza do korpusu, przy czym korpus (1) -na
na swym końcu śrubę nastawczą (6) regulującą poziome wychylenia płoza zaś na końcu płoza (2) przytwierdzony jest ogranicznik (7) z występem (8) ograniczającym jego pionowe przesuwy.
(2 zastrzeżenia)

Wspornik płoza do pługów, zwłaszcza wieloskibowych, chroniący płoź przed drganiem i zbytnimi
przegięciami pionowymi charakteryzuje się tym, żo
korpus płużny (1) ma długość prawie równą długości
płoza (2), który jest zamocowany trwale z przodu do
tego korpusu, najlepiej dwiema śrubami (3, 4), z
których śruba (4) służy do regulowania odstępu przyA01C

P. 197748 Τ

26.04.1977

Janusz Król, Krynica, Polska (Janusz Król).
Rozsiewacz nawozów
Rozsiewacz przeznaczony jest do rozsiewania nawozów sztucznych, granulowanych i/lub pylistych, zapewniający równomierne pokrycie gleby rozsiewanym nawozem.
Rozsiewacz składa się ze zbiornika (1), w którym
umieszczony jest w górnej części, na sprężystych elementach (3), wibracyjny przesiewacz (2) a poniżej
przesiewacza (2) w zbiorniku (1) znajdują się listwy
odciążające (8), podtrzymujące nawóz przed bezpośrednim opadaniem na pojedynczy lub podwójny rozgarniacz ślimakowy, rozprowadzający nawóz na całą
szerokość koryta (10), którego zamknięcie stanowi
przenośnik taśmowy (14), otrzymujący napęd przez
przekładnię łańcuchową (18) od kół (19). Pozostałe mechanizmy: wibracyjny przesiewacz (2) i rozgarniacz ślimakowy, otrzymują napęd z ciągnika
przez wałek (5) przekaźnika mocy. Przednia część
koryta (10) zamknięta jest zasuwą (21), regulującą
ilość rozsiewanego nawozu.
W celu umożliwienia transportu po drogach publicznych rozsiewacz zaopatrzony jest w unoszone
koła (27), które do transportu opuszcza się i holowanie odbywa się w kierunku wzdłużnym zbiornika (1).
Odmiana rozsiewacza posiada dwa oddzielne zbiorniki (1) i mechanizmy rozrzutu, położone obok siebie na wspólnym podwoziu co pozwala na równoczesny wysiew dwóch rodzaj nawozów.
(4 zastrzeżenia)
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A01F

P. 191896

19.08.1976

Energiagazdalkodasi Intezet, Budapeszt, Węgry (Elemer Davinits, Tibor Hollo, Laszlo Drobni, Laszlo
Pok).
A01D

P.191931

17.08.1976

„Suprol" Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Suszarnictwa Płodów Rolnych i „Agromet-Rofama" Fabryka
Maszyn Rolniczych, Rogoźno Wlkp., Polska (Edmund
Markiewicz, Czesław Kopaniarz, Bogdan Krotecki,
Bronisław Gruszczyński).
Urządzenie odprowadzające plewy
z kombajnów zbożowych do dalszej obróbki
Urządzenie według wynalazku składa się zasadniczo z dwóch ślimakowych przenośników (4) i (5)
rozmieszczonych jeden za drugim, z których pierwszy przenośnik (4) jest umieszczony w rynnie (8) pod
wylotową szczeliną (9) plew w tylnej części kombajnu (1), natomiast drugi przenośnik (5) jest umieszczony w rurze (10) ukośnie w górę w kierunku
przeciwnym do roboczego ruchu kombajnu (1) i posiada wylotowy króciec (11) plew skierowany w dół,
a nadto jest wyposażone w przyczepę (15) sprzężoną z kombajnem (1), która znajduje się w tylnej
części kombajnu (1) pod wylotowym króćcem (11)
drugiego przenośnika (5).
Napędowy wał (6) pierwszego przenośnika (4) jest
sprzężony z napędowym wałem (3) wytrząsającego
urządzenia (2) kombajnu (1) za pomocą trzech pasowych przekładni (16), (17), (18) i dwóch pośredniczących wałów (19) i (20), które to wały (3), (6), (16),
(17) i (18) są rozmieszczone równolegle i poprzecznie
do kierunku roboczego ruchu kombajnu (1).
Natomiast napędowy wał (7) drugiego przenośnika (5) jest sprzężony z drugim pośredniczącym wałem (20) za pomocą przekładni stożkowych kół (21)
i przegubowego wału (22). Rura (10) drugiego przenośnika (5) jest podwieszona ukośnie w górę za pomocą dwóch cięgien (12), (13)) i belki (14) umieszczonej poprzecznie na całej szerokości w tylnej części
kombajnu (1).
Wynalazek ma zastosowanie w produkcji kombajnów zbożowych i podobnych, a także do modernizacji istniejących maszyn.
(3 zastrzeżenia)

Urządzenie do uzyskiwania wysokowartościowego
suszonego siana
Urządzenie do uzyskiwania wysokowartościowego
suszonego siana i innych produktów rolnych lub
przemysłowych z wiązaniem dachowym spoczywającym na słupach, charakteryzuje się tym, że posiada
podwieszoną do nieruchomego wiązania dachowego
(1) wewnętrzną osłonę ochronną (3), ruchomą prowadzoną prostoliniowo, przestawianą w górę i w
dół odpowiednio do wysokości składowanych produktów, przy czym płyty boczne osłony opadają na
zewnątrz, zaś osłona ochrony (3) zaopatrzona jest w
górny otwór wentylacyjny. Górne elementy podwieszenia (4) osłony są sztywno związane z wiązaniem
dachowym a dolne elementy podwieszenia (7) są
związane z osłoną ochronną (3).
(4 zastrzeżenia)

A01G

P. 197540 Τ

20.04.1977

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Czesław Król,
Bernard Nowaczyk).
Element zraszający
Element zraszający deszczowni przetaczanych ma
postać mufy (3) osadzonej na rurociągu (1) obrotowo
i zaopatrzonej w zraszacz oraz w człon stabilizujący.
Człon stabilizujący ma postać zaczepionego do mufy (3) drążka zakończonego kółkiem podporowym.
Mufa (3) nasunięta jest na prostkę z otworami, stanowiąca odejmowalną część rurociągu (1)
(4 zastrzeżenia)
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P. 198165

3

17.05.1977

Pierwszeństwo: 17.05.1976 - Wielka Brytania
(nr 20335/76)
Edward Day, Spitzbrook, Marden, Kent, Wielka
Brytania.
Maszyna do sprzętu owoców
Maszyna do sprzętu owoców z rosnących krzewów,
takich jak winogrona, czarne porzeczki, maliny, ma
zamontowane na dodatkowej ramie dwa urządzenia
otrząsające (5) mogące obracać się między dwoma
położeniami. W jednym z nich maszyna może zbierać owoce z małych krzewów.
Maszyna według wynalazku ma zastosowanie w sadownictwie do sprzętu miękkich owoców z krzewów.
(9 zastrzeżeń)

A01K

P. 197463 Τ

16.04.1977

Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin,
(Barbara Szlauer, Lech Szlauer).

Polska

Sposób odławiania zooplanktonu
i narzędzie służące do odłowu
Sposób odławiania zooplanktonu w ciekach wód wypływających z jezior polega na filtracji wycinka cieku w stałym wobec jego dna miejscu, koncentrowaniu zooplanktonu i ciągłym jego wydobywaniu nad
powierzchnię wody. Element filtrujący jest płukany.
Narzędzie (1) wg wynalazku stanowi rękaw z gęstej
tkaniny sieciowej opięty u wlotu na ramie (5), którego końcówka (7) usytuowana jest ponad powierzchnią
wody. U nasady worka (6) znajduje się lina podciągowa (8).
Sposób i narzędzie służą do ciągłego odławiania zooplanktonu, stanowiącego paszę dla wylęgu ryb hodowlanych, przykładowo karpia.
(3 zastrzeżenia)

A01Κ

P. 191888

17.08.1976

Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Gdynia, Polska
(Henryk Czubek, Józef Krępa, Roman Osmólski, Ryszard Musiał).
Narzędzie do połowu ryb i innych organizmów
morskich i sposób holowania tego narzędzia
Narzędzie do połowu ryb i innych organizmów morskich składające się z lin obramjowujących i 'części
sieciowej (gardzieli i worka), charakteryzuje się tym,
że na linach obramowujących (1, 3) osadzone są elementy sieciowe lub linowe tworzące dwie oddzielne
gardziele („b") zakończone dwoma workami („C") przy
czym boki wewnętrzne są osadzone na jednej wspólnej linie środkowej (3) lub na dwóch linach środkowych (3) połączonych z sobą. Liny nadbory i podbory
(1) w swej środkowej części są dzielone, a każda połówka włoka posiada oddzielną linę środkową (3).
Sposób holowania narzędzia do połowu ryb polega
na holowaniu go dodatkowo na wodzach środkowych.
Wodze te dołączone są do wewnętrznych lin trałowych
lub do jej wewnętrznej liny trałowej lub do zewnętrznych lin trałowych przed rozpornicami.
(3 zastrzeżenia)

A01N

P. 191828

14.08.1976

Consortium für Elektrochemische Industrie GmbH,
Monachium, Republika Federalna Niemiec.
Kombinacja zbożowo-grzybobójcza
Kombinacja zbożowo-kukurydziano-grzybobójcza, zawiera 50-90% wagowych N-(1,1,2,2,-czterochloroetylotio)-3a, 4, 7, 7a-czterowodoroftalimidu i 10-50% wagowych 2-(4'-tiazolo)-benzimidazolu, w odniesieniu do
zawartości substancji czynnej. Kombinacja ta służy do
zwalczania chorób zbożowych.
(1 zastrzeżenie)
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A01N

P. 191898

American Cyanamid, Wayne, Stany
Ameryki.

19.08.1976
Zjednoczone

Środek chwastobójczy
Środek chwastobójczy zwłaszcza do selektywnego
zwalczania głuchego owsa obecnego w zbożu lub buraku cukrowym zawiera jako substancję czynną skuteczną chwastobójczo ilość co najmniej jednego związku takiego jak 2,6-dwuchloro-N-metylo-l-fenolo-4-sulfonamidu,
2,6-dwuchloro-N,N-dwumetylo-l-fenolo-4sulfonamidu, 2,6-dwubromo-N-metylo-l-fenolo-4-sulfonamidu,
2,6-dwubromo-N.N-dwumetylo-l-fenolo-4sulfonamidu i 2-bromo-6-chloro-N,N-dwumetylo-l-fenolo-4-sulfonamidu.
(1 zastrzeżenie)
A01N

P.192030

25.08.1976

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia",
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Wojciech Jerzykiewicz,
Wojciech Łukasiewicz, Zbigniew Krasnodębski, Henryk Łukaszów).
Środek do zabezpieczania ziemiopłodów
przed gniciem i przedwczesnym kiełkowaniem
Środek do zabezpieczania ziemiopłodów przed gniciem i przedwczesnym kiełkowaniem zawiera 0,1-9,0
części wagowych ortofenylofenolu lub jego alkalicznej
soli, 0,0-9,0 części wagowych chlorku N-trójmetyloalkiloamoniowego, w którym rodnik alkilowy jest
stearylem lub oleiłem, 0,0-9,0 części wagowych chlorku N-alkilo-bis/etoksyhydroksyloetylo/benzyio- lub
metyloamoniowego, w którym liczba grup etoksylowych w obu rodnikach etoksyhydroksyetylowych jest
taka sama lub różna i wynosi łącznie 2-15, a rodnik
alkilowy jest oleiłem lub stearylem. Środek ten stanowi wodny roztwór o dowolnym rozcieńczeniu, najkorzystniej zawierający 2-50 części wagowych wody
na 10 części wagowych substancji czynnej przy pH
równym 4 - 5 .
(1 zastrzeżenie)
A01N
Pierwszeństwo:

P.193637

02.05.1975

02.05.1974 r. - Węgry (nr. CI-1473)

Chinoin Gyógyszer és Veggyészeti Termékek Gyára
RT., Budapeszt, Węgry.
Środek szkodnikobójczy
Środek szkodnikobójczy, zawierający jako substancję
czynną nowe pochodne benzimidazolu o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza wodór, grupę o ogólnym
wzorze 2 lub grupę o ogólnym wzorze 3, przy czym R2
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i R3 oznaczają wodór lub grupę alkilową, R4 oznacza
ewentualnie podstawioną grupę arylową, alkilową albo
cykloalkilową, R5 oznacza grupę alkoksykarbonylową
lub grupę o ogólnym wzorze 2, pod warunkiem, źe
przynajmniej jeden z podstawników R1 i R5 oznacza
grupę o ogólnym wzorze 2 albo ich sole w połączeniu
z obojętnymi, stałymi lub ciekłymi nośnikami lub
rozcieńczalnikami.
(1 zastrzeżenie)

A01N

P.198145

16.05.1977

Pierwszeństwo: 17.05.1976 - Szwajcaria (nr 6153/76)
Hoechst Aktiengesellschaft, Franfurtf nad Menem,
Republika Federalna Niemiec.
Środek chwastobójczy
Środek chwastobójczy według wynalazku zawiera
związek o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym R1 oznacza metyl, który ewentualnie może być
1-3 krotnie chlorowcowany, korzystnie chlorowany,
R2 oznacza - O H , - S H , - O M e albo - S M e , przy
czym Me oznacza równoważnik zasady nieorganicznej
albo organicznej, R3 oznacza - O H , - S H , - O M e albo
- S M e albo grupę (C1-C12)-alkoksylową, (C 3 -Ce)cykloalkoksylową, (C 2 -C 6 -alkenyloksylową, (C 3 -C 6 )alkinyloksylową,
fenoksylową,
fenoksyfenoksylową
albo benzyloksylową jak również odpowiednie tioanalogi tych rodników, przy czym wymienione grupy ze
swej strony mogą być podstawione przez OH, chlorowiec, CF3, NH2, NO2, (C 1 -C 4 )-alkil, grupę (C 1 -C 4 )alkoksylową, karboksylową, (Ci-C 6 )-alkoksykarbonylową, (C1-C4)-alkiloaminową, dwu-(C 1 -C 4 )-alkiloaminową, piperydynową, pirolidynową, piperazynową
albo morfolinową albo grupę aminową, (C 1 -C 4 )-alkiloaminową, dwu-(C1-C4)-alkiloaminową, (C 7 -C 10 )-fenalkiloaminową, dwu-(C7-C10)-fenalkiloaminową, przy
czym wymienione grupy ze swej strony mogą
być podstawione przez OH, (C 1 -C 4 )-alkil, grupę (C1-C4)-alkiloaminową, dwu-(C 1 -C 4 )-alkiloaminową, (C1-C4)-alkoksylową, przez chlorowiec albo
karboksyl, oznacza grupę hydrazynową, ß-(C 1 -C 4 )alkilohydrazynową, ß, ß-dwu-(C 1 -C 4 )-alkilohydrazynową, (C1-C12)-acyloksylową, chlorowco-(C1-C12)-acyloksylową, piperydynową, pirolidynową, piperazynową,
morfolinową albo anilonową, która ewentualnie w
pierścieniu fenylowym może być podstawiona jednodo dwukrotnie przez (C1-C4)-alkil, F, Cl, Br, NO2,
OH, CCl3, CF3, grupę (C1-C4)-alkiloaminową, dwu-(C1-C4)-alkiloaminową, (C1-C4)-alkoksylową, fenoksylową albo fenyloaminową, R4 oznacza wodór,
(C 1 -C 4 )-acyl, chlorowiec-(C1-C4)-acyl, benzoil albo
rodniki o wzorze -C(X)NR6R7, R5 oznacza wodór albo
(C 1 -C 4 )-alkil, R6 oznacza wodór albo (C 1 -C 4 )-alkil,
R7 oznacza wodór, (C 1 -C 4 )-alkil albo fenyl, który
ewentualnie jest podstawiony w pierścieniu fenylowym, korzystnie jedno- do dwukrotnie podstawiony
przez (C 1 -C 4 )-alkil, F, Cl, Br, NO2, CCl3, CF3, X oznacza tlen albo siarkę, Y oznacza anion nieorganicznego
albo organicznego kwasu o stałej dysocjacji > 10 -3 ,
m oznacza 0, 1/2 albo 1.
Przedmiotem wynalazku jest również sposób zwalczania niepożądanego wzrostu roślin, który polega na
tym, że opanowane powierzchnie traktuje się skuteczną ilością środka. Środek według wynalazku nadaje
się do zwalczania licznych chwastów jedno- i dwuliściennych.
(9 zastrzeżeń)
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P. 198291

21.05.1977

Pierwszeństwo: 24.05.1976 - RFN - (nr Ρ 2623657.7)
Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Republika
Federalna Niemiec i Berlin Zachodni (Ludwig Nüsslein,
Friedrich Arndt).
Środek chwastobójczy
Środek chwastobójczy o szerokim działaniu poprzez
glebę i liście, charakteryzuje się tym, że jako substancję czynną zawiera co najmniej jedną nową sól
2-(dwumetylokarbamoiloimino)-l,3,4-tiadiazolinidu-3 o
ogólnym wzorze 1, w którym
R oznacza alifatyczną
grupę węglowodorową, a B + oznacza jednowartościowy
równoważnik metalu.
(15 zastrzeżeń)

A01N

P.198477

Pierwszeństwo: 31.05.1976

URZĘDU

5

PATENTOWEGO

Sposób wytwarzania nowych soli o ogólnym wzorze
1, w którym B + ma wyżej podane znaczenie polega
na tym, że pochodne kwasu 2(-dwumetylokarbamoiloimino)-benztiazolino-3karboksylowego o ogólnym wzorze 2, w którym R oznacza grupę alkoksylową o 1-6
atomach węgla, albo grupę dwumetyloaminową, poddaje się reakcji ze związkami
metalu o ogólnym wzorze
3, w którym B + ma znaczenie wyżej podane, a
Y oznacza anion wodorku, wodorotlenku, niższego
alkoholanu lub amidku, ewentualnie w obecności rozpuszczalnika, albo l-(benztiazolilo-2)-3,3-dwumetylomocznik o wzorze 4 poddaje się reakcji ze
związkami
metalu o wzorze ogólnym 3, w którym B + i Y~ mają
wyżej podane znaczenie.
(6 zastrzeżeń)

28.05.1977
RFN (nr Ρ 2624822.6)

Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Republika
Federalna Niemiec i Berlin Zachodni (Friedrich Arndt,
Heinrich Franke).
Środek chwastobójczy
Środek chwastobójczy zawiera jako substancję czynną pochodne benzodioksolu o ogólnym wzorze 1, w
którym R1 i R2 są jednakowe lub różne i- oznaczają
atomy wodoru, alifatyczne grupy węglowodorowe, podstawione aromatyczne grupy węglowodorowe, grupy
heterocykliczne, podstawione grupy heterocykliczne,
albo R1 i R2 wraz z atomem węgla tworzą cykloalifatyczną grupę węglowodorową zawierającą ewentualnie
atomy azotu i/lub tlenu, R3 oznacza atom wodoru lub
alifatyczną grupę węglowodorową, R4 oznacza nasyconą lub nienasyconą alifatyczną grupę węglowodorową albo grupę alkoksylową, a R5 oznacza atom wodoru albo nasyconą lub nienasyconą alifatyczną grupę
węglowodorową.
(72 zastrzeżenia)

A01N
Pierwszeństwo:

P. 198478
31.05.1976 - RFN

28.05.1977
(nr P

2624823.7)

Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Republika
Federalna Niemiec i Berlin Zachodni (Ludwig Nüsslein,
Friedrich Arndt).
Środek chwastobójczy i sposób wytwarzania nowych
soli 2-(dwumetylokarbamoiloimino)-benztiazolinidu-3

Środek według wynalazku jako substancję czynną
zawiera co najmniej jedną nową sól 2-(dwumetylokarbamoiloimino)-benztiazolinidu-3
o ogólnym wzorze
1, w którym B+ oznacza jednowartościowy równoważnik metalu.

A01N
C07C

P.198729

08.06.1977

Pierwszeństwo: 10.06.1976 - Szwajcaria (nr 7345/76)
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Środek szkodnikobójczy i sposób wytwarzania
nowych podstawionych octanów
Środek szkodnikobójczy według wynalazku zawiera
jako substancję czynną nowy podstawiony octan o
ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru, grupę cyjanową lub rodnik etynylowy, oraz odpowiednie nośniki i/lub substancje pomocnicze.

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

6

Sposób wytwarzania nowych związków o ogólnym
wzorze 1, w którym R1 ma wyżej podane znaczenie,
polega na tym, że w obecności środka wiążącego
kwas, poddaje się reakcji związek o wzorze 2 ze
związkiem o ogólnym wzorze 3, w którym R1 ma
wyżej podane znaczenie, a X oznacza atom chlorowca.
(5 zastrzeżeń)

A01N
C07F

P. 198889

Pierwszeństwo:

15.06.1977

16.06.1976 - RFN (nr Ρ 2627075.7)

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Federalna Niemiec.
Środek owadobójczy i roztoczobójczy oraz sposób
wytwarzania podstawionych pochodnych estrów
pirydazynylowych kwasów (tiono) (tiolo) fosforowych
(fosfonowych)
Środek owadobójczy i roztoczobójczy zawiera jako
substancję czynną nowe podstawione pochodne estrów
pirydazynylowych kwasów (tiono) (tiolo) fosforowych
(fosfonowych) o wzorze przedstawionym na rysunku,
w którym R oznacza rodnik alkilowy, R1 oznacza rod-2
nik alkilowy, grupę alkilotio lub alkiloaminową, R
oznacza rodnik alkilowy, alkenylowy, alkinylowy lub
ewentualnie jedno- lub wielopodstawiony rodnik fenylowy, a X oznacza atom tlenu lub siarki. Sposób
wytwarzania tych związków polega na reakcji halogenków estrów względnie amidów estrów kwasu (tiono)
(tiolo) fosforowego (fosfonowego) z 3-hydroksypirydazynami, ewentualnie w obecności środków wiążących
kwas lub stosując związki wyjściowe w postaci soli
z metalami alkalicznymi, metalami ziem alkalicznych
lub soli amonowych, ewentualnie w środowisku rozpuszczalnika lub rozcieńczalnika.
(2 zastrzeżenia)

A01N

P. 199031

Nr 5(111) 1978

rowcoalkilowe, alkoksylowe, alkilotio, ewentualnie podstawione rodniki fenylowe i fenoksylowe, grupy nitrowe lub cyjanowe, m. in. oznaczają liczby całkowite od
0 do 5 i/lub jego sole tolerowane przez organizm. Ponadto zawiera znane nośniki i substancje powierzchniowo-czynne.
(1 zastrzeżenie)

A23G

P.190963

05.07.1976

Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Wawel", Kraków, Polska (Jerzy Szewczyk).
Sposób wytwarzania pomady glikozowej
Sposób wytwarzania pomady glikozowej, której podstawowymi surowcami są glikoza i sorbit, polega na
tym, że sporządzony syrop pomadowy po schłodzeniu,
zaszczepia się glikozą w celu zainicjowania krystalizacji. Schładzanie syropu przed zaszczepieniem przeprowadza się do temperatury poniżej 54°C.
(2 zastrzeżenia)

A23J

P. 191992

25.08.1976

General Foods Corporation, New York, Stany Zjednoczone Ameryki (Marshall Miles Rankowitz).
Sposób wytwarzania uwłóknionych analogów mięsa
Sposób wytwarzania uwłóknionych analogów mięsa
w postaci dużych kawałków lub bochenków teksturowanego produktu białkowego polega na tym, że formuje się różnorodne paski włókien białkowych przez
sprężenie, rozciąganie i ogrzanie wodnej mieszaniny
ciasta. Następnie po zwolnieniu sprężenia, moczy się
paski w środku wiążącym na bazie białka jaja i układa paski w warstwy, w celu uszeregowania włókien
i całkowitego usunięcia wolnych przestrzeni oraz termicznie zestala się środek wiążący najlepiej przez zastosowanie energii mikrofal.
(3 zastrzeżenia)

21.06.1977

Pierwszeństwo: 23.06.1976 - RFN (nr P. 2628152.7)
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Federalna Niemiec.
Środek grzybobójczy i nicieniobójczy
Środek grzybobójczy i nicieniobójczy zawiera jako
substancję czynną co najmniej jeden dwufenylo-triazolilo-metan o wzorze 1, w którym R oznacza rodnik
alkilowy, grupę alkilokorbonylową lub ewentualnie
podstawioną grupę fenylokarbonylową, X i Y oznaczają atomy chlorowców, rodniki alkilowe, grupy chlo-

A23K

P.197667 Τ

26.04.1977

Akademia Medyczna, Lublin, Polska (Tadeusz Wolski, Tomasz Borkowski, Stanisław Błaziak, Włodzimierz Kiszczak).
Sposób otrzymywania mineralnych dodatków
paszowych oraz mineralne dodatki paszowe
Sposób według wynalazku polega na traktowaniu
mączki skorup jaj ptasich wodnym roztworem kwasu
fosforowego w ilościach w przeliczeniu na kwas
100%-owy od 0,1-1,5 części wagowych na 1 część skorup przy czym w przypadku nadmiaru kwasu fosforowego, zobojętnia się go najlepiej mocznikiem lub
węglanem wapnia.
Uzyskaną mieszaninę, ogrzewa się do temperatury
130°C, przez minimum 0,5 godziny, ewentualnie wzbogaca się mikroelementami i witaminami, następnie suszy się i miele uzyskany produkt. Przedmiotem wynalazku są również mineralne dodatki paszowe, które
stanowią mieszaninę fosforanów wapnia i magnezu
uzyskanych ze skorup jaj ptasich z węglanami wapnia
i magnezu w proporcjach od 1:10 do 10:1 i/lub mocznika z fosforanem mocznika w ilości od 0 do 4 części
wagowych na 1 część mieszaniny fosforanów z węglanami wapnia i magnezu, białka przyswajalnego i/lub
jego hydrolizatów w ilości do 10% w ogólnej masie
mieszaniny oraz witamin i mikroelementów.
(3 zastrzeżenia)
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P.197758 Τ

29.04.1977

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Białka Spożywczego,
Gdynia, Polska (Jerzy Zalewski, Andrzej Fischer,
Mieczysław Zbonik, Jerzy Madler).

A47B
E04B

7

P.197618 Τ

Jacek Długołęcki, Gdańsk, Polska
łęcki).

23.04.1977
(Jacek Długo-

Urządzenie do otrzymywania mączki z kryla

Przestrzenna konstrukcja nośna

Urządzenie wg wynalazku ma zbiornik surowca (1),
który połączony jest poprzez dozownik (2) z suszarnią
bębnową (3). Suszarnia bębnowa (3) ma izolowany,
obracający się cylinder (8), wewnątrz którego są stałe
przegrody (9), rozmieszczone wzdłuż cylindra (8). Suszarnia (3) połączona jest bezpośrednio z suszarnią
fluidyzacyjno-promiennikową (5), która ma kilka niezależnych sit (11), umieszczonych skośnie jedno nad
drugim, na wspólnej konstrukcji obudowy. Sita (11)
wprawia się w drgania. Każde sito (11) ma doprowadzenie gorącego powietrza pod całą powierzchnią, a
nad powierzchnią sit (11), w stałej odległości od nich,
umieszczone są promienniki podczerwieni (14). Suszarnia fluidyzacyjno-promiennikową (5) połączona
jest poprzez transporter ślimakowy (6) z udarowym
młynem rozdrabniającym (7).
(4 zastrzeżenia)

Przestrzenna konstrukcja nośna wspierająca i łącząca płyty zwłaszcza meblowe, charakteryzuje się tym,
że przy obrzeżach płyt (1) osadzone są okucia (2) zaopatrzone w gniazda (3) o osiach poziomych, których
czoła oddalone są o odstęp (d) od osłonowej ścianki
(4) stanowiącej oblicowanie półek - płyt (1), w których to gniazdach (3) osadzone są wspornikowe pręty
(6), przy czym odstęp (d) jest większy od grubości (g)
prętów (6).
(1 zastrzeżenie)

P.197616 Τ
A47B
E04B
Jacek Długołęcki, Gdańsk, Polska
łęcki).

A47F

23.04.1977
(Jacek Długo-

Przestrzenna konstrukcja nośna
Przestrzenna konstrukcja nośna wspierająca i łącząca płyty zwłaszcza meblowe, które posiadają na
obrzeżach w miejscach gdzie wchodzą pręty łącznikowe specjalne wycięcia o różnych kształtach umożliwiające oblicowanie półek ściankami bocznymi i przekształcenie
konstrukcji otwartej w konstrukcję
skrzynkową, charakteryzuje się tym, że gniazda (6, 7,
8, 11, 12) usytuowane są we wrębach (2, 3, 4, 5) obrzeży płyt (1 i 3) przy czym głębokość wrębów (2, 5) od
lica obrzeży jest większa niż grubość łącznikowych
prętów (9 i 10).
(1 zastrzeżenie)

P. 199396

05.07.1977

Pierwszeństwo: 06.07.1976 - Szwajcaria (nr 8663/76)
31.08.1976 - Szwajcaria (nr 11048/76)
Toni Casutt, Oberengstringen, Szwajcaria.
Wieszak do bananów
Wieszak do bananów (1), służący do zawieszania kilku zrośniętych ze sobą bananów na wystawie sklepowej do sprzedaży ma pałąk wieszakowy (2), część do
mocowania etykiet (3) oraz przytrzymywacz, który aby
mógł podchwytywać banany w kilku miejscach posiada kilka ramion (7) z hakami oporowymi (5) lub
mostkami poprzecznymi, które odkształcają się pod
ciężarem bananów i dzięki temu pewnie trzymają kiść
bananów.
(12 zastrzeżeń)
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A47J

P. 191991

25.08.1976
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P.191822

14.08.1976

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Predom", Warszawa,
Polska (Tadeusz Olszański).

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
PAN, Warszawa, Polska (Janusz Milewski).

Przystawka mieszająca do robota kuchennego

Sposób i układ regulacji temperatury płynu
dla potrzeb medycyny

Przystawka mieszająca posiada przekładnię planetarną umieszczoną tuż pod powierzchnią pokrywy (6).
Przekładnia ta utworzona została z wieńca (9) i kół
zębatych (5), na których umieszczone są mieszaki (4).
Dzięki takiej konstrukcji nie założenie pokrywy (6) na
pojemnik (1) uniemożliwia pracę mieszaków (4).
(3 zastrzeżenia)

A61B

P. 191820

Sposób według wynalazku polega na skierowaniu
strumienia płynu dopływającego do przestrzeni ogrzewczej tak, że za jego pomocą ochładza się czujnik mierzący temperaturę tego płynu.
Stopień chłodzenia
czujnika dobiera się tak, aby przy maksymalnym natężeniu przepływu płynu wprowadzenie chłodzenia powodowało taki sam przyrost temperatury wypływającego płynu, jaki zachodzi bez stosowania chłodzenia
po zmianie natężenia przepływu płynu od maksymalnego do minimalnego.
Układ, zaopatrzony w regulator temperatury (17)
połączony z czujnikiem (18) i elementem grzejnym (23)
według wynalazku ma przewód (6), doprowadzający
płyn do przestrzeni ogrzewczej zbiornika (1), umieszczony w pobliżu czujnika (18).
Wynalazek znajduje zastosowanie w medycynie,
przy precyzyjnej regulacji temperatury płynów służących poddawaniu krwi oddziaływaniom chemicznym,
fizycznym lub mechanicznym z pominięciem naturalnego krwiobiegu, zwłaszcza do dializy.
(7 zastrzeżeń)

14.08.1976

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
PAN, Wrocław, Polska (Zbigniew Raczkowski).
Zbiornik lub kriostat do długotrwałego
przechowywania kriocieczy
Zbiornik, zmniejszający straty kriocieczy w trakcie
jej długotrwałego przechowywania przy możliwie najlepszym wykorzystaniem entalpii par kriocieczy, według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma wlot
do szyjki (2) łączącej pojemnik (1) z obudową (3),
zamknięty za pomocą dźwigniowego zaworu (6) z
grzybkiem (T) i ciężarkiem (8). Wylot rurki (9), która
w znany sposób jest owinięta w postaci spirali (10) na
pierwszym ekranie (4), jest wprowadzony do wnętrza
szyjki (2) nad grzybkiem (7).
(1 zastrzeżenie)
A61B

P. 191849

16.08.1976

Akademia Medyczna, Warszawa, Polska (Włodzimierz Grzegorz Malanowski, Waldemar Szelenberger).
Elektroniczny analizator faz snu dla potrzeb medycyny
Analizator, mający za zadanie określenie fazy snu
w wyniku analizy wejściowych sygnałów elektroencefalograficznych, elektrookulograficznych i elektromiograficznych w oparciu o czasowe, częstotliwościowe i
amplitudowe zależności tych sygnałów, ich wzajemną
korelację oraz kolejność występowania faz snu, niezależnie od wielkości chwilowych zakłóceń w analizowanym sygnale, według wynalazku składa się ze
wzmacniaczy (1) połączonych z zespołem dyskryminatorów (2) i dalej rejestrów (3) wyników analizy, rejestrów (4) fazy, logicznego układu wybierającego (5)
oraz konwentera (6) sterującego rejestrator (7). Zegar
(8) wyznaczający równe odstępy czasu jest połączony
z rejestrami (3) i (4). Sygnały ze wzmacniaczy (1) są
dodatkowo doprowadzone do detektora (9) zakłóceń
połączonego z zespołem (2) oraz układem (5) lub konwerterem (6).
(1 zastrzeżenie)
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9
P. 198945

17.06.1977

24.07.1976 - RFN (nr Ρ 2633344.8)

Drägerwerk Aktiengesellschaft, Lubeka, Republika Federalna Niemiec (Wolfgang Eckstein, Gerd Pantaleon-Stemberg, Adalbert Pasternack, Bodo Heins).
Tlenowy przyrząd ochronny do oddychania z nabojem
chemicznym wydzielającym tlen

A61B

P. 197522 Τ

21.04.1977

Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, Polska (Stanisław Kubicz).

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd ochronny do
oddychania z nabojem chemicznym wydzielającym tlen
i z przepływem powietrza w obiegu zamkniętym.
Przyrząd ochronny do oddychania według wynalazku
charakteryzuje się tym, że wymienny nabój chemiczny (8) wraz z otaczającym go wymiennym nabojem
absorpcyjnym CO2 (4) są umieszczone pod płytą podstawową (25), która jest szczelnie przymocowana w
górnej części naboju absorbcyjnego CO2 (4) i podtrzymuje stałe części węża oddechowego (2) z ustnikiem
(1), mieszek respiratora (7) oraz zawory (22, 24 i 12)
jak również urządzenie uruchamiające (9). Przyrząd
ochronny do oddychania według wynalazku jest przeznaczony do noszenia ze sobą przez człowieka.
(7 zastrzeżeń)

Ogranicznik rentgenowskiego aparatu zębowego
Ogranicznik według wynalazku charakteryzuje się
tym, że ma postać ebonitowego stożka (2), do którego
wciśnięty jest ołowiany stożek ścięty (3) o prostokątnym wierzchołku. Ogranicznik jest zamocowany do
obudowy lampy rentgenowskiej za pomocą pierścieni
(1).
(3 zastrzeżenia)

A61K

P.197126 Τ

01.04.1977

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, Polska (Gustaw Kulasek,
Jerzy Siwecki, Wiesław Barej).
Sposób otrzymywania stymulatoru wzrostu zwierząt
z płynnej treści przedżolądków przeżuwaczy
Sposób otrzymywania stymulatora wzrostu zwierząt
z płynnej treści przedżołądków przeżuwaczy pozyskiwanej w rzeźniach polega na frakcjonowaniu treści
na część płynną i stałą przez odsączenie, wyciskanie
lub wirowanie a następnie sterylizację, zagęszczanie
lub suszenie. Otrzymany w ten sposób preparat dodaje się w ilości 0,5-4% do paszy treściwej dla poszczególnych grup zwierząt.
(1 zastrzeżenie)

A62C

P.192010

25.08.1976

Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych, Katowice, Polska (Stanisław Muc, Władysław Gołda, Roman Kaczmarek).
Agregat proszkowy
Agregat proszkowy według wynalazku stanowi zbiornik proszkowy (2) z butlą gazową (3) połączoną z nim
rurką wlotową (4). Rurka wlotowa (4) ma zaślepione
dno (6) oraz otworki (7). Agregat jest przeznaczony do
gaszenia ognia.
(1 zastrzeżenie)

A63H
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15.07.1977

P. 199672

Pierwszeństwo: 20.07.1976 - Republika Federalna
Niemiec (nr G 7622810.9)
Artur Fischer, Waldachtal,
Niemiec.

Republika

Federalna

Zestaw montażowy do budowy zabawek w postaci
pojazdów
Zestaw montażowy do budowy modeli pojazdów,
przeznaczony zwłaszcza dla dzieci w wieku przedszkolnym, składający się z dwóch części pojazdu dol-

nej i górnej, wyposażonych w elementy z podciętymi
rowkami i z podciętymi listwami łączącymi, według
wynalazku charakteryzuje się tym, że górna część pojazdu składa się z wydrążonych klocków (10a, 10b)
dostosowanych kształtem do budowanego modelu i nakładana jest na dolną część (1) pojazdu, wykonaną
jako jeden element, którego górna strona wyposażona
jest w walcowate listwy (3) łączące, mające z jednej
strony wzdłużne szczeliny (2), a z drugiej strony czop
(4) osi nakładania opon (8) pojazdu.
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ B
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B01D
E03F

P. 189046

24.04.1976

Biuro Projektów Przemysłu Wyrobów Metalowych,
Kraków, Polska (Józef Moryl, Stefan Wyczółkowski).
Zespolony oddzielacz płytowy
Zespolony oddzielacz płytowy do oczyszczania wody
z zanieczyszczeń olejowych i mineralnych charakteryzuje się tym, że we wspólnym zbiorniku przepływowym są umieszczone dwa płytowe zestawy (6 i 7),
z których pierwszy jest nachylony pod kątem około
135° do poziomu, a drugi pod kątem około 55° do
poziomu, przy czym zbiornik zespolonego oddzielacza
jest przedzielony ściankami wewnętrznymi na wlotową komorę (1), komorę (2) oddzielania frakcji olejowej, komorę (4) oddzielania osadu cięższego od wody,
zbiornik (3) osadu oraz wylotową komorę (5).
(2 zastrzeżenia)

B01D

P.191704

06.08.1976

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warszawa,
Polska (Mirosław Pietrzykowski, Włodzimierz Iwanow).
Odparowalnik do otrzymywania stałych stężeń par
cieczy w mieszaninie gazowej
Odparowalnik według wynalazku stanowi termostatowane naczynie (1), w którym są wmontowane co
najmniej dwie przegrody (2) i (3) umieszczone ponad
powierzchnią odparowywanej cieczy, wykonane z materiału litego, które posiadają otwory usytuowane
przemiennie w stosunku do siebie. Ponad dnem odparowalnika znajduje się otwór wlotowy (4) dla gazu
nośnego. Nad otworem (4) jest umieszczona warstwa
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materiału porowatego (5). W górnej części odparowalnika (1) jest otwór wylotowy (6) dla mieszaniny gazowej i otwór (7) z zamknięciem hermetycznym.
Odparowalnik znajduje zastosowanie do badania
adsorpcji sorbentów, do oznaczania czasu ochronnego
warstw sorpcyjnych, do cechowania detektorów chromatograficznych i do innych aparatów, które służą do
oznaczania stężeń par określonej substancji.
(1 zastrzeżenie)

B01D

P.191756

10.08.1976

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 173407
Kopalnia Węgla Kamiennego „Pstrowski", Zabrze,
Polska (Bronisław Podgórski, Jerzy Kalita).
Odpylacz mokry

B01D

Odpylacz mokry dla oczyszczania powietrza zwłaszcza kopalnianego składa się z pojemnika (1) ze ściankami (2, 3, 4 i 5) tworzącymi labiryntowe komory
mieszania (6, 7, 8 i 9), wentylatora (10) z wirującą
tarczą (11), osadzoną na osi (12) wirnika, zaworu regulacyjnego (14) z przewodem doprowadzającym wodę
(13) oraz z filtru (15) umieszczonego na końcu labiryntu, do oczyszczenia powietrza z wody i pyłu.
(1 zastrzeżenie)

B01D

P. 191776

P.191835

13.08.1976

Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Doświadczalnej Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice, Polska (Stefan Cieśla, Tadeusz Ziemba, Czesław Kozłowski).
Układ pulsacji powietrza w filtrach próżniowych
Przedmiotem wynalazku jest układ do wytwarzania
i dostarczania dynamicznego impulsu podmuchu sprężonego powietrza pod sita filtrowe zarówno do filtrów tarczowych, jak i bębnowych.
Układ według wynalazku charakteryzuje się tym,
że ma zawór przepustowo-odcinający (6), napędzany
siłownikiem pneumatycznym (8), który sterowany jest
rozdzielaczem dwupołożeniowym (9) sterowanym elektromagnesami, przy czym przekaźnik (5) włączający
elektromagnes położenia otwierającego rozdzielacza
otrzymuje impulsy od znanego zestawu sterowania (3),
który uruchamiany jest przez przestawne łączniki impulsów (10) usytuowane wokół tarczy z krzywkami
włączającymi (1), napędzanej przez oś filtra.
(3 zastrzeżenia)

11.08.1976

Walcownia Metali „Łabędy", Gliwice, Polska (Marian
Balcerowski, Kazimierz Strzałkowski, Mirosław Kociumaka, Stanisław Pich).
Urządzenie do neutralizacji gazów, zwłaszcza gazów
kwaśnych wydzielających się z wanien
trawialniczych
Urządzenie według wynalazku składa się z dyfuzora (7), który jednym końcem połączony jest kanałem z przestrzenią nadwannową, z absorbera (4)
i konfuzora (15) oraz komory ostatecznego oddzielania (5). Absorber wykonany jest w kształcie walca
i składa się z komory absorbcyjnej (8) wypełnionej
pierścieniami Raschiga (9) podtrzymywanymi ażurowanymi płytami (10), która w górnej części ma króciec
(11) służący do doprowadzania środka neutralizującego, z cylindrycznego absorbera (4), wewnątrz którego
są przegrody (12) a na zewnętrznej powierzchni króciec (13) do odprowadzania wytrąconej pary oraz środka neutralizującego oraz od strony wylotowej absorbera (4) przylega komora absorbcyjna (14) bez zraszania. Komora (14) połączona jest poprzez konfuzor
(15) służący do sprzężania i wyrównywania powietrza
i przewód (16) z komorą ostatecznego oddzielania (5),
połączona z wentylatorem. Na obwodzie dyfuzora (7)
i konfuzora (15) usytuowane są króćce (17) do wykonywania pomiarów w celu określenia skuteczności
pracy całego urządzenia.
(2 zastrzeżenia)

B01D

P.191843

14.08.1976

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Kazimierz Zięborak, Włodzimierz Ratajczak, Adam
Koprowski).
Sposób oczyszczania węglowodorów aromatycznych
pochodzenia karbochemicznego
Sposób oczyszczania węglowodorów aromatycznych
pochodzenia karbochemicznego od tiofenu i jego pochodnych, przez kontaktowanie ciekłych węglowodorów
aromatycznych lub ich mieszaniny z silnie kwasowym
makroporowatym sulfokationitem w formie wodorowej
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pod ciśnieniem atmosferycznym w temperaturze podwyższonej, charakteryzuje się tym, że węglowodory
aromatyczne lub ich mieszaninę, z których uprzednio
usuwa się składniki zasadowe, poddaje się rafinacji
Z sulfokationitem w obecności dodatku olefinowych
pochodnych węglowodorów aromatycznych, po czym
oddziela czyste węglowodory na drodze rektyfikacji.
(5 zastrzeżeń)

B01D

P.191883

17.08.1976
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Sposób ciśnienia siarkowodoru z gorących gazów
Sposób usuwania siarkowodoru z gorących gazów
polega na tym, że gorące gazy przepuszcza się przez
ciekłą kąpiel metalową w temperaturze powyżej
230°C, a zwłaszcza przez roztopione kąpiele rożnych
metali, albo w jednej lub więcej roztopionych kąpielach stosuje się ciekłe stopy metalowe.
(5 zastrzeżeń)
B01D

P.199530

11.07.1977

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Jerzy
Bukowiecki, Jan Tacikowski, Władysław Tabor, Tadeusz Narbutt, Witold Liliental).

Pierwszeństwo: 12.07.1976 - Węgry (nr TA-1405)

Sposób wytwarzania odpornych na korozję spiekanych
metalicznych materiałów filtracyjnych

Wibracyjny taśmowy filtr

Sposób wytwarzania odpornych na korozję spiekanych metalicznych materiałów filtracyjnych polega na
tym, że kształtki sprasowane z czystego proszku żelaza
lub z proszku stali węglowej metodami metalurgii
proszków poddaje się chromowaniu dyfuzyjnemu w
atmosferze gazowej zawierającej halogenki chromu
lub w proszkach sporządzonych z żelazochromu lub
chromu z aktywatorami w postaci halogenków amonu.
W wyniku dyfuzyjnego chromowania lub chromowania w proszkach uzyskuje się zwartą powłokę ochronną chromu na powierzchni ścian porów oraz na zewnętrznej powierzchni filtrów o dużej odporności na
korozję, charakterystyczną dla chromu metalicznego.
(1 zastrzeżenie)

B01D

P.197024 Τ

Tatabányai Szénbányák, Tatabánya, Węgry.

Przedmiotem wynalazku jest wibracyjny taśmowy
filtr do oddzielania fazowego i/lub filtrowania ciężko
filtrujących się, szczególnie zmiennych nierówno wymiarowych materiałów zawierających ciecze.
Filtr ten charakteryzuje się tym, że pomiędzy napędzającym bębnem (1) i napędzanym bębnem (2) posiada wykonaną z tkaniny filtracyjnej taśmę bez końca (3), której górna gałąź znajduje się na stole wstrząsającym (4) w czasie kontynuowania ruchu taśmy,
przy czym pomiędzy bębnem prasowym (5) i wałkami podporowymi (6) między obu odgałęzieniami taśmy, w okolicy napędzanego bębna (2) posiada głowicę dyszową (głowice dyszowe).
(7 zastrzeżeń)

28.03.1977

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Grażyna Segal-Hlibowicka, Jan Rutkowski, Ryszard Gondek,
Mirosław Szklarczyk, Janusz Świetlik).
Układ instalacji do dezodoryzacji gazów odlotowych
Układ instalacji według wynalazku zawierający wymiennik masy, wymiennik ciepła oraz co najmniej jeden odkraplacz połączony z urządzeniem przetłaczającym gazy, charakteryzuje się tym, że wymiennik
ciepła (1) jest połączony z zespołem co najmniej trzech
wymienników masy (2, 7, 8), z których jeden jest kolumną jonitową (8). Powyższy układ instalacji znajduje zastosowanie zwłaszcza do dezodoryzacji gazów
odlotowych celulozowni siarczanowych.
(1 zastrzeżenie)

B01F

P.195483 Τ

20.01.1977

„AGROMET-PILMET" Kombinat Maszyn Rolniczych
Zakłady Medalowe im. Gen. K. Świerczewskiego, Zakład Wiodący, Wrocław, Polska (Antoni Mikielewicz,
Marian Jakimiuk).
Wytwornik piany
Wytwornik piany, ze szczególnym przeznaczeniem
do wyznaczania szerokości roboczej maszyn rolniczych,
w którym czynnik spieniający i transportujący stano-

B01D

P. 199213

28.06.1977

Pierwszeństwo: 30.06.1976 - RFN (P. 2629312.9)
Bergwerksverband GmbH, Essen, Republika Federalna Niemiec.
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wi sprężone powietrze, a ciecz roboczą woda z dodatkiem środków pianotwórczych charakteryzuje się tym,
że urządzenie pianotwórcze stanowi eżektor (zespół
eżektorowy) podłączony bezpośrednio do otwartego
wlewu pojemnika cieczy roboczej (1). (1 zastrzeżenie)

B02B

13
P. 191833

13.08.1976

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Puławy,
Polska (Włodzimierz Gruszecki, Andrzej Winiarski,
Zbigniew Malczewski, Piotr Bisek).
Rozdrabniacz do nawozów mineralnych

B01F

P.196913 Τ

25.03.1977

Polskie Koleje Państwowe Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa, Polska (Andrzej Kamiński, Barbara Witowska, Ryszard
Ostrysz).
Sposób wytwarzania emulsji z żywic poliestrowych
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania emulsji z
nienasyconych żywic poliestrowych znajdujących zastosowanie zwłaszcza do produkcji laminatów zbrojonych włóknem szklanym.
Sposób według wynalazku polega na tym, że wodę
wkrapla się podczas mieszania do żywicy poliestrowej
zawierającej od 0,1 do 20% wagowych emulgatora,
którego część hydrofobową stanowią produkty reakcji
bezwodników kwasów dwukarboksylowych z żywicami
powstającymi w reakcji poliestrów nasyconych z żywicami epoksydowymi, a częścią hydrofilową emulgatora są aminy alifatyczne lub aromatyczne o pK'a w
granicach od 6 do 12.
(1 zastrzeżenie)
B01J
C10G

P. 199420

Rozdrabniacz do nawozów mineralnych ma na wale
obrotowym (10) osadzoną tarczę (2) zaopatrzoną w pręty (4). Rozmieszczenie tych prętów jest w zarysie probolicznym lub zbliżonym do porboli. Na przeciwległej
ściance (6) bębna rozdrabniacza są osadzone na stałe
pręty (3) tworząc układ gwiaździsty. Takie rozmieszczenie prętów (4) i (3) podczas obrotu tarczy tworzy
lej zasypowy. W części dalszej rozdrabniacza - bębna
są przymocowane do jego ścianek pręty (9) stanowiące
rodzaj sita.
(1 zastrzeżenie)

06.07.1977

Pierwszeństwo: 12.07.1976 - USA (nr 704352)
Gult Research Aud Development Company, Pittsburgh, Stany Zjednoczone Ameryki (Donald Charles
Cronauer, Marold Eugene Swift).
Reaktor do reakcji katalitycznych oraz sposób
katalitycznego odwodnienia
Reaktor do reakcji katalitycznych charakteryzuje
się tym, że w wydłużonym pionowym naczyniu reakcyjnym ma wydłużone elementy katalityczne składające się z tlenku glinu i katalizatora uwodorniania
rozprowadzonego we wszystkich częściach tlenku glinu, przy czym tlenek
glinu ma powierzchnię właściwą
około 70-150 m2/g, pory o takiej wielkości średnicy,
że co najmniej około 60% objętościowych porów znajduje się w zakresie
około 160-600Ǻ, objętość porów
około 0,4-0,8 m2/g, przeciętną średnicę porów w zakresie 100-275 Ǻ, grubość elementów katalitycznych wynosi około 0,8-12,5 mm; elementy katalityczne umieszczone w reaktorze znajdują się w odległości co najmniej 0,8 mm jeden od drugiego i od wewnętrznej powierzchni ścian reaktora, zaś wolna przestrzeń w reaktorze stanowi około 40-90% objętości reaktora.
Sposób katalitycznego uwodornienia surówki zawierającej cząstki stałe podczas przepływu strumienia
surówki wraz z wodorem przez reaktor, polega na
tym, że uwodornienie prowadzi się w reaktorze z podłużną pionową komorą reaktywną, w której umieszczone są pionowo elementy katalityczne o wydłużonym kształcie, składające się z tlenku glinu i katalizatora uwodornienia naniesionego zasadniczo w całej
masie tlenku glinu o powierzchni właściwej około 7 0 150 mVg i wielkości porów takiej, że co najmniej około
60% objętości porów stanowią pory o średnicy 160-600A,
przy czym objętość porów wynosi około 0,4-0,8
cm3/g, przeciętna średnica porów zawiera się w granicach około 100-275 Ǻ, a elementy katalityczne mają
grubość około 0,8-12,8 mm i są umieszczone w komorze reakcyjnej, tak, że odległość między poszczególnymi elementami oraz pomiędzy nimi a wewnętrzną
ścianką reaktora wynosi co najmniej 0,8 mm, zaś
wolna przestrzeń wewnątrz komory reakcyjnej zawiera się w granicach około 40-90%, co w warunkach
procesu uwodornienia zapewnia stały kontakt pomiędzy przepływającym strumieniem surówki, poddawanej uwodornieniu a wodorem i elementami katalitycznymi.
(9 zastrzeżeń)

B02B

P. 191953

20.08.1976

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, Polska (Wiesław Tokaj, Kazimierz Leszczyński).
Sposób uzdatniania kruszyw mineralnych
Sposób uzdatniania kruszyw mineralnych z nadmierną zawartością ziarn iłowych, do mas mineralno-bitumicznych, polega na tym, że kruszywo w stanie naturalnym miesza się z wapnem palonym, wapnem hydratyzowanym lub popiołami aktywnymi z węgla brunatnego i wodą oraz poddaje procesowi leżakowania
w celu zmiany jego właściwości fizyko-chemicznych.
(1 zastrzeżenie)

B02B

P.191959

21.08.1976

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania
Postępu Technicznego i Organizacyjnego POSTEOR,
Wrocław, Polska (Paweł Bamberski, Piotr Świątkiewicz, Mieczysław Gackowski).
Mocowanie zębów w kruszarkach walcowych
i walcowo-szczękowych
Mocowanie zęba odbywa się w ten sposób, że ząb
(1) o podstawie (2) ukształtowanej w płaszczyźnie prostopadłej do jego powierzchni roboczej w postaci jaskółczego ogona, wsuwa się w prowadnice (3) o tym
samym kształcie wykonane stycznie w wieńcu walca
(4). Po wsunięciu zęba (1) aż do oporu wbija się od
spodu stycznie klin (5) wraz z zabezpieczającą podkładką (6). Po wbiciu klina (5) zagina się końcówkę
zabezpieczającą podkładki (6).
(1 zastrzeżenie)
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określania zasadniczego kształtu cyklu osadzania.
Sygnały z mierników zawartości popiołu (4, 5) umieszczonych w produktach wzbogacania korygują kształt
cyklu osadzania w funkcji różnicy rzeczywistej i żądanej zawartości popiołu. Blok sterujący (2), na podstawie sygnałów z mierników parametrów jakościowych procesu, określa momenty otwarcia i zamknięcia
zaworów powietrznych (3) osadzarki. Sygnały z bloku
sterującego (2) są podawane do zespołu zaworów powietrznych (3) osadzarki. Dla nadawy o pewnych
określonych typach zmienności charakterystyk jakościowych wystarczające jest sterowanie cyklem osadzania za pośrednictwem sygnałów pochodzących z niektórych tylko mierników parametrów jakościowych
procesu osadzania.
(1 zastrzeżenie)

B03D

P.191972

23.08.1976

Crucible S.A., Luxemburg, Luksemburg
Wright Horsfal).

(David

Sposób odzyskiwania cząstek magnetycznych
cieczy ciężkiej
Sposób odzyskiwania cząsteczek magnetycznych cieczy ciężkiej z zawiesiny zawierającej cząsteczki ciężkie
oraz cząsteczki lżejsze, polega na tym, że zawiesinę
poddaje się przynajmniej jednostopniowemu wzbogacaniu w cieczy ciężkiej, tworząc pierwszą frakcję zawierającą tylko cząsteczki cieczy ciężkiej oraz drugą
frakcję zawierającą tylko niewielką część cząsteczek
cieczy ciężkiej. Następnie poddaje się drugą frakcję
oddzielaniu magnetycznemu dla odzyskania pozostałych cząsteczek cieczy ciężkiej.
(8 zastrzeżeń)

B03D

P.197666 Τ

26.04.1977

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (Wiesław Długosz, Zofia Ociepa).
Sposób oczyszczania mieliwa kwarcowego
Sposób oczyszczania mieliwa kwarcowego polega na
tym, że mieliwo kwarcowe w zależności od składu mineralnego zanieczyszczeń, poddaje się flotacji w jednym, lub dwu stadiach. W pierwszym stadium do zawiesiny wodnej o pH 4 - 9 dodaje się kwasy tłuszczowe, ich mydła lub alkilosiarczany, a w następnym
stadium zawiesinę zakwasza się do pH około 3 i dodaje kationowe odczynniki zbierające.
(1 zastrzeżenie)

B04B

P.196830 Τ

21.03.1977

Ośrodek Badawczo-Rozwój owy Systemów Mechanizacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Katowice, Polska (Stanisław Cierpisz, Krzysztof Ciok, Stanisław Głowiak, Jan Kaczmarczyk).
Sposób automatycznej regulacji osadzarki
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że sygnał z miernika (1) zawartości popiołu w nadawie oraz sygnał z czujnika strefy rozdziału (7) są
przekazywane do bloku sterującego (2) i służą do

B08B

P. 191876

18.08.1976

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej „EMAG",
Katowice, Polska (Jan Pogonowski).
Urządzenie do czyszczenia zbiorników
Urządzenie wg wynalazku ma zbiornik ciśnieniowy
(1), którego wylot jest zakończony dyszą wylotową (2).
Otwór wylotowy zbiornika ciśnieniowego (1) jest
zamknięty grzybem (3) połączonym z elementem wykonawczym siłownika pneumatycznego (4) przy pomocy drąga (5). Grzyb (3) jest dociskany sprężyną (6)
do krawędzi wylotu zbiornika ciśnieniowego (1). Urządzenie ma zawór sterujący (8) i zawór pomocniczy (12)
służące do sterowania.
Urządzenie do czyszczenia zbiorników jest przeznaczone do usuwania nawisów i innych przyczyn zatykania się zbiorników z materiałami sypkimi.
(3 zastrzeżenia)
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30.04.1977

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwice,
Polska (Józef Bik, Bronisław Hoderny, Zbigniew Urgacz, Ryszard Gruca).
Sposób wytwarzania rury metalowej warstwowej
i rura wykonana tym sposobem
Sposób wytwarzania rury metalowej metodą odlewania odśrodkowego polega na tym, że wytworzoną
dowolnym sposobem rurę metalową, korzystnie podgrzaną pokrywa się od wewnątrz kolejnymi warstwami metalu, które po zakrzepnięciu tworzą poszczególne
jej warstwy o określonych własnościach użytkowych.
Pokrywanie odbywa się przez osadzanie porcji metalu
na wewnętrznej powierzchni rury w czasie jej obrotu
wokół osi podłużnej. Dla uzyskania lepszych własności
użytkowych w czasie procesu wytwarzania reguluje
się przepływ ciepła przez powierzchnię zewnętrzną
rury, lub wytworzone tym sposobem rury poddaje się
prostym zabiegom obróbki cieplnej. Otrzymana tym
sposobem rura charakteryzuje się tym, że jej jednorodne warstwy przedzielone są niejednorodnymi
warstwami powstałymi ze wzajemnego przenikania się
materiałów sąsiednich warstw.
(2 zastrzeżenia)

B21D

P.192008

24.08.1976

Fabryka Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast", Kraków, Polska (Mieczysław Konopek, Bronisław Krupa, Marian Wolicki).
Urządzenie do dziurkowania blach
z samoczynnym posuwem
Urządzenie do dziurkowania blach według wynalazku stosowane jest na przykład na prasach krawędziowych, mimośrodowych lub wyposażone we własny
napęd.
Urządzenie ma podstawę (1), listwę przesuwną (2)
wyposażoną w zębatkę (3), zapadkę (4) osadzoną na
ramieniu (5). Ramię (5) zamocowane jest obrotowo za
pośrednictwem sworznia (6) do wspornika (7). Między
wspornikiem (7) a ramieniem (5) umieszczona jest sprężyna (8) odpychająca ramię do skrajnego położenia
ograniczonego śrubą regulacyjną (9). Ramię (5) połączone jest poprzez sworznie (10) i łącznik (11) z płytą
głowicową (12), która osadzona jest na słupach prowadzących (13).
Płyta głowicowa (12) ma wymienną głowicę dziurkownika (14) z płytą spychająco-prowadzącą (15), która dociska dziurkowaną blachę (16) przy pomocy sprężyn (17) do wymiennej płyty tnącej dziurkownika (18).
Listwa przesuwna (2) posiada również zębatkę (19),
współpracującą z zapadką blokującą (20) dociskaną
sprężyną (21), która zapobiega samoczynnemu przesunięciu się listwy przesuwnej (2). Powrót listwy przesuwnej (2) do położenia wyjściowego dokonywany jest
ręcznie po zwolnieniu zapadki (4) za pomocą dźwigni
(22) oraz wycofaniu zapadki blokującej (20) za pomocą trzpienia (23) współpracującego z krzywką (24).
(4 zastrzeżenia)

B21H

P. 191865

16.08.1976

Biuro Projektów Przemysłu Wyrobów Metalowych,
Kraków, Polska (Włodzimierz Janeczek, Józef Rypulak, Stanisław Zwierzyński, Zdzisław Sypik, Zygmunt
Jaraszewski, Mieczysław Karcz).
Urządzenie do walcowania gwintów
Urządzenie do walcowania gwintów na półfabrykatach śrub i wkrętów, mające płaskie narzędzia walcujące umieszczone w suwaku wykonującym ruch posuwisto-zwrotny i w uchwycie imakowym, który jest
przesuwany ku górze lub ku dołowi oraz zbliżany lub
oddalany od ruchomego narzędzia walcującego charakteryzuje się tym, że imakowy uchwyt (13) jest wyposażony w cztery trzpienie (14) do ustalania położenia narzędzia walcującego (12) w płaszczyźnie pionowej i cztery trzpienie (21) do ustalania położenia
narzędzia (12) w płaszczyźnie poziomej. Imakowy
uchwyt (13) ma śrubę (20) z nakrętką (19) do przesuwania go względem ruchomego narzędzia walcującego (4) zamocowanego w suwaku (1) połączonym z korbowodem (5) współpracującym z mimośrodem (7)
i tarczą (8) zaopatrzoną w sterującą krzywkę (9), przy
czym tarcza (8) jest osadzona na wspólnym wałku (11)
z pasowym kołem zamachowym (10) napędzanym z
zespołu napędowego z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej.
(3 zastrzeżenia)
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B21J

P.191958

20.08.1976

Huta 1 Maja, Gliwice, Polska (Janusz Widecki,
Józef Kobic).
Urządzenie do mocowania podwieszonych
przedmiotów
Urządzenie do mocowania podwieszonych przedmiotów zwłaszcza narzędzi kuźniczych pras i młotów ma
przymocowaną do płyty (2) mocującej przekładkę (3)
z trzema hakami (4) klinowymi utrzymującymi podwieszony przedmiot (1). Urządzenie ma także pierścień
(5) dociskowy dociskający haki (4) do podwieszonego
przedmiotu (1).
(2 zastrzeżenia)

Nr 5(111) 1973

kleszczach (1) osadzone poprzez sworznie (4) łapy (2).
Część robocza łap (2) na długości (8) równej co najmniej długości kowadła (6) ma wysokość (7) znacznie
mniejszą od średnicy krążka lub wysokości kostki stanowiącej odkuwki (5). Łapy wyposażone są w kły (3),
których końce stykające się z odkuwką (5) są zaokrąglone.
(2 zastrzeżenia)

B21K

P.200909

16.09.1977

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Elektrycznych, Katowice, Polska (Zygmunt Kempny,
Tadeusz Pastuszak, Alicja Gładki).
Przyrząd do prasowania na zimno wgłębień
w elementach maszyn
Przyrząd według wynalazku charakteryzuje się tym,
że wahający stempel (1) w zależności od głębokości
prasowania (h) i grubości ścianki (g) prasowanego profilu (F) posiada kąt wahania (γ) = 0°02'-1°50' oraz
końcówkę profilującą (Kp), której przekroje poprzeczne idąc od początku końcówki profilującej (Kp) w
kierunku zamocowania wahającego stempla (1) zmniejszają się w stosunku do przekroju wgłębienia prasowanego elementu (2) o wielkość wynikłą z kąta wahania (γ) i kompensacji odkształcenia sprężystego materiału prasowanego.
(1 zastrzeżenie)

B21J

P.197795 Τ

30.04.1977

Huta „Pokój", Ruda Śląska, Polska (Czesław Ignacy,
Henryk Sławik, Franciszek Grosman, Jan Penkała).
Sposób i manipulator do kucia swobodnego
zwłaszcza odkuwek spęczanych
Sposób według wynalazku polega na tym, że spęczaną odkuwkę chwyta się łapami manipulatora zakończonymi kłami umożliwiającymi obrót odkuwki
wokół prostej wyznaczonej przez punkty styków kłów
z odkuwką. Kły kleszczy przykłada się do odkuwki
poza jej środkiem ciężkości a obrót odkuwki uzyskuje
się przez podnoszenie i opuszczanie lub wychylanie
kleszczy. Manipulator według wynalazku posiada w

B21L

P.197520 Τ

21.04.1977

Słupskie Zakłady Sprzętu Okrętowego „Sezamor",
Słupsk, Polska (Zdzisław Machnik, Tadeusz Retkiewicz, Marian Biernat, Manfred Hanowski, Franciszek
Jabłoński).
Sposób mocowania rozporek w ogniwach łańcuchów,
zwłaszcza kotwicznych
Sposób według wynalazku umożliwia mocowanie
rozporki w ogniwie ciasno i bez luzów. Rozporka zaciśnięta w ogniwie podczas jego formowania jest następnie rozkuwana w przyrządzie o kształcie stempla
i matrycy zbliżonym do przekroju poprzecznego rozporki co powoduje jej wydłużenie i dociśnięcie do
ogniwa.
(2 zastrzeżenia)

B22C

P.197536 Τ

20.04.1977

Fabryka Wtryskarek „Ponar-Żywiec", Żywiec, Polska (Tadeusz Faber, Ryszard Sanetra, Mirosław Kuraś,
Zbigniew Lewandowski).
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Urządzenie do zamykania form z centralnym układem
regulującym
Urządzenie według wynalazku składa się z cylindra
roboczego (1) będącego częścią podstawy maszyny, w
którym znajduje się wydrążony tłok roboczy (4) stanowiący obudowę urządzenia teleskopowego, którego
sworzeń roboczy (5) z umocowaną na końcu ruchomą
płytą będącą stołem ruchomym (9) prowadzoną na kolumnach prowadniczych (2), do których przymocowany jest stół nieruchomy (3), napędzany jest siłownikami ruchu jałowego (7) względem płyty ryglowej (6).
Na płycie ryglowej umocowanej do wydrążonego tłoczyska roboczego (4) znajduje się urządzenie ryglujące
składające się z korzystnie ukształtowanych segmentów ryglujących (8) wchodzących w odpowiednie wcięcie sworznia teleskopowego (5). Sworzeń (5) stanowi
dodatkowo cylinder hydraulicznego siłownika, którego
tłoczysko (10) napędza wyrzutnik formy.
(2 zastrzeżenia)
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znajdującego się w pojemniku ciśnieniowym (6), do pojemnika
z urządzeniem modelowym (21), nakładanym na ramę
formierską (24), i pojemnikiem (1) tworzy komorę (27)
przeznaczoną częściowo do przyjmowania piaskowej
masy formierskiej (20), umieszczonej w pojemniku (1).
(20 zastrzeżeń)

B23B

P.191866

17.08.1976

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej, Kielce, Polska (Jan Strzelecki, Władysław Ząbczyński, Stanisław Kurzawski).
Przyrząd wiertarski z płytą obrotową

B22C

P. 199121

24.06.1977

Pierwszeństwo: 25.06.1976 - Szwajcaria (nr 8151/76)
18.05.1977 - Szwajcaria (nr 6181/77)
Georg Fischer
Szwajcaria.

Aktiengesellschaft,

Do ułoźyskowanego w stojaku (3) czopa (1) zamocowany jest siłownik pneumatyczno-hydrauliczny (2).
Przez otwór w czopie (1) siłownik (2) połączony jest
przewodem (20) z osadzonymi na płycie obrotowej (4)
dociskami hydraulicznymi (5) łap dociskowych (8). Drugi czop (9) uzębiony na obwodzie połączony jest z mechanizmem obrotu płyty (4). W układ sterowania mechanizmem obrotu włączony jest pneumatyczny pilot
ustalający (14).
Przyrząd wiertarski z płytą obrotową ma zastosowanie do wiercenia otworów w kadłubach armatury.
(4 zastrzeżenia)

Schaffhausen,

Sposób wytwarzania piaskowych form odlewniczych
i urządzenie do wytwarzania piaskowych form
odlewniczych
Piaskowa masa formierska (20) według wynalazku
jest optymalnie zagęszczana i największe zagęszczenie
piaskowej masy formierskiej (20) uzyskuje się na
wszystkich powierzchniach, stykających się z odlewem,
łącznie z płaszczyzną podziału formy, a zagęszczenie
w kierunku od płaszczyzny podziału formy do zewnętrznej strony formy zmniejsza się.
We wstępnie określonej odległości od urządzenia
modelowego (21) do pojemnika (1) podawana jest dozowana ilość piasku formierskiego (20) i na stronę tej
piaskowej masy formierskiej zwróconą do urządzenia
modelowego (21) oddziaływuje siła. Dzięki tej sile
piaskowa masa formierska (20), w kierunku urządzenia
modelowego (21) i ramy formierskiej (24), nasadzonej
na to urządzenie, zostaje odpowiednio przyśpieszona
w celu zagęszczenia, po czym wprawiona w przyśpieszony ruch piaskowa masa formierska (20) w momencie zetknięcia z urządzeniem modelowym (21) jest
hamowana przez nie i częściowo przez ramę formierską (24).
Urządzenie według wynalazku ma jednostronnie
otwarty pojemnik (1), połączony z pojemnikiem ciśnieniowym (6) za pośrednictwem płyty pośredniej (2),
przy czym w płycie pośredniej (2) umieszczony jest zawór (4), regulujący doprowadzenie sprężonego gazu,

B23B

P.191886

17.08.1976

Fabryka Przyrządów i Uchwytów „PONAR-BIAL",
Białystok, Polska (Zygmunt Zawadzki).
Oprawka wahliwa zwłaszcza do rozwiertaków
Przedstawiona na rysunku oprawka wahliwa składa się z korpusu (1), wahliwej tulejki (2) połączonej
z korpusem przy pomocy pierścienia (4) posiadającego
po obu stronach po dwie kulki oporowe umieszczone
w gniazdach, wykonanych w pierścieniu (4) i po dwa
występy zazębiające się z odpowiednimi wybraniami,
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wykonanymi w kołnierzu korpusu (1) i tulejki (2). Ponadto kołnierz tulejki (2) opiera się o kołnierz nalejki (2) w korpusie (1) w sposóm umożliwiający ruch
pierścienia (5) utrzymującego z obu stron po dwie
kulki oporowe. Nakrętka (3) służy do utrzymania tutulejki (2) w kierunku promieniowym w stosunku do
osi korpusu (1) i jednocześnie zezwalający na niewielkie wychylenie tulejki z zamocowanym w niej narzędziem.
(2 zastrzeżenia)
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Końcówka według wynalazku ma znaną okrągłą
podkładkę umieszczoną współosiowo na obwodzie izolatora (5) w miejscu uskoku (6) od strony tylnej
gniazda (2), przy czym metalowy korpus (7) gniazda
(2) ma wykonany występ (8) od strony tylnej to
jest od strony przyłączania kabla, który po założeniu podkładki (3) zagięty jest do podkładki (3) na
całym swoim obwodzie, dociskając w ten sposób
podkładkę (3) i tworząc metaliczne połączenie z korpusem (7).
(1 zastrzeżenie)

B23K

P. 199857

26.07.1977

Pierwszeństwo: 27.07.1977 - Austria (nr A 5516/76)
EVG Entwicklungs und Verwertungs GmbH, Graz-Steiermark, Austria (Hans Gott, Josef Ritter, Klaus
Ritter, Gerhard Ritter, Rudolf Scherr).
B23B

P. 197286 Τ

06.04.1977

Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich, Bydgoszcz, Polska (Ireneusz Bielski).
Wytaczadło z kopiałem płaskim
Rozwiązanie według wynalazku polega na tym, że
wytaczadło posiada kopiał płaski (12) w kształcie
płytki jednostronnie profilowanej, osadzony w gnieździe obrotowej tulei (3).
Wytaczadło według wynalazku może znaleźć zastosowanie przy wytaczaniu otworów kształtowych.
(1 zastrzeżenie)

B23K

P.191988

24.08.1976

Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra", Bydgoszcz, Polska (Tadeusz Kaźmierski).
Końcówka lutownicza złącza współosiowego
i jej połączenie z gniazdem współosiowym
Przedmiotem wynalazku jest końcówka lutownicza
i jej połączenie z gniazdem współosiowym wielkiej
częstotliwości przeznaczona do metalicznego połączenia metalowego korpusu złącza z obudową metalową
i ekranem przyłączonego kabla.

Elektryczna wielopunktowa spawarka oporowa
do wytwarzania rusztów kratowych
Przedmiotem wynalazku jest elektryczna wielopunktowa spawarka oporowa do wytwarzania rusztów
kratowych z prętów, przy zastosowaniu docisku belki do prętów w metodzie dwupunktowego spawania
tak, że elektrody (40, 41) są usytuowane w belce dociskowej (1), przy czym obie elektrody tworzą każdorazowo strefę dwupunktowego spawania i niezależnie od siebie i od kierunku spawania są prowadzone ślizgowo po belce dociskowej (1) w kierunku
jej ruchu i są na niej osadzone na sprężynach (36)
oraz, że belka dociskowa (1), transformatory spawalnicze (15, 16) i szyny zbiorcze (17-20) zasilane są
z uzwojenia wtórnego transformatorów (15, 16) i giętkim przewodem (22, 23) są połączone w jeden podnoszony i opuszczany zespół.
(5 zastrzeżeń)
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B23P

P.197789

Τ

30.04.1977

Bytomskie Zakłady Naprawcze PW, Bytom, Polska (Stefan Masłowski, Henryk Szymczyk).
Urządzenie demontażowe
mechanizmu kroczenia górnego
zmechanizowanej obudowy ścianowej
Rozwiązanie według wynalazku polega na tym, że
na prostokątnej ramie umieszczone są siłowniki (3)
i (4) oraz płyta (2) posiadająca prostokątne otwory
(5), (6), (7) i (8), w których umieszczone są zderzaki (9) i (10), o które opierany jest w trakcie demontażu mechanizm kroczenia. Dłuższy bok płyty
(2) posiada ramiona (11), między którymi osadzone
jest koło linowe (12), po którym przesuwa się lina
(13) zamocowana jednym końcem do siłownika (14)
umieszczanego pod płytą (2). Po przeciwnej stronie
urządzenia znajduje się transporter (15), którym dostarczane są mechanizmy kroczenia na urządzenie
demontażowe.
Taka konstrukcja urządzenia demontażowego umożliwia całkowity demontaż mechanizmu kroczenia na
jednym stanowisku bez potrzeby przetransportowywania go na różne stanowiska jakie byłyby potrzebne
do demontażu.
(1 zastrzeżenie)

B24B

P.197739

Τ
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trzpieniu (3) wmontowanym w obudowę korpusu głowicy oraz rolkami podtrzymującymi (4) ułożyskowanymi na trzpieniach (5). Poosiowy przesuw rolek (1)
umożliwiają sprężyny (7) połączone przez dźwignie
(6).
(2 zastrzeżenia)

B24B

P.198220 Τ

18.05.1977

Wyższa Szkoła Inżynierska, Lublin, Polska (Kazimierz Lutek, Antoni Kossowski).
Przyrząd do obciągania tarcz ściernych
Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do obciągania tarcz ściernych, znajdujący zastosowanie do
przywracania im zdolności skrawnych jak i kształtowanie ich powierzchni pod odpowiednim kątem.
Przyrząd według rozwiązrnia charakteryzuje się
tym, że płaszczyzna pomiarowa „C" płytki (11) jest
obniżona w stosunku do jej górnej podstawy „D"
o 2 mm. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w
dwie prowadnice (3) z osłodami oraz ułożyskowaną
dźwignię (9), co umożliwia dogodne uzyskiwanie ruchu prostoliniowo-zwrotnego, niezbędnego przy obsłudze przyrządu.
(2 zastrzeżenia)

29.04.1977

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Antoni Znorko, Józef Jezierski, Władysław Moskal, Wacław- Kwasniewski, Kozimierz Skrzypowski).
Samonastawna głowica nagniatająca wielorolkowa
Głowica nagniatająca według wynalazku umożliwia obróbkę wykańczającą powierzchni walcowej czopów wałów korbowych bez śladów płynięcia.
Głowica ma rolki nagniatające (1) ułożone swobodnie pomiędzy rolką dociskową (2) ułożyskowaną na

B28B

P. 190015

31.05.1976

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Betonów „CEBET", Warszawa, Polska (Tadeusz Krupiński, Stefan Uścisławski).
Sposób produkcji elementów betonowych
i żelbetowych,
zwłaszcza elementów stropowych wielootworowych
i urządzenie do stosowania tego sposobu
Sposób według wynalazku polega na tym, że dla
wykonywania poszczególnych operacji technologicznych stosuje się pojedyncze stanowiska robocze, odległe od siebie minimum o odstęp dla obsługi i współpracujące z tunelem lub tunelami wielopoziomowymi,
w których prowadzony jest proces dojrzewania ele-
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męntow betonowych lub żelbetowych, przy czym ze
stanowiska na stanowisko ruch przejazdu podkładu
odbywa się automatycznie, np. po torach lub rolkach, po opuszczeniu przez podkład stanowiska poprzedzającego i zasygnalizowaniu o zakończeniu czynności technologicznych związanych z tym stanowiskiem.
Wysokość podnoszenia podkładu na stanowisku formowania reguluje się zależnie od rodzaju formowanych elementów.
Urządzenie do stosowania sposobu według wynalazku stanowi zasypnik układacz betonu mający ustnik (4) zamykany kratą (7) wibrator (8) połączony
z kratą (7) sztywnym elementem konstrukcyjnym (9)
i zbiornik (3). Przejezdne urządzenie załadowczo-wyładowcze ma na podwoziu (10) platformę, (11) podnoszoną pionowo siłownikiem lub siłownikami (13)
hydraulicznymi zamocowanymi na podwoziu (10) i
działające na krzyżak lub krzyżaki (14) ramion podnoszących platformę.
(10 zastrzeżeń)

B28B

Nr 5(111) 1978
P. 192036

26.08.1976

Wanda Szopińska, Kościerzyna, Polska, Zenon Szojpiński, Tauberbischofsheim, Republika Federalna Niemiec (Wanda Szopińska, Zenon Szopiński).
Naprężone formy
dla produkcji elementów z betonu sprężonego
Naprężone formy stosowane przy produkcji elementów z betonu sprężonego na długich torach naciągowych mają postać ciągłych taśm stalowych na całej
długości toru naciągowego. Po ich naprężeniu stają
się całkwicie prostolinijne, zapewniając tym samym
prostolinijność
wyprodukowanym elementom, dla
których stanowią boczne ścianki formy. Dzięki naprężeniu formy nie wymagają bocznych usztywnień
ani silnego umocowania do podłoża. Przez zwolnienie naprężenia form następuje ich odspojenie od
nie naprężenia form następuje ich odspojenie od
stwardniałego betonu. Naprężone formy znajdują
szczególne zastosowanie przy produkcji elementów
sprężonych o płaskich bokach, np. belek o przekroju prostokątnym lub trapezowym.
(2 zastrzeżenia)
B28B

P. 197771 Τ

29.04.1977

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych, Opole, Polska (Wiesław Kurdowski, Stanisław
Peukert, Jan Hyenar, Jacek Łączny, Zbigniew Pietras, Leszek Zabiegaj).
Sposób granulowania, grudkowania
lub brykietowania mineralnych
zwłaszcza zdyspergowanych odpadów przemysłowych
Do granulowania, grudkowania lub brykietowania
odpadów przemysłowych, zwłaszcza popiołów lotnych
i fosfogiosu, stosuje się spoiwo gipsowe, na przykład
gips półwodny, pochodzący z gipsu, naturalnego albo
odpadowego, na przykład z fosfogipsu, fluorogipsu.
Proporcja składników przeznaczonych do granulowania, w (przeliczeniu na suchą masę wynosi 10-35%
wagowych półhydratu gipsowego i 90-69% wagowych popiołów lotnych lub fosfogipsu, przy czym
wody daje się w ilości zapewniającej właściwą do
granulowainia konsystencję oraz pełną hydratację półhydratu gipsowego.
Granulat z fosfogipsu może mieć zastosowanie jako materiał budowlany, podobnie jak granulat z popiołów lotnych.
(3 zastrzeżenia)
B29B
B28B

P. 192027

24.08.1976

Kombinat Budowlany Bytom - Zakład Doświadczalny „Pras-Bet", Gliwice, Polska (Mieczysław Furgalska, Rudolf Kluge, Czesław Mężyk, Adam Tatarczuch, Ryszard Bartos).
Matryca do wykonywania budowlanych elementów
wielkowymiarowych
Matryca-forma do wykonywania z betonu lub innego, wstępnie luźnego lub płynnego tworzywa elementów budowlanych, zwłaszcza wielkowymiarowych,
składa się ze skrzyni - korpusu (1), umieszczonej
na siłownikach kraty nośnej (2) oraz wkładów uniwersalnych (3).
(3 zastrzeżenia)

P. 197617 Τ

23.04.1977

Jacek Długołęcki, Gdańsk, Polska (Jacek Długołęcki).
Tworzywo typu sandwich
Tworzywo typu sandwich, w postaci trójwarstwowej, składa się z pustakowego rdzenia i z okładzin
zabezpieczających go przed wpływami zewnętrznymi.
Pustakowy rdzeń tworzy płyta (1) zaginana w kolejnych, w zasadzie równych, odstępach na przemian po dwa razy pod kątem około + π/3, a następnie dwa razy pod kątem - π / 3 , tworząc w przekroju trapezokształtną konstrukcję o stałym module. Krawędzie kolejnych zagięć są wzajemnie równoległe, leżąc dwa razy przy wierzchniej okładzinie (2), a następnie dwa razy przy spodniej okładzinie (3).
(1 zastrzeżenie)
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1405.1977

Pierwszeństwo: 17.05.1976 - Francja (nr 7614779)
Gérard Lezier i Bernard Vasseur, Boulogne-sur-Mer,
Francja.
Urządzenie do formowania tworzyw rozprężających się
Urządzenie do formowania tworzyw rozprężalnych,
zwłaszcza polistyrenu, charakteryzuje się tym, że zawiera kilka form (1) złożonych każda z dwu wnęk
(2), (3) o małej masie i małej pojemności cieplnej
wykonanych z aluminium o grubości rzędu 2 mm.
Wnęki te są perforowane przez wielką ilość otworów o średnicy około 0,5 mm, którymi przepływa
para lub inny gaz i są umiejscowione nieruchomo indywidualnie na dwu przeciwnych ścianach dwu
skrzyń (6), (7) przyłożonych jedna do drugiej wzdłuż
linii łączącej. Wnętrza skrzyń, mają żebra (8) i są
wypełnione materiałem termo-izolacyjnym, przy czym
do skrzyń jest podłączone co najmniej jedno wejście (9) i jedno wyjście (11) gazu lub pary oraz
jedno wejście i jedno ujście wody.
(11 zastrzeżeń)
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dem siebie przesunięcia (12a) a ich suma na obwodzie daje zarys linii śrubowej konfecjonowanego węża (13) przez ruch obrotowy rolek (11) z profilami
(12).
(1
zastrzeżenie)

B29H

P. 198726

08.06.1977

Pierwszeństwo: 10.06.1976 - St. Zjedn. Amer,
(nr 694,498)
Uniroyal, Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
Kąpiel klejowa
Kąpiel klejowa do nakładania na tkaniny lub pojednycze kordy sporządzone z włókna poliamidowego, aramidowego, poliestrowego lub kord wiskozowy, łączone następnie z gumą w wulkanizowanych,
ukształtowanych wyrobach, zawiera produkt kondensacji rezorcyny z formaldehydem i lateks kauczukowego terpolimeru winylopirydynowo-butadienowo-styrenowego lub kauczukowego kopolimeru butadienowo-styrenowego i 3-10% wagowych, w przeliczeniu na ciężar suchego kauczuku znajdującego się w
kąpieli żywicowo-kauczukowej, co najmniej jednego
mikrokrystalicznego wosku węglowodorowego o temiperaturze topnienia 71-101,7°C i ciężarze cząsteczkowym do 1500.
Przedmiotem wynalazku jest również tkanina lub
pojedynczy kord poliamidowy, aramidowy, poliestrowy lub wiskozowy, która zawiera w przeliczeniu na
ciężar tkaniny 3-10% wagowych powłoki wysuszonego kleju. Powłoka ta składa się z produktu kondensacji rezorcyny z formaldehydem, terpolimeru
kauczuku winylopirydynowo-butadienowo-styronowego lub kauczuku będącego kopolimerem butadienowo-styrenowym oraz co najmniej jednego mikrokrystalicznego wosku o temperaturze topnienia 71,1-101,7°C i ciężarze cząsteczkowym do 1500. Podane wartości procentowe oblicza się w stosunku
do ciężaru suchego kauczuku w kąpieli kauczukowo-żywicowej.
(9 zastrzeżeń)

B44D

P. 197638 Τ

25.04.1977

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Kazimierz Cywiński).
B29H

P. 191990

Rozmieszczenie głowic lakierowniczych
w malarni elektrostatycznej

25.08.1976

Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil", Wolbrom, Polska (Jerzy Gerasimov, Henryk
Cygnarowski, Marian Bański, Ryszard Osuch, Stanisław Kajda, Jan Salamon, Henryk Papaj).
Urządzenie do konfekcjonowania węży ssawnych
Urządzenie do konfekcjonowania węży ssawnych charakteryzuje się tym, że ma odpowiednią ilość wyprofilowanych rolek (11), których profile (12) mają wzglę-

Rozmieszczenie głowic lakierniczych w malarni
elektrostatycznej według wynalazku charakteryzuje
się kształtem sinusoidalnym lub do niego zbliżonym.
Sinusoida ta opada ku dołowi w kierunku ruchu
przedmiotu malowanego. Zagęszczenie głowic rośnie
w kierunku spodu osi. W zależności od kształtu, rozmiarów i materiału przedmiotów lakierowanych ilość
szeregów głowic może być większa od jedności i
każdy szereg może mieć różne kąty oraz stopnie zagęszczenia.
(1 zastrzeżenie)

B60T
E01B

P.197555 Τ

21.04.1977

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Katowice, Polska (Konrad Wiszniowski).
Buforowa zapora torowa
Buforowa zapora torowa jest zaopatrzona w przesuwne sanie (1) umieszczone w prowadnikach (3).
Na saniach (1) jest zabudowane wychylne ramię (4)
zaopatrzone w zderzak (8) i opierające się o ogranicznik (7).
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Przesuwne sanie (1) są połączone z amortyzatorami (10) opierającymi się na oporowcu (11) i są
zaopatrzone w siłownik (6) służący do podnoszenia
i opuszczania wychylnego ramienia (4). Całość zabudowana jest na międzytorzu.
(2 zastrzeżenia)

B60T

P. 197827 Τ

30.04.1977

Wytwórnia Silników Wysokoprężnych „PZL-Andrychów", Andrychów, Polska (Andrzej Fryś, Bolesław
Kurowski, Ryszard Stępniakowski).
Podciśnieniowy układ wspomagający hamulce pojazdu
napędzanego silnikiem wysokoprężnym
Układ według wynalazku posiada w rurze dolotowej (1) silnika przepustnicę (2) powietrza, kt6ra
sprzężona jest z pedałem (7) hamulców pojazdu. Mechaniczne sprzężenie przepustnicy (2) z pedałem (7)
hamulców, zrealizowane za pomocą dźwigni (3) i
cięgła (8).
(7 zastrzeżeń)

B61K

P. 191854

17.08.1977

Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych,
Warszawa, Polska (Andrzej Bajorski, Jerzy Jantar,
Janusz Komorowski, Dymitr Poniżnik, Jan Odrobina).
Urządzenie do zabezpieczenia wózka transportowego
przed stoczeniem się po prowadnicach pochylni,
stosowane zwłaszcza w zespołach roboczych
wytwórni betonu i mas bitumicznych
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że ma umieszczoną na prowadnicach (1) wózka (5) odbojnicę (2) w kształcie ramy metalowej, zamocowaną obrotowo na wale (6) stanowiącym jej oś
obrotu, która przechodzi przez środek ciężkości odbojnicy (2). Odbojnica (2) w położeniu neutralnym
i roboczym stabilizowana jest mechanizmem zapadkowym (8), odblokowywanym sygnałem elektrycznym
uruchamiającym równocześnie silnik elektryczny (11)
wraz z reduktorem obrotu (3). Instalacja elektryczna urządzenia wyposażona jest w wyłączniki krańcowe (9) o działaniu odpowiadającym skrajnym położeniom odbojnicy (2).
(2 zastrzeżenia)

B61B

P.191933

19.08.1976

Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Katowice, Polska (Lesław Dudek, Stanisław Dudek,
Ludwik Kąkol).
Poczta linowa
Przedmiotem wynalazku jest poczta linowa, służąca do przesyłania dokumentów w szczególności na
dużych stacjach kolejowych-rozrządowych. Poczta linowa ma koło napędowe (1) osadzone w łożysku (2)
otrzymuje napęd od silnika (3) poprzez przekładnię
(4) i koło napinające (6) osadzone w łożysku (7)
przesuwane jest wzdłużnie dla utrzymania stałego naciągu liny nośnej (8) za pomocą linki napinającej
(10) i ciężaru (13). Lina nośna prowadzona i podtrzymywana jest rolkami (14) umocowanymi do słupów 1(16). Do liny przymocowane są zbiorniki (17)
i (17 ). Zatrzymanie silnika (3)
następuje samoczynnie, gdyż pojemniki (17) i (171) swoim uchwytem nawiązują kontakt z wyłącznikami krańcowymi (18,
19, 20 i 21).
(5 zastrzeżeń)
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23.04.1977

Jacek Długołęcki, Gdańsk, Polska (Jacek Długołęcki).
Przyczepa piętrowa
Piętrowa przyczepa do lekkich ładunków, szczególnie rolniczych ma na skrzyni głównej zamocowaną
skrzynię górną, która jest podnoszona siłownikiem (17)
i jest mocowana w górnym położeniu za pomocą układu prętów wspornikowych (3-10) zagiętych na obydwu końcach pod kątem prostym i swymi zakończeniami umieszczonych w gniazdach (15) uformowanych w
dolnej i górnej platformie.
(1 zastrzeżenie)

B63B
B65D
F17C

P. 199119

24.06.1977

Pierwszeństwo: 23.08.1976 - Norwegia (nr 762893).

Moss Rosenberg Verft A/S, Ieloy, Norwegia (Arne
Tonnessen).
B63B

P. 183489

20.09.1975

Ferdynand Barbasiewicz, Otrębusy, Polska
nand Barbasiewicz).

(Ferdy-

Sposób zoptymalizowanego wykorzystania energii
wodnej rzecznej
Sposób wykorzystania energii grawitacyjnej wody
w nurcie rzeki polega na tym, że wzdłuż biegu nurtu
umieszcza się koła klinowe opasane liną stalową, do
której mocuje się tarcze z tworzywa sztucznego. Tarcze napędzające linę po przejściu przez koło klinowe
w dole nurtu, holowane są pod prąd w stanie złożonym. Energia otrzymana tym sposobem może być wykorzystana do napędu prądnic lub holowania pojemnikokontenerów w górę rzeki.
(1 zastrzeżenie)
B63B

P. 198766

Zbiornik izolowany
Zbiornik izolowany do przechowywania skroplonego
gazu ma płaszcz z dolną częścią (1) stalową i górną
częścią (2) aluminiową. Ściana (4) kulistego zbiornika
wykonana jest z aluminium.
Płaszcz ma pośredni pas lub strefę (7) w obszarze
połączenia części (1 i 2) ściany zbiornika zbudowaną z
materiału o złej przewodności cieplnej względem przewodności cieplnej materiału ściany zbiornika i pozostałej części płaszcza, o współczynniku rozszerzalności cieplnej o wartości pośredniej między wartościami dla pozostałych materiałów płaszcza, odpornego na
niskie temperatury. Strefa jest izolowana termicznie
materiałem (5) izolacyjnym. Strefa pośrednia wykonana jest ze stali nierdzewnej.
(2 zastrzeżenia)

10.06.1977

Pierwszeństwo: 11.06.1976 - Szwecja (nr 7606685-1).
AB Resmastservice, a
Skövde, Szwecja.

Swedish

Body

Corporate,

Sposób ładowania i wyładowywania
ciężkich przedmiotów ze statku oraz urządzenie
do ładowania i wyładowywania ciężkich
przedmiotów ze statku
Sposób według wynalazku polega na tym, że przedmiot (21) dostarczony na przyczepie na nabrzeże portowe do położenia pomiędzy dźwigarami (5) wspierającymi się na masztach (4) a następnie za pomocą urządzenia dźwigowego jest podnoszony i przesuwany,
wraz z urządzeniem dźwigowym po poziomych dźwigarach rozpostartych pomiędzy burtami statku i sięgających do masztów (4), do położenia nad ładownią.
Następnie przedmiot (21) opuszcza się wgłąb ładowni.
Urządzenie ma parę dźwigarów (9) wspierających
się poprzez belki (11) na masztach (12) podnoszących
ustawionych pionowo przy ścianach (3', 3") ładowni
(3). Dźwigary (9) połączone są ze wspornikowymi
dźwigarami (5) opierającymi się drugimi końcami na
masztach (4) wsporczych ustawionych na nabrzeżu (2).
Na górnych powierzchniach (6, 10) dźwigarów (5, 9)
jest ustawione urządzenie dźwigowe z jarzmem (18)
nośnym służące do transportu przedmiotu (21).
(10 zastrzeżeń)

B64C

P. 197757 Τ

28.04.1977

Kazimierz Pelc, Wrocław, Polska (Kazimierz Pelc).
Układ napędowy mięśniolotu
Układ napędowy mięśniolotu posiada przekładnie (1)
i (2), nastawne śmigło (3), inercyjne masy (4) i (5)
oraz mechanizm (6) do nastawiania skoku śmigła. Wynalazek umożliwia podczas rozbiegu gromadzenie ener-
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gii kinetycznej w inercyjnych masach wirujących przy
małym skoku śmigła, a podczas startu - przy większym skoku śmigła - energia kinetyczna mas wirujących zamienia się w pracę śmigła zwielokrotniając
moc startową mięśniolotu.
(2 zastrzeżenia)
B65B

P. 194583

21.12.1976

Pierwszeństwo: 13.08.1976 - RFN
(nr Ρ 2636527.5)
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ku w zbiorniku wytwarzając w ten sposób mieszankę
fluidalną pod ciśnieniem zdolną do transportu po
otwarciu elementu zamykającego zbiornik.
Urządzenie do stosowania sposobu charakteryzuje
się tym, że stanowi dennice o podwójnym dnie, której
część (2) zewnętrzna ma króciec (3) do doprowadzania
gazu pod ciśnieniem a część wewnętrzna stanowi
przegrodę (1) porowatą, wykonaną ze spieczonych
proszków metali na bazie niklu, służącą do miałkiego
rozdrobnienia gazu i wprowadzenia go do proszku celem wytworzenia mieszanki fluidalnej pod ciśnieniem.
(2 zastrzeżenia)

Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Lünen, Republika Federalna Niemiec (Dieter Gründken, Manfred
Redder).
Sprzęg segmentów bieżni rynnowej
łańcuchowego przenośnika zgrzebłowego
Przedmiotem wynalazku jest sprzęg segmentów bieżni rynnowej z zastosowaniem niegwintowanych sworzni
sprzęgowych zakończonych obustronnie rozszerzającymi się głowicami sworzniowymi, posiadającymi z jednej strony osiowo osadzoną nasadkę ryglującą (28)
wchodzącą do kieszeni ryglującej, znajdującej się na
jednym końcu segmentu bieżni rynnowej.
Istota wynalazku polega na tym, że sworzeń sprzęgający (17) posiada również na głowicy sworzniowej
(26) usytuowanej na przeciwległym końcu osiowej nasadki ryglującej (28) co najmniej jeden wypust ryglujący (30), który przy sprzęgnięciu wchodzi do wyżłobienia ryglującego (32) istniejącego elementu sprzęgającego segmentu bieżni rynnowej. Zabezpieczenie
sworznia sprzęgającego odbywa się za pomocą sprężynującej klamry (33) w kształcie litery C, która w formie wkładki wprowadzona jest do kieszeni wpustowej.
(5 zastrzeżeń)

B65D

P. 189741

19.05.1976

Zakład Doświadczalny Budowy Urządzeń i Aparatury Doświadczalnej Przemysłu Farb i Lakierów „Dozafil", Wrocław-Kowale, Polska (Emil Bartnik, Kazimierz Ochman, Stanisław Wrona, Władysław Tabor,
Stanisław Łuszczyk, Barbara Kornela).
Sposób opróżniania zbiorników z substancji
proszkowych oraz urządzenie do stosowania
tego sposobu
Sposób opróżniania zbiorników magazynowych z
substancji proszkowych polega na doprowadzeniu substancji gazowej transportującej do zbiornika magazynowego przez porowate dno i wprowadzeniu do prosz-

B65D

P.198836

14.06.1977

Pierwszeństwo: 28.06.1976 - Norwegia (nr 762230)
Norsk Hydro a.s. Oslo, Norwegia.
Pojemnik elastyczny do transportowania
1 magazynowania luzem materiałów masowych oraz
sposób wytwarzania takiego pojemnika
Pojemnik według wynalazku charakteryzuje się tym,
że spodnią jego część stanowią co najmniej cztery
płaty (4) o jednakowej parami wielkości, które są bezpośrednimi przedłużeniami bocznych ścianek pojemnika i które są połączone parami u swych dolnych
krawędzi tak, że złącza (8, 8') są skrzyżowane w jednym punkcie.
Sposób wytwarzania pojemnika elastycznego wykonanego z jednego kawałka materiału złożonego poprzecznie lub wzdłużnie, którego krawędź boczna lub
krawędzie jest lub są połączone ze sobą tak, że kawałek materiału ma co najmniej jeden otwór (3),
charakteryzuje się tym, że spodnią część pojemnika
formuje się przez wykonanie nacięć w dolnej części
materiału równolegle do i korzystnie również w pobliżu krawędzi bocznych, w celu utworzenia co najmniej czterech płatów o jednakowej parami wielkości,
przy czym pary płatów łączy się ich dolnymi obrzeżami ze sobą tak, aby złącze powstałe przy tym skrzyżowały się ze sobą w jednym punkcie i utworzyły po
takim połączeniu dno pojemnika.
(4 zastrzeżenia)
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05.07.1977
(nr

8664/76)

Toni Casutt, Oberengstringen, Szwajcaria.
Pudełko składane zwłaszcza do owoców i warzyw
Pudełko według wynalazku ma na dłuższych ścianach (2, 3) bocznych dwie wiszące części (5, 6) denne,
które są połączone przez dające się zginać skrzydełka
łączące z krótszymi ścianami bocznymi. Obie części
(5, 6) denne są sklejane wzdłuż zagiętego paska (38).
Złożone pudełko rozkłada się przez lekki nacisk na
krótsze boki, przy czym części denne (5, 6) samoczynnie powracają do właściwego położenia.
(9 zastrzeżeń)

B65G

B65G

P.191934

19.08.1976

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Maszynowego Leśnictwa, Wrocław, Polska (Jerzy Jonkisz,
Paweł Wieloch).
Urządzenie odbierające elementy płytowe
Urządzenie według wynalazku, odbierające elementy
(6) płytowe i układające je w stosy ma na stole (1)
podnośnika (2) nożycowego ułożony przesuwnie przenośnik (3) rolkowy. Ze stołem (1) połączony jest przegubowo i przesuwnie przenośnik (4) paskowy, który
z drugiej strony odbiera elementy (6) spod prasy (5).
W chwili, gdy przesuwny przenośnik (3) zbliży się do
palety (8), rolka oporowa (7) opadając pozwala na zesunięcie się elementu (6) z przenośnika (3).
(2 zastrzeżenia)

B65G

P.191938

P.191955

20.08.1976

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud, Bytom, Polska (Bogusław Szewczyk, Czesław Węglowski, Stanisław Małecki, Herbert Mrugała, Bernard Wilk).
Zmechanizowany punkt załadowczy urobku do wózków
kopalnianych
Urządzenie stosowane w wyrobiskach korytarzowych
ma nośne dźwigary (2) osadzone w przeciwległych
ociosach (3) wyrobiska (4). Na dźwigarach (2) od dołu
jest umieszczony zsypowy lej (5), a od góry ładujący
stół (6), połączony z jednej strony za pomocą krytych
łożysk (7) z dźwigarami (2) u wlotu leja (5) a z drugiej strony poprzez zakotwione w stropie (9) wyrobiska (4) kierujące krążki (10) do powietrznego kołowrotu (11). Kołowrót (11) jest osadzony również na
nośnych dźwigarach (2) po przeciwnej stronie zesypowego leja (5).
(1 zastrzeżenie)

20.08.1976

Fabryka Urządzeń Okrętowych „TECHMET", Pruszcz
Gdański, Polska (Edward Reszka, Jan Bzduch).
Zespół nośny przenośnika
Zespół nośny przenośnika składa się z rozwidlonych
monolitowych ogniwo-podobnych elementów (1) połączonych między sobą pływającymi sworzniami (6).
Na górnej powierzchni płytki każdego lub dowolnego
elementu (1) znajduje się zbierak (16).
Dzięki możliwości przeginania się w dowolnym kierunku w płaszczyźnie nośnej, zespół umożliwia transport po linii łamanej.
(3 zastrzeżenia)

B85G

P.192007

24.08.1976

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania
Postępu Technicznego i Organizacyjnego „POSTEOR",
Wrocław, Polska (Marian Nogala, Ferdynand John,
Eugeniusz Ekiert, Adam Kotiuszko).
Układ przesyłający zwłaszcza dla materiałów
drobnoziarnistych l/lub pylastych
Układ przesyłający jest zbudowany z elastycznego
rurociągu (1) podwieszonego za pomocą ciągien (2) jednym końcem umocowanych do końcówek (6) obroto-
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wych jednoramiennych żurawików (3) i dwuramiennych (4) zamontowanych na konstrukcji znanego urządzenia nośnego. Drugie końce cięgien (2) są złączone
z odpowiadającymi im obejmami (7) rozmieszczonymi
wzdłuż rurociągu (1). Koniec stały (8) rurociągu (1) jest
połączony z odcinkiem stałym rurociągu należącym do
zbiornika odbiornika, natomiast ruchomy koniec (9)
rurociągu (1) jest połączony z urządzeniem pobierającym.
(3 zastrzeżenia)

Nr 5(111) 1978

grupy różniące się granulacyjnie wprowadzane są do
zbiornika naprzemiennie metodą zmiennych pól wynikającą z podziału zbiornika, a zwiększenie odpływu
cieczy następuje na drodze połączenia warstw o grubszej granulacji. W wypadku składowania materiału o
granulacji jednolitej, wprowadza się dodatkowo naprzemiennie obce materiały o granulacji odmiennej.
Odmiana sposobu, w której konsolidacja osadów odkładanych w zbiornikach następuje na skutek odwodnienia warstw polega na zastosowaniu w składowisku
pionowych i poziomych drenaży.
(5 zastrzeżeń)

B65G

P. 197790 Τ

30.04.1977

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Biuro Projektów Górniczych, Kraków, Polska (Stanisław
Szczurowski, Barbara Szczurowska).
Sposób ciągłego załadunku węgla i przepadu
węglowego do wozów kopalnianych będących
w ruchu oraz urządzenie do załadunku tym sposobem

B65G

P.192034

26.08.1976

Zakłady Radiowe „Diora" Dzierżoniów, Polska (Mikołaj Basiów).
Podajnik

Sposób według wynalazku polega na cyklicznym
dozowaniu węgla ze zbiornika i doprowadza go razem
z przepadem węglowym za pomocą jednego urządzenia załadowczego, skierowanego automatycznie do
wozów kopalnianych będących w ruchu. Urządzenie
według wynalazku ma połączone ze sobą przegubowo
zsuwnię (2) dozującą i zsuwnię (4) załadowczą usytuowane nad torem (1) jezdnym wozów (18) kopalnianych. Swobodny koniec zsuwni (4) połączony jest
liną z wciągarką (5). Zsuwnią (2) połączona jest z
wylotem (3) zbiornika i ma dozownik (11) tarczowo-płytkowy. Zespół transportowy przepadu węglowego
zbiornika usytuowany w kanale pod torem (1) jezdnym z którego za pomocą podnośnika (15) kubełkowego, napełnionego transporterem (9) zgrzebłowym,
przepad transportowany do zsuwni (4) załadowczej.
(7 zastrzeżeń)

Przedmiotem wynalazku jest podajnik wielodrutowy
współpracujący z automatem do produkowania drobnych elementów konstrukcyjnych wykonywanych z
drutu.
Podajnik dla poszczególnych drutów (D) podawanej
wiązki ma osobny mechanizm podawania złożony z zębatego koła (Z) i z współpracującej z nim sprężyny
(S). Zębate koła (Z) są mimośrodowo osadzone w korpusie (K) podajnika.
(1 zastrzeżenie)

B65G
B65G

P. 197688 Τ

26.04.1977

Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław, Polska (Stanisław Mazij, Zbigniew Janiak).
Sposób składowania w zbiornikach osadowych
rozdrobnionych materiałów transportowych
hydraulicznie
Sposób składowania w zbiornikach osadowych rozdrobnionych materiałów transportowanych hydraulicznie i rozsegregowanych na grupy granulacyjne, stosowany (zwłaszcza w górnictwie, polega na tym że

P. 197793 Τ

30.04.1977

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Kazimierz Kowalski).
Urządzenie zabezpieczające burty wagonów
w wywrotnicy od sił resorów
Urządzenie według wynalazku ma hydrauliczną podporę (1) podtrzymującą górną krawędź burty wagonu
(8) podczas obracania wywrotnicy. Podpora (1) ma
układ sterowania składający się z siłownika (2) i zasilającej pompy (5). W przewodzie (6) zasilającym są
dwa przelewowe zawory (10) i (3), a pomiędzy nimi
hydrauliczny zamek (4).
(2 zastrzeżenia)
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30.04.1977

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Wrocław",
Wrocław, Polska (Fryderyk Kiełbasiński, Henryk Pawlik).
Urządzenie pulsujące do pneumatycznego
rozładunku materiałów sypkich
Urządzenie według wynalazku może być instalowane w zbiornikach stałych i ruchomych służących
do transportu lub magazynowania materiałów syipkich.
Istota wynalazku polega na tym, że zbiornik (2) ma
osadzoną rozłącznie powłokę (1) w jego dolnej połowie,
a na obwodzie zbiornika (2) są rozmieszczone dysze (4)
połączone z przewodami (3) powietrznymi.
(1 zastrzeżenie)

B66B

P.191693

06.08.1976

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Jerzy Antoniak, Franciszek Łydka).
Sposób instalowania wielolinowych maszyn
wyciągowych zwłaszcza w górnictwie podziemnym
Sposób instalowania wielolinowych maszyn wyciągowych polega na tym, że maszynę wyciągową ustawia
się na poziomie zrębu szybu, a na wieży koła linowe
kierujące. Koła są ułożyskowane niezależnie, co umożliwia różnice obrotów, a podstawy ich dają możliwość
przesunięcia koła w pionie, dla regulowania w pewnym zakresie długościami lin.
(1 zastrzeżenie)

B66B

P.191954

20.08.1976

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń
Transportowych „Zemak-Detrans", Bytom, Polska
(Edward Burmenda).
Mechanizm dźwigniowy zabezpieczający prawidłowy
układ stopni na górnym łuku prowadnic
schodów ruchomych
Mechanizm według wynalazku stanowi dźwignia
jednoramienna (1), będąca fragmentem prowadnicy (2)
dolnych rolek wsporczych (3) zamocowana przegubowo z jednej strony do prowadnicy (2) dolnych
rolek wsporczych (3), a z drugiej strony do

B65J

P.197705 Τ

25.04.1977

Zakład Konfekcji Technicznej „Pollena", Częstochowa, Polska (Rafał Grohs, Leszek Zachuta).
Zamknięcie przeslonowe kontenera elastycznego
Zamknięcie przesłonowe kontenera elastycznego,
przeznaczonego szczególnie do przewozu materiałów
sproszkowanych, mającego w korpusie (1) otwór wysypowy (2), wykonane jest z płata materiału o kształcie trapezu, którego podstawę (5) stanowi łuk wypukły, a pozostałe boki (6) - łuki wklęsłe. Do wierzchołków (7) tego trapezu przytwierdzone są cięgna (8),
które umożliwiają, zależnie od potrzeb zasuwanie lub
odsuwanie otworu wysypowego.
(1 zastrzeżenie)
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sprężynowego amortyzatora (5), który oddziaływuje
na tę dźwignię w kierunku przeciwnym do kierunku
oddziaływania dolnych rolek wsporczych (3), przy czym
do przegubu (6) dźwigni jednoramiennej (1) jest zamocowany zderzak (10) oddziaływujący na wyłącznik
(11).
(2 zastrzeżenia)
B66B

P. 197792 Τ

30.04.1977

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Tadeusz
Tłuścik, Jan Kalyta, Aleksander Turbaczewski, Kazimierz Fudała).
Układ do zasprzęglania bębna luźnego dwubębnowej
maszyny wyciągowej
Układ do zasprzęglania bębna luźnego dwubębnowej
maszyny wyciągowej, w którego skład wchodzi sprężynowo-pneumatyczny siłownik lub zespół siłowników
zasilany za pomocą trój drożnego elektropneumatycznego zaworu, charakteryzuje się tym, że na zasilającym siłownik rurociągu (11) zabudowano elektropenumatyczny odcinający zawór (3), którego cewka
(2) jest sterowana trójpołożeniowym przełącznikiem,
przy czym zawór (3) w czasie awaryjnej przerwy w
zasilaniu maszyny energią elektryczną, zamyka drogę
wypływu sprężonego powietrza z siłownika (10), zapobiegając przed uderzeniowym zasprzęglaniem bębna
luźnego, a tym samym przed uszkodzeniem mechanizmu sprzęgłowego.
(1 zastrzeżenie)

B66C

P.191777
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pilotowych (4) i (5). Rozdzielacze te sterowane są
krzywką dwugarbną (3) połączoną osią (1) z wysięgnikiem (2). Zawory zwrotne sterowane (6) i (7) przeznaczone są do zasilania siłowników podstawowego
mechnizmu obrotu z obwodu siłowego (10), zaś zawory
zwrotne sterowane (8) i (9) zasilają siłownik (12) dodatkowego mechanizmu obrotu, przy czym uruchamianie i zmiana kierunku obrotu wysięgnika dokonywana
jest rozdzielaczem (11).
(1 zastrzeżenie)

B66C

P.191939

20.08.1976

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 171365
Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych i
Samojezdnych przy Ośrodku Badawczo-Rozwojowym
Maszyn Budowlanych, Bielsko-Biała, Polska (Edward
Sosna, Jerzy Galas).
Układ przemieszczania wysięgnika
Układ przemieszczania wysięgnika charakteryzuje
się tym, że siłownik hydrauliczny (4) zmiany wysięgu
jest osadzony pomiędzy wysięgnikiem (1) a platformą
(3) w ten sposób, że razem z dźwigarem (2) tworzą
układ równoległoboku. Przy przedstawieniu układu
z położenia transportowego do roboczego następuje
obrót siłownika (4) zmiany wysięgu bez utraty jego
skoku.
(2 zastrzeżenia)

11.08.1976

Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego, Szczecin,
Polska (Zbigniew Dziob, Marceli Figurski, Mieczysław
Skrzymowski).
Układ hydrauliczny do napędu, mechanizmu obrotu
wysięgnika żurawia masztowego
Układ hydrauliczny według wynalazku ma zastosowanie do obrotu wysięgnika żurawia masztowego,
szczególnie żurawia przeznaczonego do stosowania na
statkach wodnych. Rozwiązanie według wynalazku polega na zintegrowaniu układu hydraulicznego podstawowego mechanizmu obrotu z układem hydraulicznym dodatkowego mechanizmu obrotu przez połączenie ich obwodów siłowych oraz sprzężenie ich obwodów sterowniczych za pośrednictwem rozdzielaczy

B66C

P. 197774 Τ

29.04.1977

Zakłady Płyt Pilśniowych, Czarna Woda,
(Henryk Kaczmarek, Jerzy Kulwas).

Polska

Urządzenie napędowe wciągarki suwnicy
zwłaszcza pomostowej
Urządzenie napędowe wciągarki suwnicy zwłaszcza
pomostowej składa się z zamocowanego na zaopatrzonej w uchwyty płycie (1) silnika elektrycznego (3), połączonego bezpośrednio z reduktorem (4), na wale (5),
którego zamocowane jest koło łańcuchowe (6).

Nr 5(111) 1978

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

29

Urządzenie według wynalazku przystawia się do łańcucha napędowego wciągarki i sprzęga się wymienione
jego koło łańcuchowe (6) z łańcuchem napędzającym
wciągarkę.
Silnik urządzenia według wynalazku ma przełącznik
(7) do zmiany kierunków obrotów i wyłącznik (8) do
włączania i wyłączania dopływu prądu do tego silnika.
Urządzenie według wynalazku może być zamocowane na specjalnie wykonanym w tym celu wózku (9).
(1 zastrzeżenie)
B66C

P.198222 Τ

18.05.1977

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Budownictwa „ZREMB", Warszawa, Polska (Jan Rajchert).
Chwytak samozaciskowy z łapowym zawiesiem
Chwytak samozaciskowy z łapowym zawiesiem składa się z ramy (1), w której osadzone są obrotowo
dwuramienne dźwignie (2) z jednej strony połączone
cięgłami (3) z trawersą (4), a z drugiej zakończone
szczękami (5). W ramie (1) osadzone są także obrotowo
dwa dwułapowe zawiesia (6) wyposażone w przeciwciężary (7). Na ramie (1) zabudowane są dwa mechanizmy zaczepowe (8) do blokowania zawiesi (6) w położeniu otwartym i zamkniętym. Obydwa mechanizmy
zaczepowe (8) połączone są ze sobą układem dźwigniowo-cięgłowym (9) i są zwalniane jedną z dwu dźwigni
ręcznych (10). Chwytak jest przeznaczony do pracy
tam, gdzie zachodzi konieczność przenoszenia na przemian przedmiotów o ścianach równoległych i o kształtach nieregularnych np. w produkcji elementów z betonu komórkowego do przenoszenia pakietów oraz
urządzeń technologicznych jak formy i wózki szynowe.
(3 zastrzeżenia)

B66F

P.191807

12.08.1976

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama", Rybnik, Polska (Antoni Wejkowski, Leonard Rudek, Bronisław
Sabela).
Stacjonarny podnośnik widłowy
Stacjonarny podnośnik widłowy do podawania lub
odbierania cięższych elementów na stanowiskach roboczych w produkcji wielkoseryjnej składa się ze znanego silnika elektrycznego (12) napędzającego za pośrednictwem samohamownej przekładni ślimakowej
(13) i dodatkowej przekładni zębatej (14) wałek roboczy (11). Na wałku (11) osadzone są koła łańcuchowe napędowe (8) zazębiające się z pionowymi łańcuchami (7) przewieszonymi przez koła napędowe nawrotne (9). Łańcuchy (7) zamocowane są obustronnie
do wózków (3) wyposażonych w podnoszące widły (4).

Wózek (3) ma prowadnicze rolki (5) poruszające się
w rowkach (6) wykonanych w pionowych stojakach
(2) korpusu (1) podnośnika. Pomiędzy dolną końcówką
łańcucha (7), a wózkiem (3) znajduje się sprężynowy
napinacz (10) składający się z trzona (15), którego jeden koniec w postaci nagwintowanego sworznia stanowi rdzeń napinacza (10) zawierającego poza tym
kołnierzową tuleję (19) i sprężynę (21).
Podnośnik może mieć zastosowanie przy wielkoseryjnej produkcji rynien górniczych przenośników zgrzebłowych.
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ C
CHEMIA I

METALURGIA

05.04.1977

Sposób i urządzenie do konwersji fosfogipsu na kredę
i roztwór siarczanu amonowego

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy
Schroeder, Jerzy Synowiec, Henryk Górecki).

Sposób według wynalazku polega na tym, że rozkład fosfogipsu amoniakiem i dwutlenkiem węgla w

C01B

P. 197223 Τ
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środowisku wodnym prowadzi się jednostopniowo przy
pomocy jednostopniowego reaktora, wymuszając równoczesną cyrkulację produktów konwersji z zawiesiną
reagentów, w której utrzymuje się co najmniej 10%
wag. węglanu wapniowego, pH roztworu w granicach
7,5 do 8, temperaturę poniżej 50°C i stosunek masowy
recyrkulowanej zawiesiny do nadawy nie niższy niż 60.
Urządzenie według wynalazku ma reaktor (5) z cyrkulacyjnym przewodem (6) z zainstalowaną w nim
pompą (7), którego tłoczna część ma wylot (8) w reaktorze (5) a ssąca jest połączona pierwszym przewodem
(9) z mieszalnikiem (2) fosfogipsu z produktami procesu konwersji, drugim przewodem (10) ze źródłem
(11) amoniaku i trzecim przewodem (12) ze źródłem
(13) dwutlenku węgla. Część reaktora (5) znajdująca
się nad lustrem zawiesiny jest połączona z przeponowym skraplaczem (14), włączonym do próżniowego
układu (15). W skład urządzenia wchodzi również
pośredni zbiornik (18) połączony ze skraplaczem (14),
przelewem reaktora (5) i zbiornikiem (22) połączonym
z urządzeniem (23) rozdziału i przerobu produktów.
Pośredni zbiornik (22) jest poprzez pompę (19) połączony z mieszalnikiem (2). Odprowadzający przewód
(24) reaktora (5) jest poprzez pompę (25) połączony
z urządzeniem (23) przerobu i rozdziału produktów,
przy czym jego ssąca część jest połączona ze źródłem
(26) kwasu siarkowego.
(2 zastrzeżenia)
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powierzchnia talerzyka (9) i wewnętrzna powierzchnia
retorty (4). Dolną komorę spodnią tworzy dolna powierzchnia sita (12) zamocowanego do zewnętrznej
dolnej powierzchni osłony (5) i wewnętrzna boczna
powierzchnia płaszcza (1) zawarta między sitem (12)
i dnem (3) oraz górna powierzchnia dna (3). Dolną komorę boczną tworzy górna powierzchnia sita (12) dolna część wewnętrzna powierzchni płaszcza (1), zewnętrzna powierzchnia osłony (5) i dolna powierzchnia tarczy (10). Dolna komora spodnia wypełniona
jest od 50-95% swojej wysokości katalizatorem (20).
W generatorze tym otrzymana atmosfera może być
odprowadzana ponad górną podstawę (2) cylindra
zewnętrznego (1) lub poniżej jego dolnej podstawy (3).
(37 zastrzeżeń)

C01B

P.197809

Τ

30.04.1977

Zakłady Elektrod Węglowych 1 Maja, Racibórz, Polska
(Józef Fica, Aleksander Haberski, Kazimierz
Skoczkowski, Janusz Liberacki, Kazimierz Pollak, Henryk Zieliński, Edward Wałęga).
Sposób wytwarzania węgla aktywnego z węgla
kamiennego metodą fluidalną
C01B
C21D
C23C

P. 197258 T

07.04.1977

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Jerzy Wyszkowski, Edward Goździk, Zygmunt Bobrzak, Wojciech Feltynowski).
Generator endotermicznych atmosfer regulowanych
Generator endotermicznych atmosfer regulowanych
do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej metali i ich
stopów, otrzymywanych przez pirolizę mieszanin związków organicznych wprowadzanych do generatora w
postaci ciekłej lub gazowej składa się z dwu współosiowych cylindrów otoczonych grzejnikiem. Cylinder
wewnętrzny stanowiący retortę (4) umieszczony jest
w osłonie (5) i posiada podstawę górną w postaci talerzyka (9). Komorę wewnętrzną generatora dzieli tarcza (10) na komorę górną i dolną. Komorę górną
tworzy dolna podstawa pokrywy (2), górna część w e wnętrznej powierzchni płaszcza (1) generatora i górna
powierzchnia tarczy (1). Dolną komorę tworzy dolna
powierzchnia tarczy (10) część dolna wewnętrznej powierzchni płaszcza (1) oraz górna powierzchnia dna (3)
generatora. Natomiast komora dolna podzielona jest
następnie na trzy łączące się ze sobą komory: dolną
komorę środkową, dolną komorę spodnią i dolną komorę boczną. Dolną komorę środkową tworzy dolna

Sposób wytwarzania węgla aktywnego z węgla kamiennego niespiekającego metodą fluidalną, polega na
karbonizacji surowca w temperaturze 450-550°C
i aktywizacji w temperaturze 900-1000°C, przy czym
proces karbonizacji prowadzi się za pomocą ciepła
fizycznego gorących gazów poaktywacyjnych, tak aby
zawartość części lotnych w karbonizacie wynosiła od
10-15%.
(2 zastrzeżenia)

C01B

P.199357 Τ

04.07.1977

Pierwszeństwo: 05.07.1976 - RFN (nr Ρ 2630196.2)
Metallgesellschaft AG, Frankfurt/Menem oraz Bayer
AG, Leverkusen, Republika Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania kwasu siarkowego
z zawierającego siarczan żelazawy odpadowego kwasu
siarkowego
Sposób wytwarzania kwasu siarkowego z zawierającego siarczan żelazawy odpadowego kwasu siarkowego
otrzymanego przy ługowaniu kwasem siarkowym materiałów zawierających dwutlenek tytanu, w którym
bogaty w wodę krystalizacyjną siarczan żelazawy przeprowadza się przez podwyższenie stężenia kwasu siarkowego w ubogi w wodę krystalizacyjną siarczan że-

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 5(111) 1978

lazawy i odsącza w postaci stałego materiału, podnosi
stężenie kwasu siarkowego w wodnym przesączu przez
odparowanie wody, część zatężonego przesączu dodaje
do odpadowego kwasu siarkowego, a z odsączonego,
stałego, ubogiego w wodę krystalizacyjną siarczanu
żelazawego uzyskuje kwas siarkowy, polega na tym,
że kwas odpadowy zatęża się przez doprowadzenie
ciepła do stężenia kwasu siarkowego 25-55% wag.
w przeliczeniu na zawiesinę, miesza się z zatężonym
przesączem o stężeniu kwasu siarkowego 45-70% wag.
w przeliczeniu na kwas wolny od soli, ustala w mieszaninie kwasów stężenie kwasu siarkowego na 30-65%
wag. w przeliczeniu na zawiesinę, miesza się mieszaninę kwasów ze stałym, bogatym w wodę krystalizacyjną siarczanem żelazawym otrzymywanym przy ługowaniu dwutlenku tytanu, przeprowadza w mieszaninie bogaty w wodę krystalizacyjną siarczan żelazawy w ubogi w wodę krystalizacyjną siarczan żelazawy,
sączy się powstałą zawiesinę, poddaje termicznemu
rozkładowy odsączony, ubogi w wodę krystalizacyjną
stały siarczan żelazawy z zaadsorbowanym kwasem
siarkowym i wytwarza kwas siarkowy z zawierających dwutlenek siarki gazów rozkładowych, zatęża się
wodny przesącz przez doprowadzenie ciepła do stężenia
kwasu siarkowego 45-70% wag. w przeliczeniu na
kwas wolny od soli i przynajmniej część zatężonego
przesączu stosuje do sporządzania mieszaniny kwasów.
(7 zastrzeżeń)
C01F

P.197599 Τ
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zację do krystalizacji charakteryzuje się tym, że neutralizację roztworu prowadzi się w absorpcyjnej kolumnie (2) z wypełnieniem, podając strumień masy dwutlenku węgla w ilości zapewniającej uzyskanie na
wyjściu z kolumny (2) stężenia jonów wodorotlenowych od 30% do 70% stężenia początkowego, po czym
częściowo zneutralizowany glinianowy roztwór (4) poddaje się dalszemu procesowi karbonizacji w co najmniej jednym aparaturowym układzie składającym
się ze strumienicy (6) i zbiornikowego aparatu (8)
z mieszadłem (9), przy czym roztworu (4) używa się
jako czynnika roboczego strumienicy (6) zasysającej
dwutlenek węgla.
Ze względu na dwuetapowość sposób przeznaczony
jest zwłaszcza do karbonizacji roztworów zawierających wolne jony wodorotlenowe, co pozwala na przeprowadzenie wstępnej neutralizacji w pierwszym etapie.
(3 zastrzeżenia)

23.04.1977

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych, Opole,
Polska (Andrzej Noworyta, Józef Szylicki, Marian
Krótki).
Sposób ciągłej karbonizacji roztworów glinianowych
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że w absorpcyjnej kolumnie (8) z wypełnieniem prowadzi się absorpcję dwutlenku węgla w pochodzącym
z procesu karbonizacji roztworze (7) uzyskanym po
oddzieleniu osadu (5) wodorotlenku glinowego, w którym utrzymuje się nie
większe stężenie jonów glinianowych niż 5 kg/m3 w przeliczeniu na Al2O3, przy
czym uzyskany na wyjściu z kolumny (8) roztwór (10)
wodorowęglanów kieruje się do zbiornikowego aparatu
(2) i miesza się ze świeżym roztworem (1) poddawanym karbonizacji, a uzyskany układ (4) podaje się
na urządzenie (6) oddzielające osad (5) wodorotlenku
glinowego.
(2 zastrzeżenia)

C01F

P.197601 Τ

23.04.1977

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych, Opole,
Polska (Andrzej Noworyta, Stanisław Oleksowicz, Władysław Peciak, Antoni Czajkowski).
Sposób ciągłej karbonizacji roztworów glinianowych
Sposób ciągłej karbonizacji roztworów glinianowych
w celu otrzymania wodorotlenku glinowego na drodze
zmiany pH roztworu prowadzącej poprzez neutralizację do krystalizacji charakteryzuje się tym, że karbonizację przeprowadza się w kolumnie z rusztowymi
półkami, pomiędzy którymi umieszczone jest ruchome
wypełnienie w postaci kulek z materiału o gęstości
mniejszej od gęstości wody, wymuszając stan fluidalny
układu przez kierowanie strumienia gazu w przeciwprądzie do glinianowego roztworu poddawanego karbonizacji, przy czym stosuje się gaz zawierający,
oprócz dwutlenku węgla, gaz obojętny.
(1 zastrzeżenie)

C01G

P.197160 Τ

01.04.1977

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska (Bogusław Niewiadomski, Andrzej Gołębiowski, Jerzy
Niecko, Janusz Barcicki).
C01F

P.197600 Τ

23.04.1977

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych, Opole,
Polska (Andrzej Noworyta, Roman Koch, Bronisław
Weryński, Elżbieta Kosacka, Wojciech Wyczałkowski).
Sposób ciągłej karbonizacji roztworów glinianowych
Sposób według wynalazku realizowany w celu otrzymania wodorotlenku glinowego na drodze zmiany pH
roztworu glinianowego prowadzącej poprzez neutrali-

Sposób wytwarzania aktywnego tlenku cynku
z dodatkiem tlenku glinu jako sorbenta
związków siarki
Sposób według wynalazku polega na tym, że osad
wodorotlenków cynku i glinu otrzymany na drodze
współstrącania poddaje się przed formowaniem trójstopniowemu procesowi odwadniania najpierw w temperaturze 70°C do zawartości wilgoci 10-20% wagowych H2O, następnie w temperaturze 100-110°C do
zawartości wilgoci 3-7% H2O i z kolei w temperaturze 350-400°C do stałej masy.
(1 zastrzeżenie)
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C01G

P. 197773 Τ

29.04.1977

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Polskie
Odczynniki Chemiczne", Gliwice, Polska (Tadeusz Rybotycki, Leon Rzepka, Zygmunt Gołębiowski).
Sposób redukcji wyższych tlenków kobaltu do tlenku
kobaltowego
Sposób według wynalazku polega na tym, że miesza
się tlenki kobaltu z mocznikiem w ilości potrzebnej
do całkowitej redukcji i ogrzewa przeponowo mieszaninę do temperatury około 600°C.
(1 zastrzeżenie)

C02C

P. 191884

17.08.1976

Zakłady Chemiczne „Sarzyna" Przedsiębiorstwo P a ń stwowe, Nowa Sarzyna, Polska (Stanisław Murzyn,
Jan Jach, Bolesław Strawski, Jan Daraż, Kazimierz
Ratajczak, Józef Bąk, Jolanta Plechawska, Roman
Góralski).
Sposób utylizacji ścieków fenolowych w procesie
otrzymywania siarczanu manganowego
Sposób według wynalazku polega na tym, że fenol
zawarty w ściekach wykorzystywany jest jako czynnik redukujący dwutlenek manganu, w środowisku
kwasu siarkowego, do siarczanu manganowego, przy
czym w reakcji tej na 1 mol fenolu przypada 1,5-2,5
mola dwutlenku manganu.
(4 zastrzeżenia)

P. 195417 Τ

18.01.1977

Biuro Projektów Przemysłu
Polska (Wacław Kozyra).

Skórzanego, Kraków,

C02C

Urządzenie do obróbki ścieków
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że ma pomost (1) o długości najkorzystniej równej promieniowi zbiornika (16) obrotowo osadzony na
czopie (3) i zamocowany na wózku (2). Pomost (1) wyposażony jest w regulowane ruszty napowietrzające
(6), do których sprężone powietrze jest doprowadzone
rozdzielaczem sprężonego powietrza (8) oraz dławnicą
kulistą (9) wmontowaną w osi obrotu pomostu (1).
(1 zastrzeżenie)

C02C

Nr 5(111) 1973
P. 195436

Pierwszeństwo:

22.01.1976

-

20.01.1977
Hiszpania

(nr

444534)

Eduardo Diaz Noguira, Madryt i Jose Manuel Regife
Vega, Madryt, Hiszpania.
Sposób oczyszczania solanki
Sposób oczyszczania solanki na drodze ekstrakcji
rozpuszczalnikiem, polega na tym, że ekstrakcję prowadzi się w dwóch etapach. W pierwszym etapie
ekstrakcji solanki fazą organiczną usuwa się z solanki zanieczyszczenia takie jak wapń, magnez i żelazo, otrzymując oczyszczoną solankę i fazę organiczną zawierającą zanieczyszczenia. W drugim etapie,
stanowiącym etap powtórnej ekstrakcji, fazę organiczną ekstrahuje się wodnym roztworem kwasu, przenosząc zanieczyszczenia z fazy organicznej do wodnego roztworu kwasu otrzymując fazę organiczną
pozbawioną
zanieczyszczeń, którą zawraca się do
etapu ekstrakcji, i wodny roztwór kwasu o dużym
stężeniu
kationów
stanowiących
zanieczyszczenia
oczyszczonej solanki.
(6 zastrzeżeń)

C02C

P. 197081 Τ

30.03.1977

„Warel"
Zakłady Elektroniczne im. Franka Zubrzyckiego, Warszawa, Polska (Jolanta Kamińska, Leszek Bakus, Stefan Sztremajer, Stanisław Bartosiewicz).
Sposób usuwania toksycznych związków chromu
ze ścieków przemysłowych oraz urządzenie
do stosowania tego sposobu
Przedmiotem wynalazku jest sposób usuwania toksycznych związków chromu ze ścieków przemysłowych
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do
redukcji chromu wielowartościowego stosuje się hydrosulfit FA powodujący całkowite wytrącanie chromu
ze ścieków przemysłowych.
Urządzenie według wynalazku stanowi płuczka (1)
z pochyłym dnem (2) z otworem (3) zaopatrzona w ramę (4) z siatkami (5) i (6) oraz filtracyjną tkaniną (7),
przy czym rama (4) jest wsuwana pod dno płuczki
(1) po wystających kątownikach.
(2 zastrzeżenia)

C03B
Pierwszeństwo:

P. 195459
23.01.1976 - RFN

Hans Joachim Dichter,
(Hans Joachim Dichter).

Berlin,

21.01.1977
(nr Ρ 2602943.6)
Berlin Zachodni

Maszyna do wytwarzania flakoników, ampułek lub
podobnych wyrobów z materiału termoplastycznego,
zwłaszcza szkła
Maszyna do wytwarzania flakoników, ampułek lub
podobnych wyrobów z materiału termoplastycznego,
zwłaszcza szkła, wyposażona jest w większą liczbę
uchwytów mocujących, obracających się wokół własnej
osi i wspólnej osi środkowej, rozmieszczonych na
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obwodzie maszyny i osadzonych na ramie typu karuzeli, której oś obrotu stanowi oś środkową. Uchwyty
mocujące (19, 20) osadzone są na segmentowych dźwigarach (18), przy czym dźwigary są umocowane na
pierścieniu podporowym (17) niesionym przez część
kulkowego wieńca obrotowego (14, 16).
(9 zastrzeżeń)

C04B

33

P. 197147 Τ

31.03.1977

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Małgorzata Zborowska, Mirosław Grylicki, Janusz Zborowski).
Sposób wytwarzania kształtek wysokoogniotrwałych
Sposób według wynalazku polega na wstępnym wypalaniu mieszaniny tlenku cyrkonu i węglanu strontu,
następnie
rozdrobnieniu
powstałego
półproduktu,
zmieszaniu z lepiszczem uformowaniu kształtek i ponownym wypaleniu.
(2 zastrzeżenia)

C04B

P.197317 Τ

07.04.1977

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 166296
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Zygmunt Czerwiński).
Sposób wytwarzania granulowanego szkła piankowego

C04B

P. 191841

14.08.1976

Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych,
Bolesławiec, Polska (Mieczysław Drożdż, Waldemar
Drzazga, Paweł Karpiński, Zygmunt Guldan, Barbara
Studencka, Czesław Górny).

Sposób według wynalazku polega na tym, że do rozdrobnionego szkła, zawierającego 60% wagowych tufów wulkanicznych lub rozdrobnionej stłuczki szklanej, dodaje się jako czynnik spieniający kredę w ilości
1-3% wagowych, otrzymaną mieszaninę miele się do
osiągnięcia powierzchni 5500-7500 cm2/g, a po dodaniu
lepiszcza w postaci roztworu wodnego szkła wodnego
w ilości 1,5-15% wagowych poddaje się granulowaniu, suszeniu, spiekaniu i spienianiu, przy czym spienianie prowadzi się przez 10-18 minut w temperaturze 700-800°C.
Otrzymane granulowane szkło piankowe ma zastosowanie w przemyśle materiałów budowlanych jako
wypełniacz lub materiał izolacyjny.
(2 zastrzeżenia)

Sposób wytwarzania mas kwarcowo-szamotowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
mas kwarcowo-szamotowych o zawartości 80-90% SiO 2
przeznaczonych głównie na monolityczne wymurówki
kadzi stalowniczych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że masy
zawierające ostrokrawędziste ziarna kwarcu i 40-60%
wagowych frakcji poniżej 0,06 mm, w której zawartość SiO 2 w stanie suchym wynosi 65-85%, i w której
przyrost w masie, w stosunku do mieszaniny wyjściowej, ilości frakcji ziarnowej poniżej 0,06 mm i zawartości w niej SiO 2 następuje przez rozmielenie w obecności gliny składnika SiO 2 - nośnego zawartego w mieszaninie poddaje się równoczesnemu mieleniu w młynach kulowych wszystkich składników masy i następnie nawilżaniu zlewa wodą lub wodnym roztworem chlorku wapnia, który zapobiega wysychaniu
mas w czasie ich transportu i składowania, a przez
to i pyleniu.
(1 zastrzeżenie)

C04B

P.196953 Τ

25.03.1977

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
Rzeszów, Polska (Andrzej Zdzienicki, Jan Górski, Leopold Falkowski, Edward Początek, Jerzy Wiącek).
Mieszanka z betonu komórkowego
stosowana zwłaszcza jako materiał izolacyjny
Mieszanka z betonu komórkowego według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera następujące
frakcje betonu komórkowego: 20-10 mm w ilości
50-60%, 1 0 - 4 mm w ilości 25-32% i 4 - 2 mm w ilości
12-16%.
(1 zastrzeżenie)

C04B

P.199528

11.07.1977

Pierwszeństwo: 13.07.1976 - Francja (nr 7621522)
Societe Metallurgique de Bretagne, Saint-Brieuc,
Francja (Michel Laquerbe, Francois Tatard).
Zaprawa gliniano-cementowa, sposób wytwarzania
produktów z tej zaprawy oraz produkty otrzymane
z tej zaprawy
Zaprawa gliniano-cementowa składa się z gliny, cementu, wody zaprawowej oraz środka dodatkowego
stanowiącego żywicę mocznikową, melaminowo-formylową w ilości 1-20% w przeliczeniu na ilość gliny
i cementu. W zaprawie tej stosuje się większą ilość
gliny niż cementu, przy czym zaprawę tworzy się,
mieszając glinę, cement, wodę oraz środek dodatkowy
dobrany spomiędzy żywic mocznikowych i melamino-formolowych.
Sposób wytwarzania produktów z tej zaprawy polega na tym, że zaprawę wprowadza się do formy, po
czym produkt w formach utrzymuje się w wilgotnej
atmosferze nasyconej parą wodną przez kilkanaście
godzin a następnie pozostawia się go aby powoli wysechł.
Produkty otrzymane tym sposobem mają gładkie
powierzchnie, zachowują kolor w zależności od użytych składników np. czerwony jeśli dominuje czysta
glina lub biały jeśli dominuje kaolin, który jest bogaty
w mikę białą oraz wykazują wyższą wytrzymałość na
rozciąganie i zgniatanie w stosunku do produktów
z zapraw glinowo-cementowych bez domieszki aminożywic.
(13 zastrzeżeń)
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C07C
A01N

P.195310

Nr 5(111) 1973

14.01.1977

Pierwszeństwo: 15.01.1976 - RFN (nr Ρ 2601376.3)
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika F e deralna Niemiec.
Środek do regulowania wzrostu roślin oraz sposób
wytwarzania estrów
aryloksy(tio) karbonyloaminometylowych
kwasów fenoksykarboksylowych
Środek do regulowania wzrostu roślin zawiera jako
substancję czynną nowe estry aryloksy (tio) karbonyloaminometylowe kwasów fenoksykarboksylowych
o
wzorze podanym na rysunku, w którym R1 oznacza
ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy, ewentualnie podstawiony rodnik benzylowy lub
ewentualnie podstawiony rodnik naftylowy, R 23 oznacza
atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, R oznacza
ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy, X oznacza
atom tlenu lub siarki, a n oznacza liczbę całkowitą
0-2.
Sposób według wynalazku polega na reakcji estrów
kwasu N-chlorometylokarbaminowego z kwasami fenoksykarboksylowymi lub z solami metali alkalicznych kwasów fenoksykarboksylowych.
(2 zastrzeżenia)
C07C

P. 195492 Τ

21.01.1977

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia",
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Zygmunt Hehn, Dominik
Nowak, Edward Franczak, Jan Pethe, Maria Jaglarz).
Sposób wytwarzania wodnych roztworów
dwu(hydroksymetylo) cykloetylenomocznika

C07C

P. 195312

14.01.1977

Pierwszeństwo: 14.01.1976 - Francja (nr 7600775)
Science Union et Cie, Société Française de Recherche Medicale, Suresnes, Francja.
Sposób wytwarzania podstawionych benzhydroli
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
benzhydroli o wzorze ogólnym 1, w którym X1 i X2
różne lub identyczne oznaczają atom wodoru, niższy
rodnik alkilowy, niższy rodnik alkoksylowy lub
niższy rodnik tioalkilowy, A oznacza atom fluoru, niższy rodnik alkilowy, niższy rodnik alkoksylowy, rodnik trójfluorometylowy lub rodnik
trójfluorometoksylowy, a η oznacza liczbę całkowitą od 0 do 3, polegający na reakcji kondensacji
halogenku arylomagnezowego o wzorze 2, w którym
podstawniki X 1 X 2 , A oraz m mają wyżej podane
znaczenie, a Hal oznacza atom chloru, bromu lub
jodu z mrówczanem alkilowym o wzorze 3, w którym
R oznacza rodnik alkilowy zawierający od 1 do 6
atomów węgla w łańcuchu prostym lub rozgałęzionym.
Szczególnie korzystnie przebiega kondensacja bromku
ksylilomagnezowego otrzymanego ze związku o wzorze 4, w którym podstawniki A i n mają wyżej podane znaczenie z mrówczanem etylu - prowadząca
do wytworzenia czterometylobenzhydrolu o wzorze 5,
w którym podstawniki A i n mają wyżej podane
znaczenie.
Związki wytwarzane sposobem według wynalazku
znajdują zastosowanie, jako półprodukty do wytwarzania farmaceutyków np. eterów benzhydroli o działaniu przeciwskurczowym lub znieczulającym miejscowo albo acetamidów służących do leczenia arytmii
serca.
(3 zastrzeżenia)

Sposób wytwarzania wodnych roztworów dwu(hydroksymetylo) cykloetylenomocznika z formaldehydu
i cykloetylenomocznika otrzymanego na drodze reakcji
mocznika z etylenodwuaminą w podwyższonej temperaturze, polega na tym, że proces prowadzi się systemem ciągłym, a reakcję mocznika z etylenoaminą prowadzi się najwyżej z 2% nadmiarem jednego z reagentów, ogrzewając surowce do 125° w czasie do 6 godzin tak, aby przy stałym dozowaniu mocznika i etylenodwuaminy produkt reakcji zawierał 25-31% wolnych amin, po czym kondensat przerabia się według
znanych metod do cykloetylenomocznika, a następnie
do wodnych roztworów dwu(hydroksymetylo) cykloetylenomocznika.
Związek otrzymany sposobem według wynalazku
jest środkiem pomocniczym dla włókiennictwa.
(4 zastrzeżenia)

C07C

P. 195997

14.02.1977

Pierwszeństwo: 13.02.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 657793)
E.R. Squibb and Sons, Inc., Princeton, Stany Zjednoczone Ameryki (David W. Cushman, Miguel A.
Ondetti).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
karboksyalkiloacyloaminokwasów
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym R oznacza grupę hydroksylową, aminową lub niższą grupę alkoksylową, R1 i R4 oznaczają atom wodoru, niższą grupę alkilową lub grupę fenylo- niższą
alkilową, R2 oznacza grupę hydroksylową, aminową,
hydroksyaminową lub niższą grupę alkoksylową, R3
oznacza atom wodoru, grupę hydroksylową lub niższą
grupę alkilową, m oznacza liczbę 1, 2 lub 3, a η oznacza liczbę 0,1 lub 2, polega na tym, że związek o
wzorze 3, w którym R, R3 i m mają wyżej podane
znaczenie acyluje się kwasem o wzorze 4, w którym
R1, R2, R4 i n mają wyżej podane znaczenie.
Związki otrzymane sposobem według wynalazku są
inhibitorami przekształcania angiotensyny.
(21 zastrzeżeń)
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rodnik alkilowy o 1-3 atomach węgla, R1 oznacza
alkil o 3 - 6 atomach węgla, cykloalkil, alkilocykloalkil, cykloalkiloalkil, cykloalkenyl, alkilocykloalkenyl
każdorazowo o 5 - 9 atomach węgla, cykloheksenylometyl, chlorocykloheksyl, bicykloheptenylometyl, bicykloheptylometyl, bicykloheptenyl, bicyklopetyl, nortrójcyklil, adamantyl, benzyl, oraz ich soli. Związki
mają właściwości obniżające zawartość cukru we krwi
i nadają się dlatego do wytwarzania środków leczniczych.
(2 zastrzeżenia)

C07D

P. 177258

06.08.1973

Pierwszeństwo: 7 sierpnia 1972 r. (Republika
Federalna Niemiec 2238870)
Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt n/Menem, Republika Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania nowych
benzenosulfonylomoczników
Sposób wytwarzania nowych benzenosulfonylomoczników o wzorze przedstawionym na załączonym rysunku, w którym X oznacza ewentualnie podstawiony
1-2 grupami metylowymi i/albo skondensowany z
benzenem heteroaromatyczny pierścień pięcio- lub
sześcioczłonowy, który obok atomu azotu może zawierać dalszy atom azotu, atom tlenu lub siarki i w położeniu sąsiadującym z atomem azotu jest związany
z pozostałą częścią cząsteczki, R oznacza rodnik alkilowy o 1-3 atomach węgla, R1 oznacza alkil o 3 - 6
atomach węgla, cykloalkil, alkilocykloalkil, cykloalkiloalkil, cykloalkenyl, alkilocykloalkenyl każdorazowo
o 5 - 9 atomach węgla, cykloheksenylometyl, chlorocykloheksyl, bicykloheptenylometyl, bicykloheptylometyl, bicykloheptenyl, bicykloheptyl, nortrójcyklil,
adamantyl, benzyl oraz ich soli. Związki mają właściwości obniżające zawartość cukru we krwi i dlatego
nadają się do wytwarzania środków leczniczych.
(4 zastrzeżenia)

C07D

P. 177261

06.08.1973

Pierwszeństwo: 7 sierpnia 1972 r. (Republika
Federalna Niemiec 2238870)
Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt n/Menem, Republika Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania benzenosulfonylomoczników
Sposób wytwarzania benzenosulfonylomoczników
o wzorze 1, w którym X oznacza ewentualnie
podstawiony 1-2 grupami metylowymi i/albo skondensowany z benzenem heteroaromatyczny pierścień
pięcio- lub sześcioczłonowy, który obok atomu azotu
może zawierać dalszy atom azotu, atom tlenu lub
siarki i w położeniu sąsiadującym z atomem azotu
jest związany z pozostałą częścią cząsteczki, R oznacza
rodnik alkilowy o 1-3 atomach węgla, R1 oznacza
alkil o 3 - 6 atomach węgla, cykloalkil, alkilocykloalkil, cykloalkiloalkil, cykloalkenyl, alkilocykloalkenyl
każdorazowo o 5 - 9 atomach węgla, cykloheksenylometyl, chlorocykloheksyl, bicykloheptenylometyl, bicykloheptylometyl, bicykloheptenyl, bicyklopetyl, nortrójcyklil, adamantyl, benzyl, oraz ich soli. Związki
mają działanie obniżające zawartość cukru we krwi
1 nadają się dlatego do wytwarzania środków leczniczych.
(1 zastrzeżenie)

C07D

P. 177260

06.08.1973

Pierwszeństwo: 7 sierpnia 1972 r. (Republika
Federalna Niemiec 2238870)
Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt n/Menem, Republika Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania nowych
benzenosulfonylomoczników
Sposób wytwarzania nowych benzenosulfonylomoczników o wzorze 1, w którym X oznacza ewentualnie
podstawiony 1-2 grupami metylowymi i/albo skondensowany z benzenem heteroaromatyczny pierścień
pięcio- lub sześcioczłonowy, który obok atomu azotu
może zawierać dalszy atom azotu, atom tlenu lub
siarki i w położeniu sąsiadującym z atomem azotu
jest związany z pozostałą częścią cząsteczki, R oznacza
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C07D

P.177262

Nr 5(111) 1973

06.08.1973

Pierwszeństwo: 7 sierpnia 1972 r. (Republika
Federalna Niemiec 2238870)
Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt n/Menem, Republika Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania nowych
benzenosulfonylomoczników
Sposób wytwarzania nowych benzenosulfonylomoczników o wzorze przedstawionym na załączonym
rysunku, w którym X oznacza ewentualnie podstawiony 1-2 grupami metylowymi i/albo skondensowany z benzenem heteroaromatyczny pierścień
pięcio- lub sześcioczłonowy, który obok atomu azotu
może zawierać dalszy atom azotu, atom tlenu lub
siarki i w położeniu sąsiadującym z atomem azotu
jest związany z pozostałą częścią cząsteczki, R
oznacza
rodnik alkilowy o 1-3 atomach węgla, R1 oznacza
alkil o 3 - 6 atomach węgla, cykloalkil, alkilocykloalkil, cykloalkiloalkil, cykloalkenyl, alkilocykloalkenyl
każdorazowo o 5 - 9 atomach węgla, cykloheksenylometyl, chlorocykloheksyl, bicykloheptenylometyl, bicykloheptylometyl, bicykloheptenyl, bicyklopetyl, nortrójcyklil, adamantyl, benzyl, oraz ich soli. Związki
mają właściwości obniżające zawartość cukru we krwi
i nadają się dlatego do wytwarzania środków leczniczych.
(1 zastrzeżenie)

C07D

P. 191964

21.08.1976

Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Synteza", Poznań,
Polska (Andrzej Żmójdzin, Bogusław Hoffmann, Leonard Szczepkowski).
Sposób wytwarzania
l-(2-cyjanoetylo)-2-metyloimidazolu
Sposób wytwarzania l-(2-cyjanoetylo)-2-metyloimidazolu przez kondensację 2-metyloimidazolu z akrylonitrylem w środowisku rozpuszczalników organicznych według wynalazku polega na tym, że kondensację
przeprowadza się w środowisku alkoholi alifatycznych
w temperaturze 20-90°C, a zwłaszcza 30-50°C.
(5 zastrzeżeń)

C07D

P.195261 Τ

11.01.1977

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa,
Polska (Halina Bojarska-Dahlig, Zofia MakarowskaPłóciennik, Zuzanna Kowszyk-Gindifer, Barbara Gogolimska, Maria Horodecka, Władysława Wagner, Danuta Roślik-Kamińska).

C07D

P.191793

13.08.1976

Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych związków organicznych
Sposób wytwarzania nowych związków organicznych
o wzorze 1, w którym R1 oznacza rodnik fenylowy
ewentualnie monopodstawiony fluorem albo mono- lub
dwupodstawiony chlorem albo mono-, dwu- lub trójpodstawiony grupą metylową lub metoksylową, albo
oznacza drugorzędową grupę 1-fenoksyalkilową, w której drugorzędowa grupa alkilowa zawiera 3 - 5 atomów węgla i w której pierścień fenylenowy jest
ewentualnie monopodstawiony chlorem, R2 oznacza
atom wodoru lub rodnik metylowy, a R3 oznacza
rodnik metylowy albo gdy R2 oznacza rodnik metylowy, oznacza również atom wodoru polega na acylowaniu związków o wzorze 2, w którym R2 i R3
mają wyżej podane znaczenie.
Nowe związki wykazują działanie hamujące adrenergiczne ß-receptory, w związku z czym można je stosować w profilaktyce i leczeniu schorzeń naczyń wieńcowych.
(1 zastrzeżenie)

Sposób wytwarzania nowych rozpuszczalnych
w wodzie soli cholinowych antybiotyków z grupy
makrolidów polienowych lub ich N-cukrowych
pochodnych
Sposób wytwarzania nowych rozpuszczalnych w wodzie soli cholinowych antybiotyków z grupy makrolidów polienowych lub ich N-cukrowych pochodnych,
polega na tym, że antybiotyk z grupy makrolidów
polienowych, taki jak nystatyna, polifungina lub amfoterycyna B, lub jego N-cukrową pochodną, poddaje
się działaniu choliny lub jej węglanu, po czym produkt wyodrębnia się i oczyszcza.
(2 zastrzeżenia)

C07D

P.195311

14.01.1977

Pierwszeństwo: 14.01.1976 - Jugosławia (nr Ρ 77/76)
11.08.1976 - Jugosławia (nr Ρ 1983/76)
PLIVA Pharmaceutical and Chemical Works, Zagreb,
Jugosławia (Slobodan Djokič, Branimir Gašpert, Branimir Simunič, Mirjana Tomič, Alfred Maasbol).
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Sposób wytwarzania amidów podstawionych
2-ketopirolidyną

Sposób wytwarzania związków
3-acyloksymetylo-2-cefemowych

Sposób wytwarzania amidów podstawionych 2-ketopirolidyną o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza
grupę alkilową o 1-5 atomach węgla, cykloalkilową,
arylową lub aryloalkilową, R oznacza grupę alkilową
lub arylową a n oznacza liczbę 0 - 2 polega na poddawaniu cyklizacji N-4-chlorobutyrylowych pochodnych amidów aminokwasów lub peptydów o ogólnym
wzorze 2, w którym X, R i η mają wyżej podane
znaczenie a R1 oznacza atom chloru, bromu lub jodu.
(12 zastrzeżeń)

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
związków 3-acyloksymetylo-2-cefemowych charakteryzujących się tym, że ester sulfotlenku 3-egzometylenocefamu, poddaje się reakcji z mieszaniną chlorku acylu zawierającego 1-4 atomów C lub kwasu karboksylowego i odpowiedniego bezwodnika kwasowego
zawierającego 1-4 atomów C w temperaturze od około
70°C do 130°C, przy
czym otrzymuje się odpowiedni
3-acyloksymetylo-A2-cefem, który jest związkiem pośrednim przy otrzymywaniu cefalosporyn wykazujących aktywność antybiotyczną.
(8 zastrzeżeń)

C07D

P. 195466

21.01.1977

Pierwszeństwo: 22.01.1976 - Francja (nr 7601637)
Parcor, Paryż, Francja.
Sposób wytwarzania poohodnych tieno [3,2-c] pirydyny

C07D

P. 195376 Τ

17.01.1977

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa,
Polska (Jerzy Mikołajczyk, Maciej Domaradzki, Jerzy
Kazimierczak, Anna Krejer, Jerzy Cieślak).
Sposób wytwarzania S-dezacetoksycefalosporyn
Sposób wytwarzania S-dezacetoksycefalosporyn o
wzorze 1, w którym R1 oznacza grupę bezy Iową lub
fenoksymetylową, a R oznacza atom wodoru lub
łatwo odszczepialną grupę chroniącą grupę karboksylową z 1-tlenków penicylin o wzorze 2, w którym R
i R1 mają wyżej podane znaczenie, polega na ogrzewaniu 1-tlenku penicyliny w obojętnym rozpuszczalniku organicznym w obecności soli lub kompleksów
kwasu pikrynowego.
(4 zastrzeżenia)

C07D

P. 195386

18.01.1977

Pierwszeństwo: 19.01.1976 - St. Zjedn. Am.
(nr nr 650583 i 650585)
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania pochodnych tieno [3,2-c] pirydyny o wzorze 1, w którym R1
oznacza rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla, R2
oznacza atom wodoru lub rodnik acylowy, R3 oznacza
atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-6 atomach
węgla, R4 oznacza atom wodoru, rodnik acylowy, alkoksykarbonylowy, fenylowy lub fenoksylowy, ewentualnie podstawiony jednym lub większą liczbą podstawników, jak atom chlorowca, grupa wodorotlenowa,
nitrowa, aminowa, cyjanowa, karboksylowa lub alkoksykarbonylowa, rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla, grupa alkoksylowa o 1-6 atomach węgla lub rodnik trójfluorometylowy, a η oznacza liczbę całkowitą
1-15.
Sposób według wynalazku polega na tym, że na
piperydon o wzorze 2, w którym R oznacza niższy
rodnik alkilowy, a R3, R4 i η mają wyżej podane znaczenie, działa się pochodną kwasu merkaptooctowego
o wzorze HSCH2COOR7, w którym R7 oznacza atom
wodoru lub rodnik R1 w roztworze chlorowodoru w
alkoholu o wzorze R1OH. Otrzymany produkt o wzorze 3, w którym R, R1 i R4 mają wyżej podane znaczenie cyklizuje się, otrzymując odpowiedni związek
o wzorze 1, w którym R2 oznacza atom wodoru, a ten,
jeżeli to jest pożądane acyluje się otrzymując odpowiedni związek o wzorze 1, w którym R2 oznacza
rodnik acylowy.
Związki o wzorze 1 wykazują czynność przeciwdziałania zlepianiu się płytek krwi, czynność przeciwzapalną i uspokajającą.
(5 zastrzeżeń)
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C07D

P.195965

12.02.1977

Pierwszeństwo: 21.06.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 698432)
22.12.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 751851)
E.R. SQUIBB and Sons, Inc., Princeton, Stany Zjednoczone Ameryki (Miguel Angel Ondetti, David W.
Cushman).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych proliny
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych pochodnych proliny o wzorze 1, w którym
R oznacza grupę wodorotlenową, grupę aminową lub
niższą grupę alkoksylową, R1 i R4 oznaczają atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, rodnik fenylowy lub
fenyloalkilowy, R2 oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, rodnik fenylowy, ewentualnie podstawiony atomem chlorowca, niższym rodnikiem alkilowym
lub niższą grupą alkoksylową, rodnik fenyloalkilowy,
dwufenyloalkilowy, trój fenyloalkilowy, alkilotiometylowy, acyloamidometylowy lub rodnik o wzorze R5CO-,
R6MC(M)- lub R 6 S- lub rodnik R7, gdzie R5 oznacza
niższy rodnik alkilowy, rodnik fenylowy, ewentualnie
podstawiony atomem chlorowca, niższym rodnikiem
alkilowym lub niższą grupą alkoksylową, niższy rodnik hydroksyalkilowy lub niższy rodnik aminokarboksylowy, a R7 oznacza rodnik o wzorze 2, w którym
symbole n i p oznaczają liczbę całkowitą 0 - 2 , R3
oznacza atom wodoru, grupę wodorotlenową lub niższy
rodnik alkilowy, M oznacza atom tlenu lub siarki,
a m oznacza liczbę całkowitą 1-3 oraz soli tych
związków z zasadami, polegający na tym, że związek
o wzorze 5 acyluje się kwasem o wzorze 6 lub chemicznym równoważnikiem tego kwasu.
Związki o wzorze 1 można stosować do obniżania
ciśnienia krwi.
(10 zastrzeżeń)

C07D

P. 196354

01.03.1977

Pierwszeństwo: 01.03.1976 - St. Zjedn. Am.
(nr 662 937)
Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych, krystalicznych postaci
chlorowodorku prazozyny
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych, krystalicznych postaci chlorowodorku prazozyny, środka obniżającego ciśnienie krwi. Tymi nowymi postaciami krystalicznymi są α-postać i wodzian
chlorowodorku 2- [4-(furoilo)piperazynylo-l] -4-amino6,7-dwumetoksychinazoliny zawierający 8-15% wagowych wody.
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Sposób wytwarzania α-postaci według wynalazku
polega na tym, że chlorowodorek 2-[4-(furolio)piperazynylo-1] -4-amino-6,7-dwumetoksychinazoliny, jego
wodzian lub solwat ogrzewa się w temperaturze 1 2 5 160°C, w obecności alifatycznego lub alicyklicznego
alkoholu o 5 - 7 atomach węgla.
Sposób wytwarzania krystalicznego wodzianu chlorowodorku
2-[4-(furoilo)piperazynylo-l]-4-amino-6,7polega na tym, że chlorowodorek 2-[4-(fluroilo)piperadwumetoksychinazoliny według wynalazku polega na
tym, że chlorowodorek 2-[4-(2-furoilo)-piperazynylo-l]-4 amino-6,7-dwumetoksychinazoliny krystalizuje się ze
środowiska wodnego lub z mieszaniny wody i jednego
lub większej liczby rozpuszczalników organicznych, po
czym uzyskane kryształy suszy się tak długo, aż zawartość wody w nich będzie wahała się w zakresie
8-15% wagowych.
Bezwodna postać α jest stosunkowo niehigroskopijna
natomiast chlorowodorek prazozyny w postaci wielowodzianu charakteryzuje się niską równomierną szybkością rozpuszczania.
(4 zastrzeżenia)

C07D

P. 196543

09.03.1977

Pierwszeństwo: 11.03.1976 - RFN (nr Ρ 26 10156.4)
20.07.1976 - RFN (nr Ρ 26 32 517.7)
11.12.1976 - RFN (nr Ρ 26 56 240.3)
Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, Republika
Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych azyrydyny
Sposób wytwarzania nowych pochodnych azyrydyny
o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę nitrylową albo karbamylową, a R1 i R2, jednakowe lub
różne, oznaczają atom wodoru, grupę alkilową zawierającą do 10, zwłaszcza do 6 atomów węgla, o łańcuchu prostym, rozgałęzionym, cyklicznym, nasyconym
lub nienasyconym, który ewentualnie jest podstawiony
grupą hydroksylową, alkoksylową, aminową, alkiloaminową, dwualkiloaminową, alkoksykarbonylową, cyjanową, 1-3 atomami chlorowca, grupą cykloalkilową,
fenylową lub fenoksylową, grupą nitrylową, karboksylową, alkoksykarbonylową albo ewentualnie uwodornioną monocykliczną gruną heteroarylową albo fenylową, które ewentualnie są podstawione grupą alkilową, alkoksylową, hydroksylową, alkoksykarbonylową,
dwualkiloaminową, alkilomerkaptanową, trójfluorometylową, nitrową, karbamylową, nitrylową, sulfonamidową, hydroksyalkilową, metylenodwuoksylową albo
atomami chlorowca, przy czym R1 i R2 ewentualnie
tworzą razem z atomem węgla, z którym są połączone,
nasycony lub nienasycony pierścień zawierający do
8 członów, który ewentualnie również jest przerwany
atomem tlenu lub siarki, albo grupą SO, SO2, NH,
N-alkilową, N-acylową, N-alkoksykarbonyloalkilową,
a podstawiony grupą alkilową, alkoksylową, hydro-
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ksylową, alkilenodwuoksylową, alkoksykarbonylową,
hydroksyalkilową, alkoksykarbonyloalkilową, dwualkiloaminową, ketonową i 2-cyjanoazyrydynową oraz
ewentualnie jest skondensowany z 1-2 pierścieniami
benzenowymi albo zawiera mostek alkilenowy o 1-3
atomach węgla, polega na reakcji kondensacji pochodnej ketonu o wzorze 2, w którym podstawniki mają
wyżej podane znaczenie, z 2-cyjanoazyrydyną i 2-karbamyloazyrydyną w stosunku molowym 10:3-100:0-10,
a następnie grupę karbamylową przeprowadza się
ewentualnie w grupę nitrylową.
Związki o wzorze 1 wykazują działanie zwiększające
odporność, hamujące rozwój komórek rakowych oraz
pobudzające szpik kostny.
(3 zastrzeżenia)

C07D

P. 197201

05.04.1977

Pierwszeństwo: 06.04.1976 - RFN (nr P. 2614831.2)
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Federalna Niemiec.
Środek chwastobójczy i sposób wytwarzania nowych
pochodnych 1,3,4-tiadiazolilowych
Środek chwastobójczy według wynalazku zawiera
jako substancję czynną nowe pochodne 1,3,4-tiadiazolilowe o ogólnym wzorze przedstawionym na rysunku,
w którym X oznacza rodnik heterocykliczny zawierający azot i ewentualnie zawierający dalsze heteroatoray.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1,3,4-tiadiazolilowych polega między innymi na tym, że [5-(2chloro-l,l-dwumetyloetylo)-l,3,4-tiadiazolilo-2]-mocznik
poddaje się reakcji z glioksalem, albo z formaldehydem i alkiloaminami, albo z chlorkami kwasowymi.
(2 zastrzeżenia)

39

części wagowych metylocelulozy i/lub etylocelulozy,
0 - 3 części wagowych mydeł kwasów tłuszczowych i
alkanoloamin według wynalazku charakteryzuje się
tym, że zawiera ponadto 2-20 części wagowych glikolu
etylenowego.
(1 zastrzeżenie)

C08F

P.197514 Τ

20.04.1977

Centralne Laboratorium Technicznych Wyrobów
Włókienniczych, Łódź, Polska (Bohdan Dawidowicz,
Bogusław Jackowski, Marian Kozłowski, Janina Lewa).
Wyrób mikroporowaty przepuszczający parę wodną
i powietrze i sposób wytwarzania wyrobu
mikroporowatego przepuszczającego parę wodną
i powietrze
Wyrób mikroporowaty oparty na mieszance polichlorowinylowej otrzymywany znanymi metodami nanoszenia lub powlekania charakteryzuje się tym, że zawiera w swym składzie substancje polimeryczne w sumarycznej ilości do 30% wagowych suchej substancji
w stosunku do suchej masv PCW w mieszance.
Sposób wytwarzania wyrobu polega na wprowadzeniu w skład plastizolu PCW dyspersji wodnych polimerów lub koloidalnych roztworów soli jonomerów.
(3 zastrzeżenia)

C08G
C07D

P. 197297 Τ

07.04.1977

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska
nisław Kucharski).

(Sta-

Sposób otrzymywania polioksyalkilenowych
pochodnych amin

C07F

P. 195088

Pierwszeństwo: 05.01.1976 - St.
(nr 646724)

03.01.1977
Zjedn.

Am.

Monsanto Company, St. Louis, Stany Zjednoczone
Ameryki.

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
powierzchniowo czynnych, polioksyalkilenowych pochodnych amin typu kopolimerów blokowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że etery
n-alkilowo-glicydowe poddaje się reakcji z dwuetanoloaminą w temperaturze od 40 do 150°C, a do otrzymanych w ten sposób N-(2-hydroksy-3-alkoksypropylo)-dwuetanoloamin przyłącza się kolejno od 6 do 10
moli tlenku etylenu i od 2 do 10 moli tlenku propylenu na 1 mol aminy.
(1 zastrzeżenie)

Sposób wytwarzania N-fosfonometyloglicyny
Sposób wytwarzania N-fosfonometyloglicyny, wykazującej działanie chwastobójcze, polega na tym, że
l,3,5-trójkarbowęglowodorooksymetylo-sześciowodoro1,3,5-triazynę poddaje się reakcji z fosforynem
dwu (jednowartościowego rodnika węglowodorowego i
hydrolizuje się powstały ester N-fosfonometyloglicyny
a następnie odzyskuje wytworzoną N-fosfonometyloglicynę.
(8 zastrzeżeń)

C08D

P.196927 Τ

24.03.1977

Krajowy Związek Spółdzielni Przemysłu Chemicznego Ośrodek Technologiczno-Wdrożeniowy, Bydgoszcz,
Polska
(Edward Dziemianko,
Janusz Niedbalski,
Mariusz Suliński, Krystyna Ciesielewska).
Środek do usuwania farb i lakierów
Środek do usuwania farb i lakierów zawierający
65-95 części wagowych chlorku metylenu, 2-20 części
wagowych alkoholu metylowego i/lub etylowego, 1-5

C08G

P.197561 Τ

21.04.1977

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich, Bydgoszcz, Polska (Jerzy Gacą, Kazimierz Kozłowski, Lucyna Echaust, Zdzisław Kucybała).
Sposób wytwarzania polisulfonów
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że w reakcji polikondensacji w rozpuszczalnikach dipolarnoaprotycznych jako surowce stosuje się sól sodową lub potasową kwasu 3,3'-dwusulfo-4,4'-dwuchlorodwufenylosulfonu i bisfenolany sodu lub potasu:
4,4'-dwuhydroksydwufenylosulfon, 2,2-dwu(4-hydroksyfenylo)-propan, przy czym jako katalizatory polikondensacji stosuje się amidek sodu lub amidek potasu
oraz rozpuszczalniki dipolarnoaprotyczne, dwumetylosulfotlenek, dwumetyloformamid, nitrobenzen a reakcję prowadzi się w zakresie temperatur od 100 do
200°C.
Sposób według wynalazku może znaleźć zastosowanie w przemyśle chemicznym.
(1 zastrzeżenie)
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G01F

P.197566 Τ

21.04.1977

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Polska (Władysław Zawisza, Mirosław Zachariewicz,
Zbigniew Banach, Zdzisław Krawczuk, Henryk Haładewicz, Ryszard Serednicki).
Układ do ciągłego pomiaru poziomu ziarnistego
materiału, składowanego w zbiorniku
lub na zwałowisku
Układ według wynalazku ma czujnik poziomu (5)
przemieszczany nad zbiornikiem (2) lub zwałowiskiem.
Czujnik (5) ma organ (6, 7) do pomiaru wysokości
oraz nadajnik (8) położenia czujnika (5) w obszarze
jego przemieszczania. Czujnik (5) przytwierdzony jest
do organu rozładowczego (3) urządzenia transportowego (4) przemieszczającego się nad obszarem rozładunku materiału składowego (13). Położenie czujnika
(5) poziomu ustalane jest za pomocą nadajnika położenia (8) zamontowanego na stałe, nad zbiornikiem (2)
bądź przemieszczającego się wraz z urządzeniem transportowym (3), (4).
Czujnik poziomu (5) oraz nadajnik jego położenia
(8) połączone są z centralnym układem wskazującosygnalizacyjnym (9), zawierającym również człon sterowania (12) ruchem urządzenia transportowego (3),
(4).
(1 zastrzeżenie)

C08L

Nr 5(111) 1973
P.191957

20.08.1976

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Polska
(Aleksy
Pasternak, Marian Dul, Ryszard Poźniak, Janusz Maszewski, Adam Graczyński, Kazimierz Biernacki, Halina Płonka, Bronisław Wieczorek, Jerzy Dyrda, Zbigniew Wyderka, Krzysztof Broda).
Sposób otrzymywania polichlorku winylu
i jego kopolimerów o własnościach antystatycznych
Sposób według wynalazku polega na tym, że do mieszaniny 100 części wagowych polichlorku winylu lub
jego kopolimerów, 0-60 części wagowych typowych
plastyfikatorów, 0,5-3 części wagowych typowych stabilizatorów i 0-30 części wagowych wypełniaczy dodaje się 0,25-3 części wagowych antystatyka w postaci czwartorzędowych soli amoniowych eterów
tu-alkilo-o)'-[2-hydroksy-3-(N,N-dwuhydroksyalkiloamino)] propylowych glikolu poli(2-chlorometylo)etylenowego o ogólnym wzorze 1, gdzie R - prosty lub rozgałęziony rodnik alkilowy C 8 -C 1 2 , R' i R" - niskie
rodniki hydroksyalkilowe, R'" - rodnik metylowy lub
etylowy, X - anion taki jak CH3SO4- lub C2H5SO4-,
a n = 0 - 3 , po czym otrzymany produkt poddaje się
przeróbce w znany sposób.
(1 zastrzeżenie)

C08L

P.197284 Τ

06.04.1977

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Sniadeckich, Bydgoszcz, Polska (Henryk Masłowski, Kazimierz
Kozłowski, Bogusław Czupryński, Andrzej Michalak,
Józef Papiński).
Sposób wytwarzania pianek
poliuretanowo-poliizocyjanurowych

C08J

P.197640 Τ

25.04.1977

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Bogumił Łaszkiewicz, Jacek Dutkiewicz, Alojzy Pryc, Henryk Struszczyk, Ryszard Kotek, Zbigniew Wojtaszek, Czesław
Drążkiewicz, Wiesław Walczak).
Sposób wprowadzania środków addytywnych
do polimerów termoplastycznych
Sposób wprowadzania środków addytywnych do polimerów termoplastycznych, przeznaczonych szczególnie do wytwarzania włókien, polega na tym, że środek
addytywny lub mieszaninę środków addytywnych miesza się z substancją o własnościach adhezyjnych w
stosunku do polimeru termoplastycznego oraz z lotnym
rozpuszczalnikiem spęczniającym środek addytywny i
ewentualnie z pyłem polimeru termoplastycznego, a
następnie otrzymaną pastę poddaje granulowaniu na
znanych urządzeniach, po czym otrzymany granulat
suszy się oraz miesza mechanicznie z polimerem termoplastycznym w postaci granulatu w temperaturze
mięknięcia zgr anulowanego środka addytywnego w
ilości zależnej od żądanego stężenia środka addytywnego w wyrobie, a następnie w znany sposób formuje
się włókna lub wyroby o dowolnym kształcie.
(2 zastrzeżenia)

Sposób wytwarzania pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych przy stosunku równoważnikowym poliizocyjanianu do polieteropoliolu od 1:1 do 10:1, polega
na tym, że dwukomponentowy układ surowcowy spienia się techniką natrysku komponentów w temperaturze 13-28°C, najkorzystniej 20±2°C przy stosunku
wagowym komponentów od 1:1 do 1:3,5, najkorzystniej
od 1:1,1 do 1:1,8, przy czym jako katalizatory stosuje
się trójetylenodwuaminę w ilości 0,01-5%, najkorzystniej 0,1-4%, 2,4,6-trój-(dwumetyloaminometyleno)fenol w ilości 2-12%, najkorzystniej 6-10%, dwumetyloetanoloaminę w ilości 0-5%,
najkorzystniej
1-3% i kaprylan cynawy w ilości 0-2%, najkorzystniej 0,2-1% w stosunku do ilości poliizocyjanianu.
Sposób według wynalazku może znaleźć zastosowanie przy stosowaniu pianek jako izolacji termicznych
nanoszonych techniką natryskową w miejscu stosowania.
(1 zastrzeżenie)

C08L

P. 197327 Τ

09.04.1977

Ciba Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Trudnopalne tworzywo polimeryczne
Trudnopalne tworzywo polimeryczne charakteryzuje
się tym, że zawiera polimer liniowy bądź usieciowany, w którym grupy aromatyczne są częścią łańcucha
lub są grupami bocznymi, oraz kompozycję zmniej-
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szającą palność, składającą się ze związku fosforu i
związku o wzorze ogólnym R(CH2X)n, w którym R
oznacza grupę odszczepiającą się, zdolną do przenoszenia ładunku ujemnego a η oznacza liczbę całkowitą
równą co najmniej 0, przy czym korzystnymi związkami fosforu są estry kwasu fosforowego.
(47 zastrzeżeń)

C08L

P. 191956

41

fenoksylowa, oraz X1 i X2 niezależnie oznaczają atom
wodoru, chloru, bromu, grupę cyjanową, niższą grupę
alkilową, niższą grupę alkoksylowa, ewentualnie podstawioną grupę karbamoilową, grupę kwasu karboksylowego lub grupę estru kwasu karboksylowego.
Barwniki otrzymywane sposobami według wynalazku nadają się szczególnie do tworzenia wodnych
dyspersji do nakładania na poliestrowe materiały tekstylne.
(17 zastrzeżeń)

20.08.1976

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Marian
Dul, Aleksy Pasternak, Ryszard Poźniak, Mirosław
Baranowski, Wiesław Wróblewski, Jerzy Dyrda, Ryszard Kołodziej, Krzysztof Broda, Tadeusz Turkiewicz,
Alojzy Mol, Gustaw Pieczaba).
Sposób otrzymywania polietylenu, polipropylenu
i polistyrenu o własnościach antystatycznych
Sposób według wynalazku polega na tym, że do 100
części wag. polietylenu lub polipropylenu lub polistyrenu dodaje się 0,05-3 części wagowe antystatyka w
postaci eteru ω-alkilo-ω'-[2-hydroksy-3-(N,N-dwualkiloamino)] propylowego glikolu poli(2-chlorometylo)
etylenowego o ogólnym wzorze 1, gdzie R - prosty lub
rozgałęziony rodnik alkilowy C8-C18, R' - niski rodnik hydroksyalkilowy, R" - wodór lub niski rodnik
hydroksyalkilowy, a n = 0 - 3 , po czym otrzymany produkt poddaje się przeróbce w znany sposób.
(1 zastrzeżenie)

C09B

P.196961

Τ

26.03.1977

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników „Organika", Zgierz, Polska (Andrzej Gawłowski,
Mirosław Muszyński, Lucjan Szuster).
Sposób otrzymywania nowych barwników
monoazowych oraz sposób barwienia
tymi barwnikami

C09B
D06P

P. 196540

09.03.1977

Pierwszeństwo: 10.03.1976 - Wielka Brytania
(nr 9513/76)

Nowe barwniki monoazowe o ogólnym wzorze podanym na rysunku, w którym R oznacza atom wodoru
lub chloru albo grupę alkilową, alkoksylowa lub hydroksylową, a R! oznacza atom wodoru albo grupę
metylową lub fenylową, otrzymuje się na drodze
sprzęgania zdwuazowanych pochodnych dwufenyloaminy z kwasem l-naftolo-7-amino-3-sulfonowym lub jego
pochodną, podstawioną przy atomie azotu grupą metylową albo fenylową.
Otrzymane tym sposobem barwniki nadają się do
barwienia włókien proteinowych i poliamidowych na
drodze wyczerpywania z kwaśnej kąpieli, jak również
mogą być stosowane do barwienia skóry.
(3 zastrzeżenia)

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania.
Sposób wytwarzania barwników
Przedmiotem wynalazku są sposoby wytwarzania
barwników zawierających układ chromoforowy o wzorze 12, w którym każdy z symboli Z oznacza atom
tlenu lub grupę NY, w której Y oznacza ewentualnie1
podstawioną
grupę węglowodorową lub acylową, R
i R2 niezależnie oznaczają grupę naftylową, niepodstawioną grupę fenylową lub grupę fenylową podstawioną co najmniej jedną z takich grup jak grupa nitrowa,
atom chlorowca, niższa grupa alkilowa, niższa grupa
alkoksylowa, grupa fenylową, niższa grupa alkoksyfenylowa, grupa fenoksylowa, cyjanowa, grupa kwasu
karboksylowego, grupa estru kwasu karboksylowego,
ewentualnie podstawiona grupa karbomoilowa, grupa
kwasu sulfonowego, chlorku sulfonylu, grupa estru
kwasu sulfonowego, ewentualnie podstawiona grupa
sulfamoilowa, grupa merkaptanowa, niższa grupa alkilotio, grupa fenylotio, pierwszo-, drugo-, trzecio-, lub
czwartorzędowa grupa aminowa, grupa acyloaminowa,
grupa kwasu fosfonowego, grupa estru kwasu fosfonowego, niższa grupa alkilosulfonylowa, grupa fenylosulfonylowa, aldehydowa, azowa lub acyloksylowa o
wzorze -OCOT, w którym Τ oznacza grupę alkilową
zawierającą co najmniej 2 atomy węgla, podstawiona
grupa fenylową, niższa grupa alkoksylowa lub grupa

C09D

P.195126

Τ

04.01.1977

Zakłady Chemiczne „Szczecin", Szczecin, Polska
(Wiesława Fisz, Ryszard Ogoński, Waldemar Kaszarek).
Zestaw malarski do kontenerów
Przedmiotem wynalazku jest zestaw malarski do
kontenerów, który stanowią dwie farby: gruntowa
epoksydowo-cynkowa i nawierzchniowa na bazie kopolimeru chlorku winylu i żywicy alkidowej. Na 100
części wagowych farby gruntowej składa się: 68-73
części wagowych pyłu cynkowego, 1,0-2,5 części wagowych pyłu aluminiowego, 8 - 9 części wagowych
żywicy epoksydowej, odpowiednio 4 - 5 części wago-
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wych żywicy poliaminoamidowej, 1,0-1,5 części wagowych środków pomocniczych i 10-18 części wagowych rozpuszczalników. Na 100 części wagowych farby
nawierzchniowej składa się: 12-16 części wagowych
kopolimeru chlorku winylu z eterem izobutylowinylowym, 8-11 części wagowych żywicy alkidowej, 2,5-3,5
części wagowych plastyfikatora, szczególnie ftalanu
dwuoktylu, 18-20 części wagowych pigmentów i wypełniaczy, w tym 0,5-2,5 części wagowych glinokrzemianu jako środka tiksotropowego, 50-60 części wagowych rozpuszczalników i 0,3-1,0 części wagowej
środków pomocniczych.
(4 zastrzeżenia)

C10B

P.197073 Τ

30.03.1977

Wielkopolskie Zakłady Gazownictwa i Górnictwa
Nafty i Gazu, Poznań, Polska (Franciszek Dzida, Wojciech Błażczak).

nym wzorze 3, w którym R' oznacza atom fluoru lub
rodnik nadfluoroalkilowy o 1-10 atomach węgla, Y
oznacza atom fluoru lub rodnik trójfluorometylowy
i m oznacza liczbę 1, 2 albo 3, a we wzorze 2 X oznacza atom fluoru lub chloru albo rodnik trójfluorometylowy, a X' ma znaczenie podane wyżej dla X albo
oznacza grupę o wzorze CF3(CF2)z, w którym z oznacza zero lub całkowitą liczbę 1-5, przy czym jednostki
o wzorze 1 powinny znajdować się w takiej ilości, aby
kopolimer w postaci kwasowej miał równoważnik grukopolimer w postaci kwasowej miał równoważnik grup
-SO3H wynoszący 1000-1400 i aby zanurzony w wodzie o temperaturze 100°C miał zdolność absorbowania
co najmniej 15% wagowych wody i elektrolizę prowadzi się prądem o gęstości większej niż 15 A/cm2,
dostatecznej do zmniejszenia zawartości chlorku metalu alkalicznego w wytworzonym węglanie do wielkości mniejszej niż 400 części wagowych na milion.
(8 zastrzeżeń)

Sposób stabilizacji gazów powietrzem,
zwłaszcza gazu ziemnego
Sposób według wynalazku polega na tym, że do
strumienia gazu niestabilizowanego w momencie jego
rozprężania najkorzystniej w strumienicy wprowadza
się sprężone powietrze o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego, którego ilość uzależnia się od parametrów
fizyko-chemicznych gazu poddawanego stabilizacji i
aktualnej ilości jego poboru przez odbiorców.
(1 zastrzeżenie)

C10B

P. 199416

06.07.1977

C10C

P.191806

12.08.1976

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Włodzimierz Montewski, Helena Masiarczyk, Ryszard Dettloff,
Alicja Slusarczyk).
Sposób wytwarzania asfaltów izolacyjnych
Sposób według wynalazku polega na zmieszaniu
asfaltu lub/i półproduktów do wytwarzania asfaltu z
pozostałością po destylacji próżniowej olejów przepracowanych, tak, aby jej zawartość w gotowym produkcie wyniosła 1-60% wagowych.
(3 zastrzeżenia)

Pierwszeństwo: 12.07.1976 - Izrael (nr 50022)
Diamond Shamrock Corparation, Cleveland, Stany
Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania węglanów metali alkalicznych
drogą elektrolizy
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
węglanów metali alkalicznych na drodze elektrolizy
wodnych roztworów chlorków metali alkalicznych, prowadzonej w elektrolizerze mającym kationitową przeponę o selektywnej przepuszczalności i z równoczesnym wprowadzaniem dwutlenku węgla do przedziału
katolitowego.
Sposób według wynalazku polega na tym, że stosuje
się przeponę o grubości nie większej niż 0,2 mm, wykonaną z kopolimeru zawierającego powtarzające się
jednostki strukturalne o wzorach 1 i 2, przy czym we
wzorze 1 A oznacza atom wodoru, sodu lub potasu,
n oznacza liczbę zero lub 1 i R oznacza grupę o ogól-

C10C

P. 191948

19.08.1976

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Włodzimierz Montewski, Helena Masiarczyk, Ryszard Dettloff,
Alicja Slusarczyk).
Sposób wytwarzania asfaltów izolacyjnych o dużej
plastyczności
Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu
jako surowca do procesu utleniania pozostałości otrzymanej z procesu destylacji próżniowej wstępnie oczyszczanych olejów przepracowanych zmieszanych z pozostałością po destylacji atmosferycznej ropy naftowej,
przy czym udział wstępnie oczyszczonych olejów przepracowanych w mieszaninie poddawanej destylacji
próżniowej wynosi 2-98% wag.
(3 zastrzeżenia)

C10G

P. 197324 Τ

09.04.1977

Polskie Koleje Państwowe — Centralny Ośrodek
Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa,
Polska (Sylwiusz Pytlak, Andrzej Kamiński).
Sposób odwadniania olejów impregnacyjnych
stosowanych
do nasycania drewnianych podkładów kolejowych
Wynalazek dotyczy sposobu odwadniania zawod
nionych i zemulgowanych olejów impregnacyjnych
przeznaczonych do nasycania podkładów kolejowych,
który polega na tym, że do oleju zawierającego
wodę
dodaje
się
związek
kationoaktywny w
ilości od 1 do 10% wagowych a następnie po wy
mieszaniu, olej ogrzewa do temperatury 50—90°C i
utrzymuje w tej temperaturze przez okres od 1 do
5 godzin, następnie chłodzi do temperatury 30—50°C
i oddziela wydzieloną wodę przez dekantację.
(1 zastrzeżenie)
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P. 197750 Τ

28.04.1977

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków, Polska (Andrzej Froński, Ryszard Donocik, Edward Tugooki, Ryszard Jaśniewski, Janusz Lisowski).
Automatyczny układ zasilania generatora
zawiesiną węgla
Automatyczny układ zasilania generatora zawiesiną
węglową, znajdujący zastosowanie w przemyśle gazowniczym, składa się z usytuowanych równolegle
zbiorników pomiarowych zawiesiny (2) i (2a), w których znajdują się mieszadła (6) i (6a), połączonych
z zasobnikiem pyłu (1) poprzez sterowane zawory
odcinające (Z1) i (Z2), z pompą olejową (5) poprzez
sterowane zawory odcinające (Z3) i (Z4) oraz z urządzeniem tłoczącym (3) poprzez sterowane zawory odcinające (Z5) i (Z6)). Za urządzeniem tłoczącym (3)
znajduje się wymiennik ciepła (4). Na zbiornikach
pomiarowych zawiesiny (2) i (2a) zainstalowane są
mierniki poziomu z sygnalizacją minimum (7) i (7a)
oraz mierniki ciężaru z sygnalizacją (8) i (8a).
(1 zastrzeżenie)

C10L

P. 191852

Chemiczny Ośrodek
(Wiesław Zimmer).

Badawczy,

Kraków,

C10M

P. 191975

23.08.1976

Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego,
Łódź, Polska (Andrzej Szakowski, Włodzimierz Szczepaniak, Stanisław Płaza, Andrzej Wencław, Wiktor
Grobelny).
Syntetyczny olej smarowy i sposób jego wytwarzania
Syntetyczny olej smarowy charakteryzuje się tym,
że zawiera substancję o ogólnym wzorze 1 lub substancję o ogólnym wzorze 2, gdzie A oznacza metal
lub rodnik organiczny lub rodnik metaloorganiczny,
R oznacza rodnik o ogólnym wzorze 3, w którym
R1 oznacza Η lub CH3 lub CH3 CH2 lub CH3 CH2CH2
oraz 0-99% znanego syntetycznego oleju smarowego, korzystnie oleju polialkilenoglikolowego lub oleju
poliestrowego. Sposób według wynalazku polega na
tym, że przez działanie P 2 S 5 na poliglikol alkilenowy otrzymuje się cykliczny dwuester poliglikolu alkilenowego i kwasu dwutiofosforowego, z którego
po podstawieniu kwasowych wodorów metali, rodnikami organicznymi lub rodnikami metaloorganicznymi otrzymuje się związek o wzorze 1 lub przez
utlenienie soli sodowej dwuestru cyklicznego otrzymuje się związek o wzorze 2.
(4 zastrzeżenia)

Polska
C12C

Materiał podpałkowy do rozpalania paliw stałych,
zwłaszcza w paleniskach pieców przy piecowym systemie ogrzewania mieszkań, charakteryzuje się tym,
że materiał składa się z 60 do 95 części wagowych
palnej żywicy syntetycznej, zwłaszcza mocznikowej,
spienionej, nasyconej 5 do 45 częściami wagowymi
ropy naftowej i/lub produktami destylacji ropy naftowej na 100 części wagowe materiału.
(2 zastrzeżenia)
P. 197345 Τ

korzystniej kwasem solnym o stężeniu od 10 do 20%,
po czym prowadzi się właściwą aktywację fizykochemiczną, półkoksu za pomocą czystej pary wodnej
lub z dodatkiem gazów obojętnych w temperaturze
od 1030 do 1120°K, a otrzymany węgiel aktywny
można dodatkowo ługować kwasem nieorganicznym
lub organicznym o dowolnym stężeniu, aż do uzyskania zawartości części mineralnych poniżej 15%
masowych.
(2 zastrzeżenia)

17.08.1976

Materiał podpałkowy

C10L

43

09.04.1977

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Zygmunt Dębowski, Leonard Pluta).
Sposób otrzymywania ziarnowego węgla aktywnego
Sposób według wynalazku polega na tym, że prowadzi się wstępną termiczną obróbkę półkoksu z gum
odpadowych parą wodną lub dwutlenkiem węgla,
względnie ich mieszaniną w temperaturze od od
870 do 1030°K, następnie usuwa się części mineralne wymywając je kwasem nieorganicznym, naj-

P.191509

29.07.1976

Instytut Przemysłu Fermentacyjnego, Warszawa,
Polska (Wojciech Pęziński, Tadeusz Izbicki, Maria
Szczepanko wska).
Sposób otrzymywania bakteryjnej biomasy białkowej
Sposób otrzymywania biomasy białkowej na drodze hodowli bakterii szczepu ZB18 J26 - Mut - 15
należącego do rodzaju Pseudomonas w płynnej pożywce zawierającej metanol jako jedyne źródło węgla
i energii polega na tym, że proces ten prowadzi
się przy pH ustalonym w granicach 6 - 8 i temperaturze 25-35°C, a składniki mineralne dozuje się
proporcjonalnie do azotu zawartego w trzy molowym
roztworze amoniaku stosowanym do regulacji pH
środowiska hodowlanego. Pożywka zawiera 0,25-04%
(NH4)2 SO2; 0,25-0,4% NH4OH; 0,6-1% Na2HPO4·
10H2O; 0,06-0,1% NaH2PO4-H2O; 0,01-0,015% KCI;
0,03-0,08% MgSO4·7H2O; 0,01-0,03% CaCI2-6H2O;
0,001-0,003% FeSO4·7H2O; 0,003-0,005% CuSO4·5H2O;
0,0006-0,001% ZnSO4·7H2O; 0,0001-0,0004% MnSO4·
•4H2O; 0,000008-0,000012% Na2MoO4·2H20; 0,000012-0,000016% CoCl2·6H2O; 0,000008-0,000012% H3BO3.
(1 zastrzeżenie)
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C12D

P. 193842

23.05.1977

Pierwszeństwo: 24.05.1976 - St. Zjedn. Amer,
(nr 689274, nr 689273)
Eli Lilly and Company, Indianopolis, Indiana, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania mieszaniny antybiotycznej
A-35512
Sposób wytwarzania mieszaniny
antybiotycznej
A-35512, zawierającej mikrobiologicznie aktywne, spokrewnione ze sobą czynniki A, B, C, E, F, G i H
polega na tym, że prowadzi się hodowlę pod po
wierzchniową z napowietrzaniem nowego szczepu
Streptomyces candidus NRRL 8156.
Poszczególne czynniki mieszaniny A-35512 wydziela się i rozdziela za pomocą chromatografii. Podczas
łagodnej kwaśnej hydrolizy czynnika A-35512-B zostają usunięte różne cukry i otrzymuje się aglikon
czynnika A-35512-B. Antybiotyki A-35512 są środkami przeciwbakteryjnymi, stymulującymi wzrost i
zwiększającymi przyswajanie paszy u przeżuwających
i ptactwa. Oprócz tego, czynnik A-35512-B jest użyteczny w leczeniu próchnicy zębów i trądziku.
(10 zastrzeżeń)

C13K

P.197724 Τ

28.04.1977

Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Olsztyn,
Polska (Stefan Poznański, Włodzimierz Bednarski,
Jadwiga Kowalewska, Jacek Leman, Władysław
Chojnowski).

C21D

16.04.1977

P.197467 Τ

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Stanisław Man dziej, Jan Marciniak, Ryszard
Nowosielski, Jerzy Szota).
Sposób obróbki plastycznej stali
wysokochromowych martenzytycznych
i pólferrytycznych
Sposób obróbki plastycznej stali wysokochromowych martenzytycznych i półferrytycznych polega
na tym, że prowadzi się obróbkę plastyczną ujednaradniającą polegającą na wielokrotnym i wielostronnym kuciu materiału wsadowego bez zasadniczej
zmiany kształtu po czym w zakresie temperatur wydzielania się siatkowego układu wydzieleń wzdłuż
granic ziarn prowadzi się walcowanie ciągłe ze zgniotem 5-25%, a temperatura końca walcowania powinna być niższa od temperatury końca przemiany austenitu w ferryt i wyższa od temperatury rekrystalizacji, a następnie prowadzi się izotermiczne walcowanie ze zgniotem 5-15% w zakresie temperatur
pomiędzy temperaturą końca przemiany austenitu w
ferryt a temperaturą rekrystalizacji, przy czym dla
stali zawierającej powyżej 0,020% azotu korzystne jest
stosowanie szybkiego chłodzenia w wodzie lub olejach.
(1 zastrzeżenie)

C21D

P.197716 Τ

27.04.1977

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Fryderyk Staub, Zbigniew Puzewicz, Zygmunt Steminger, Tadeusz Machowski, Stanisław
Rutkowski, Stanisław Tkaczyk).

Sposób wielokrotnego stosowania enzymów
i preparatów enzymatycznych
Sposób wielokrotnego stosowania enzymów i preparatów enzymatycznych do przemiany materii polega na tym, że po wprowadzeniu do substratu enzymu lub preparatu enzymatycznego i przeprowadzeniu reakcji enzymatycznej w optymalnych warunkach dla danego enzymu, stosuje się filtrację membranową. Pod wpływem przyłożonego ciśnienia powstałe produkty reakcji enzymatycznej i substrat,
wykazujące niższy ciężar cząsteczkowy niż enzym,
przechodzą przez otwory selektywnej błony półprzepuszczalnej, a enzym lub preparat enzymatyczny zostają zatrzymane i łączy się je wielokrotnie z substratem, powtarzając każdorazowo powyższe postępowanie.
(1 zastrzeżenie)
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Sposób nagrzewania drutów
Sposób nagrzewania drutów polega na tym, że drut
przeznaczony do obróbki cieplnej przemieszcza się
z określoną szybkością; i kieruje się na niego strumień lasera o promieniowaniu ciągłym uzyskując nagrzanie do żądanych temperatur z bardzo dużymi
szybkościami do 100 000°C/S i więcej.
(1 zastrzeżenie)

C22B

P. 191913

20.08.1976

Dextec Metallurgical PTY.LTD., Sydney, Australia
(Peter Kenneth Everett).
C21C
B22B

P. 197498 Τ

18.04.1977

Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice, Polska (Roman
Parasiewicz, Krzysztof Smolarczyk, Stanisław Żurek).
Mieszanka do odsiarczania stali w kadzi
Mieszanka do odsiarczania stali uspokojonych dodawana do kadzi podczas spustu w ilości do 10
kg/Mg stali w warunkach intensywnej cyrkulacji
metalu zawiera w swoim składzie miałkie wapno palone i odpadowe wióry magnezu lub jego stopów w
ilości do 8%, proszek magnezu lub jego stopów w takiej ilości by całkowita ilość magnezu w mieszance
nie przekroczyła 10%, oraz dodatkowo rozdrobniony
glin w ilości takiej by całkowita ilość glinu w mieszance wynosiła od 3% do 10%. Mieszanka według
wynalazku - przy zastosowaniu odpowiedniej technologii - pozwala na szybkie usunięcie około 0,0150,020% siarki, w zależności od gatunkiu stali.
(1 zastrzeżenie)

Sposób wytwarzania metali z rud i koncentratów
Wynalazek dotyczy sposobu ekstrakcji miedzi z rudy albo koncentratu zawierającego miedź i żelazo.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że rudę albo koncentrat zanurza się w elektrolicie,
utworzoną w ten sposób zawiesinę miesza się dokładnie z drobno zdyspergowanym powietrzem albo innym gazem zawierającym tlen pod ciśnieniem w zasadzie atmosferycznym i w temperaturze od 50°C do
temperatury wrzenia elektrolitu, przy czym elektrolit jest kwaśny i zawiera jony chlorku w stężeniu,
które mieści się między stężeniem, które jest wystarczające, aby utrzymywać w roztworze obecne jony
miedzi dwuwartościowej, a nasyceniem, i wartość
pH mieszaniny podczas procesu utrzymuje się między
1,5 i 7,0, przez co żelazo przeprowadzone w procesie
w postać rozpuszczalną wytrąca się jako tlenek żelazowy, i w przypadku rudy albo koncentratu siarkowego utlenialna w tych warunkach siarka siarczkowa zostaje w zasadzie przeprowadzona w postać elementarną a miedź przeprowadza się do roztworu.
(12 zastrzeżeń)
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P. 197567 Τ

22.04.1977

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Bronisław Małecki, Leonard Pluta, Zbigniew Zawadzki,
Bożena Rytych, Henryk Roleder, Franciszek Krenzel, Tadeusz Nalewajek, Ludwik Stoch, Henryk Jurczyk, Ryszard Wiśnicki).
Sposób otrzymywania antymonu z trudnopalnych
wyrobów gumowych
Sposób według wynalazku pozwala na odzyskanie
antymonu z trudnopalnych wyrobów gumowych. Osiąga się to przez ogrzewanie złomu i odpadów gumowych w temperaturze od 100 do 950°C z dodatkiem
pierwiastków z grupy I lub II układu okresowego,
najkorzystniej węglanów alkalii w ilości od 1 do
250% części wagowych. Otrzymany z tego procesu
koks poddaje się redukcji i wtopieniu do ołowiu w
urządzeniach hutniczych w temperaturze od 900 do
1450°C, wspólnie z surowcami ołowionośnymi. Udział
boksu w odniesieniu do surowców ołowionośnych
wynosi najkorzystniej od 1 do 100% części wagowych.
Otrzymany ołów surowy poddaje się przerobowi na
gotowe produkty handlowe.
(1 zastrzeżenie)

C22F

P. 197633

C23B
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P. 196733 Τ

Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska
Wołek).

16.03.1977
(Mieczysław

Sposób wytwarzania powłok tlenkowych
na gładziach cylindrów aluminiowych
i urządzenie do stosowania tego sposobu
Sposób wytwarzania powłok tlenkowych na gładziach
cylindrów wykonanych ze stopów aluminium, w procesie utleniania elektrochemicznego, polega na tym, że
elektrolit wprowadza się w sposób ciągły z zewnątrz
w ruch obiegowy pomiędzy metalową katodą a gładzią
cylindra stanowiącą jednocześnie anodę. Urządzenie
wg wynalazku ma dwa kołpaki (1, 2) skręcone śrubami (3), pomiędzy którymi znajduje się co najmniej jeden cylinder (4). Jeden z kołpaków (1) jest zaopatrzony w cylindryczną tuleję (5) spełniającą rolę katody
i równocześnie elementu doprowadzającego lub odprowadzającego elektrolit wzdłuż gładzi cylindra.
(2 zastrzeżenia)

25.04.1977

Pierwszeństwo: 27.04.1976 - Węgry (nr FE-969).
Alumíniumipari Tervezö és Kutató Intézet, Budapeszt, Węgry, Székesfehérvári Könnyüfémjmii, Székesferérvár, Węgry, Budapesti Műszaki Egyetem, Budapeszt, Węgry.
Sposób obróbki cieplnej kręgów taśmy wykonanej
z metalu lub stopów metali a zwłaszcza z aluminium
lub stopów aluminiowych oraz urządzenie do obróbki
cieplnej kręgów taśmy
Sposób obróbki cieplnej kręgów taśmy wykonanej z
metalu lub stopów metali, a zwłaszcza z aluminium
lub stopów aluminiowych, polega na tym, że do kręgu
taśmy poddawanej obróbce cieplnej dołącza się elektrody, po czym przez ten krąg przepuszcza się prąd
stały lub przemienny, przy czym stosuje się napięcie
wynoszące 0,01-0,25 V/zwój, w zależności od oporu
stawianego przez smar stanowiący warstwę izolacyjną,
przez warstwę tlenkową i przez szczelinę powietrzną
pomiędzy poszczególnymi zwojami, oraz natężenie prądu wynoszące 1000-10000 A, a po wygrzaniu go w
ciągu wymaganego okresu czasu, krąg ten chłodzi się
w sposób naturalny lub wymuszony.
Urządzenie do obróbki cieplnej kręgów taśmy jest
złożone z elektrod (2) połączonych z kręgiem taśmy
(1) oraz z siecią elektryczną poprzez regulator (4) prądu, przy czym pomiędzy poszczególnymi powierzchniami kręgu taśmy jest utworzona szczelina powietrzna.
(3 zastrzeżenia)

C23B

P. 198916

16.06.1977

Pierwszeństwo: 17.06.1976 - St. Zjedn. Amer.
(697,033)
M. &T Chemicals Inc, Rehway, New Jersey, Stany
Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania powłok galwanicznych
Sposób wytwarzania powłok galwanicznych zawierających nikiel i/lub kobalt lub dwu- albo trójskładnikowe stopy niklu, kobaltu i żelaza, polegający na przepuszczaniu prądu od anody do katody przez wodny
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roztwór kwaśnej kąpieli galwanicznej zawierającej co
najmniej jeden ze związków niklu i/lub kobaltu i
ewentualnie związek żelaza, które to związki są źródłem jonów niklu, kobaltu i żelaza dla powlekania galwanicznego niklem, kobaltem, stopami niklu z kobaltem, niklu z żelazem, kobaltu z żelazem lub niklu z
kobaltem i żelazem, oraz zawierającej 5X10 -6 - 0,5
mola/litr ß-podstawionego, γ-podstawionego lub β, γ-dwupodstawionego sulfonu, o wzorze ogólnym 1, w
którym R oznacza grupę alkilową, alkenylową, alkinylową, arylową, alkiloarylową, aryloalkilową lub
grupę o wzorze 2 gdzie R' oznacza atom wodoru, grupę R lub grupę o wzorze 3, gdzie R" oznacza grupę o
wzorze - OH lub - SO3H albo ich sole lub grupę
o wzorze - COOH albo jej sól lub ester a, b, c, d
oraz e niezależnie od siebie oznaczają liczbę całkowitą
1 lub 2, z ty., że gdy R" oznacza grupę o wzorze
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- COOH, to a może być równe zero, przez okres czasu wystarczający do wytworzenia na powierzchni katody galwanicznej powłoki metalicznej.
Przedmiotem wynalazku jest również wodna kwaśna
kąpiel do wytwarzania powłok galwanicznych zawierających nikiel, kobalt, lub dwu- albo trójskładnikowe
stopy niklu, kobaltu i żelaza, która zawiera co najmniej jeden ze związków niklu, kobaltu lub żelaza będących źródłem jonów niklu, kobaltu i żelaza do powlekania galwanicznego niklem, kobaltem i stopami niklu z kobaltem, niklu z żelazem, kobaltu z żelazem lub
niklu z kobaltem i żelazem, charakteryzuje się tym,
że w jej skład wchodzi 5Χ10 -6 - 0,5 md/litr ß-podstawionego, γ-podstawionego lub β, γ-dwupodstawionego sulfonu o wzorze 1, gdzie R, R', R" mają znaczenie jak wyżej.
(27 zastrzeżeń)

DZIAŁ D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
D01H

Ρ.

199020

20.06.1977

Pierwszeństwo: 21.06.1976 - Austria
(nr A 4513/76)
Dr Ernst Fehrer Gesellschaft mb. h. a (Co) K.G.
Textilmaschinenfabrik und Stahlbau, Linz, Austria.
Urządzenie do przędzenia włókien tekstylnych
Wynalazek dotyczy przedstawionego na fig. 1 i 2
urządzenia do przędzenia włókien tekstylnych z dwoma blisko umieszczonymi obok siebie perforowanymi
bębnami ssącymi obracającymi się w tym samym kierunku w obszarze klinowym, w których to bębnach są
umieszczone zwrócone do siebie strefy ssące, przy
czym doprowadzone w obszar klinowy włókna rozluźnione są skręcane w tym obszarze oraz są obciągane
od strony czołowej bębnów jako przędza.
Urządzenie to charakteryzuje się tym, że ma co
najmniej jeden układ wirujący odśrodkowy (9), poruszający się w płaszczyźnie, usytuowanej poprzecznie
do kierunku lotu włókien, w kierunku układu (8) do
obciągu przędzy, w przestrzeni (5) lotu włókien, ograniczonej korzystnie przez ścianki prowadzące (6, 7).
Układ wirujący odśrodkowy ma postać obracającej
się tarczy wirującej (9) lub tym podobnego elementu,
wchodzącej jednym segmentem jej koła obrotowego w
przestrzeń (5) lotu włókien.
(4 zastrzeżenia)

konfuzora, jest przymocowana prowadnica (4) wyposażona w szereg sprężyn (5) dociskających listwę (3)
sekcji konfuzora do płyty pionowej (2). Do płyty poziomej (1) są przymocowane przesuwnie prowadniki
(6) z jedną powierzchnią skośną do obu płyt (1, 2), na
której spoczywa wałek (7) z osadzonymi nań na przemian wkładkami dystansowymi (8) i elementami konfuzora (9), których jedna z krawędzi jest oparta o płytę pionową (2).
(1 zastrzeżenie)

D03D

P. 197730 Τ

28.04.1977

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Józef Masajtis).
Sposób regulacji napięcia osnowy
na krośnie tkackim
Sposób regulacji napięcia osnowy na krośnie tkackim podczas stosowania okresowego jej podawania,
według wynalazku, polega na tym, że napięcie osno-

D03D

P. 197612 Τ

23.04.1977

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Janusz Ziółkowski, Janusz Olszak, Tadeusz Turek).
Przyrząd do wytwarzania lub regeneracji
kanału przerzutowego krosna pneumatycznego
Przyrząd według wynalazku stanowią dwie prostopadłe do siebie płyty (1, 2), przy czym na płycie poziomej (1), na której jest umieszczona listwa (3) sekcji
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wy (2) mierzy się za pomocą czujnika (1) umieszczonego za nieruchomym przewałem (3), którego sygnał
wyjściowy po wzmocnieniu we wzmacniaczu (4) steruje pracą, na przykład sprzęgła elektromagnetycznego (5), zmieniającego odpowiednio do doprowadzonego doń sygnału kąt obrotu wału osnowowego (8).
(1 zastrzeżenie)

D21F
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P. 197665 Τ

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska
Kawka, Henryk Ingielewicz).

26.04.1977

(Włodzimierz

Urządzenie przedmuchowe do kondycjonowania
filców prasowych
Urządzenie przedmuchowe do kondycjonowania filców prasowych w maszynach papierniczych wyposażone w skrzynkę ssącą umieszczoną pod filcem, składa się z zespołu nadmuchowego umieszczonego nad

D06F

P.195150

05.01.1977

Pierwszeństwo: 09.01.1976 - St. Zjedn. Am.
(nr 647775)
Martin Processing Inc., Martinsville, Stany Zjednoczone Ameryki (Julius Hermes).
Sposób barwienia materiału włókienniczego lub
z tworzyw sztucznych
Sposób szybkiego, ciągłego i bezwodnego barwienia
materiałów włókienniczych i z tworzyw sztucznych,
w którym barwnik rozpuszcza się, zawiesza lub dysperguje w wysoko wrzącym rozpuszczalniku, takim
jak glikol lub eter glikolu, dla przeprowadzenia etapu barwienia per se, po czym barwiony materiał włókienniczy lub z tworzywa sztucznego, ewentualnie po
ochłodzeniu, przemywa się nisko wrzącą cieczą taką
jak metanol lub etanol, korzystnie metanolem lub
chlorowcowanym rozpuszczalnikiem węglowodorowym
a następnie suszy się go, według wynalazku polega
na tym, że powyższe operacje prowadzi się w bezwodnych lub zasadniczo bezwodnych warunkach przy
całkowitym lub zasadniczo całkowitym odzyskiwaniu
i zawracaniu do obiegu użytego barwnika, użytego
wysokowrzącego rozpuszczalnika i użytej niskowrzącej cieczy płuczkowej. W ten sposób cała operacja
może być prowadzona w całkowicie lub zasadniczo
całkowicie zamkniętym cyklu przy zasadniczo całkowitym odzyskiwaniu i ponownym stosowaniu cieczy
obróbkowych.
(8 zastrzeżeń)

kondycjonowanym filcem (4) wyposażonego w komorę nadmuchową (1). W dnie komory (1) jest umieszczona na całej długości dysza wypływowa (2). Komora nadmuchową (1) jest połączona jednym lub kilkoma rurociągami doprowadzającymi do komory nadmuchowej (1) sprężone powietrze.
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E02D

Ρ.197504 Τ

20.04.1977

Huta „Pokój", Ruda Śląska, Polska (Jerzy Ginda,
Stanisław Zieliński, Leszek Jagiełłowicz, Norbert
Kuzia, Jan Pakosz, Franciszek Ciemborowicz).
Kształt i sposób wykonania elementów stalowych
ścianek szczelnych
Elementy stalowych ścianek szczelnych według wynalazku stanowią zestaw zapewniający budowę ścianek szczelnych o różnych wskaźnikach wytrzymałości.
Elementy te stanowią dwuteowniki o półkach z walcowanych płaskowników zakończonych po obu stronach klinowymi występami i środniku z blach lub
same płaskowniki, łączone między sobą za pomocą
zamków.
Sposób wykonania polega na tym, że pale ścianki
o kształcie dwuteowym wykonuje się metodą ciągłego spawania płaskowników walcowanych stanowiących półki i blachy gorąco walcowanej stanowiącej
środnik elementu.
(1 zastrzeżenie)
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E02F

P.192006
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24.08.1976

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGOR", Wrocław, Polska
(Przemysław Sobolski, Jan Borkowski).
Kabina sterownicza o samoczynnie poziomującej się
podłodze
Kabina według wynalazku umieszczona na szczycie wysięgnika (6) wychylnego maszyny ładująco-zwałującej, ma zawieszony przegubowo na wysięgniku (6) słup (1), w którym porusza się wodzak (2) z
kabiną sterowniczą. Obrotowa oś (4) słupa (1) zatrzymywana jest hamulcem (7) z tarczą (9) i elektrohydraulicznym zwalniakiem (8) po zakończeniu wychylania wysięgnika (6). Wodzak (2) kabiny sterowniczej
poruszany jest za pomocą siłownika (10) hydraulicznego.
(3 zastrzeżenia)

E04B

P.199050

22.06.1977

Pierwszeństwo: 23.06.1976 - Rep. Federalna Niemiec
(nr Ρ 2628110.Τ)
10.11.1976 - Rep. Federalna Niemiec
(nr G 7635480.8)
Wilhelm Rischmüller, Hannover, Republika Federalna Niemiec
Płyta z twardej pianki oraz zawieszenie do mocowania płyty
Płyta (3) z twardej pianki o grubości przynajmniej
5 cm ma warstwę (20) z runa iglastego lub dywanu.
Krawędź (6) warstwy (2) z runa lub dywanu jest
cofnięta od dwóch sąsiednich obrzeży prostokątnej
płyty (3), natomiast pozostałe obrzeża warstwy (2) zakończone są wraz z krawędzią płyty. Warstwa z runa lub dywanu jest podzielona na pojedyncze pola,
a między pojedynczymi polami znajduje się wpust (8).
Zawieszenie do mocowania płyty stanowi blacha zasadniczo w postaci Τ lub L, na której części poprzecznej (11), względnie ramienia znajdują się zaczepy
(13).
Zawieszenie mocowane jest do konstrukcji (19) sufitowej poprzez zaczep (10) i blachę (20). Blacha (20)
obejmuje element konstrukcji (19) sufitowej i ma ramiona (22, 23) wygięte w postaci V, w których są
szczeliny (24, 26) dla przepuszczenia zaczepu (10.)·
(35 zastrzeżeń)
E04B
E04C

P. 191486

28.07.1976

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego, Warszawa, Polska (Stanisław Wiland,
Stefan Onderski).
Prefabrykowana obudowa słupów stalowych
Przedmiotem wynalazku jest prefabrykowana obudowa słupów stalowych konstrukcji budowlanych o
jednogodzinnej odporności ogniowej. Obudowa ma
podwójną warstwę płyt ogniochronnych, zwłaszcza suchego tynku gipsowego. Pierwsza warstwa (3, 6) płyt
przylega bezpośrednio do słupa. Środnik (1) wyłożony jest płytą (3), dociskaną paskami wełny mineralnej (5) przyłożonymi do półek słupa (2) i płytami (6)
od zewnątrz, połączonymi przy pomocy znanego zimnowalcowanego profilu U (7), do którego następnie
przytwierdzona jest druga warstwa płyt (8) za pomocą blachowkrętów (9) i zabezpieczona kątownikiem
(10) mocowanym wkrętami (11).
(1 zastrzeżenie)
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23.04.1977

Jacek Długołęcki, Gdańsk, Polska (Jacek Długołęcki).
Rusztowanie przesuwne
Rusztowanie według wynalazku ma płytę górną (1)
i płytę dolną (10) połączone ze sobą prętowymi słupami (2 do 9). Słupy wsporcze (2 do 9) mające zagięte pod kątem prostym zakończenia zamocowane są
obrotowo i przesuwnie w płytach (1) i (2) w łożyskowych otworach płyty. Podnoszenie i opuszczanie rusztowania odbywa się za pomocą znanego zespołu (12)
napędowo-podnośnikowego.
(1 zastrzeżenie)

E05C

P. 197500 Τ

18.04.1977

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
lec", Mielec, Polska (Czesław Jemioło).

„PZL-Mie-

Układ mechanizmów ryglowych, zwłaszcza drzwi pancernych
Układ według wynalazku ma listwy pionowe (4) i
(8) z zębatkami, które przesuwane są w gniazdach
przy pomocy koła napędowego (5), poprzez koła pośrednie (7) zazębione z nim, a zabudowane we wsporniku (6), przy czym listwy pionowe (4) i (8) omijają
zamki specjalne (10), (11), (12), nie blokując ich dostępu.
(1 zastrzeżenie)

E04G

P.197731 Τ

28.04.1977

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków, Polska (Zbigniew Strzelecki, Zbigniew Kohutek).
Sposób betonowania budowli cienkościennych
Sposób betonowania budowli cienkościennych, stosowany do betonowania sztucznych filarów kopalnianych i innych konstrukcji podpierających strop wyrobisk górniczych, polega na tym, że przygotowaną
mieszankę wtłacza się równocześnie w całym rzędzie
poziomych iniektorów, poczynając od rzędu najniższego, aż do czasu pojawienia się mieszanki w następnym rzędzie iniektorów. Iniektory umieszcza się
w poziomych rzędach w odległości od 0,6 do 5 m,
a w każdym powyższym rzędzie iniektory umieszcza
się w połowie odstępu iniektorów niższego rzędu i
powyżej nich w odległości od 0,3 do 1,25 m.
(1 zastrzeżenie)

E04G

P.197803 Τ

30.04.1977

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Kraków, Polska (Jerzy Ludyga, Tadeusz Prajsner,
Roman Wusatowski, Maksymilian Szuścik, Piotr
Gudra).
Pręt karbowany
Przedmiotem wynalazku jest pręt karbowany dla
ściągaczy dystansowych. Pręt w części (2) spłaszczonej ma wgniecione rowki (5) i jest wykonany ze stali niskowęglowej pospolitej jakości o podwyższonej
zawartości siarki i fosforu do wartości jakie mają
stale automatowe.
(7 zastrzeżeń)

E06B
Finn Aspaas,
Aspaas).

20.08.1976

P. 191917
Kristiansand

S,

Norwegia

(Finn

Rama i skrzydło drzwiowe lub okienne oraz sposób
zawiasowego połączenia skrzydła lub profilowej belki skrzydła z ramą lub profilowaną belką ramy
Rama (A) i skrzydło (B) drzwiowe lub okienne wykonane są z jednego kształtownika, którego profil w
przekroju poprzecznym o kształcie litery „h" ma
szczelinę (14) zwróconą otworem w kierunku elementu (5) profilu. Szczelina jest przystosowana do
umieszczenia w niej zgrubienia (22) listwy uszczelniającej (18, 19) posiadającej wargi (21, 23, 25). Listwa
uszczelniająca (18, 19) stanowi uszczelkę szyby okiennej (17) lub listwy montażowej (16) osadzonych w
profilach. Element (5) profilu ma parę żeber (12) ze
skierowanymi ku sobie kołnierzami i przeznaczonymi
do osadzenia drążków blokujących i/lub płytek zawiasowych.
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Profil na powierzchniach zwróconych ku sobie ma
rówoległe rowki (10, 15) współpracujące z żebrami
lub wargami na listwie uszczelniającej (18, 19).
Sposób zawiasowego połączenia skrzydła z ramą polega na tym, że wycina się część listwy (27) ze zgrubieniem (27') w pobliżu środka długości profilu, a do
rowka (30) wprowadza się cylindryczny segment (44)
odpowiadający wymiarami wyciętej części (27') listwy
i mocuje się go za pomocą wkrętu (45) ustalającego.
(5 zastrzeżeń)

E21B

Nr 5(111) 1973
P. 196919

25.03.1977

Pierwszeństwo: 25.03.1976 - Stany Zjedn. Am.
(nr 670262)
Joy Manufacturing Company, Pittsburgh, Stany Zjednoczone Ameryki.
Urządzenie wiertnicze
Urządzenie wiertnicze zwłaszcza do wiercenia skał,
mające napędzany zespół wiertniczy i napędzane elementy do jego przesuwu i docisku z powierzchnią
skały, ma pierwszy układ napędowy do równoczesnego uruchamiania zespołu wiertniczego i elementów
jego przesuwu, drugi układ napędowy do selektywnego uruchamiania zespołu wiertniczego dla uzupełnienia działania pierwszego układu napędowego oraz
układ regulacyjny współdziałający z drugim układem
napędowymi dla regulacji selektywnego uruchamiania
zespołu wiertniczego w wyniku reagowania na dobrane wartości docisku zespołu wiertniczego do skały.
(18 zastrzeżeń)

E21B

P. 199800

21.07.1977

Pierwszeństwo: 23.07.1976 - Francja (nr 7622543).
Vallourec (Usines à Tubes de Lorraine - Escaut
et Valloruec Runies), Paryż, Francja.
Złącze rurowe, zwłaszcza do naftowych rur
wiertniczych

E06B

P.197759 Τ

29.04.1977

Łódzkie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego, Łódź, Polska (Bogumił Szymański, Ignacy
Trąbiński).
Brama wjazdowa przesuwna
Brama (1) wjazdowa o dużej rozpiętości, przesuwna po torach (4) zatopionych w jezdni, jest uruchamiana przy pomocy napędu (5) elektrycznego zdalnie
sterowanego, umieszczonego na oddzielnym fundamencie (6) i połączona z nim uchylnie. Koło (8) łańcuchowe napędu połączone jest w sposób rozłączny
z napędowym łańcuchem umieszczonym w prowadnicy (10) i utwierdzonym w niej dwustronnie z elastycznymi naciągami (12) spężynowymi. Prowadnica (10)
jest trwale połączona z ramą (18) bramy (14). Uchylne
utwierdzenie napędu (5) w fundamencie (6) umożliwia odłączenie napędu mechanicznego i przejście na
ręczne przesuwanie bramy, a elastyczne zamocowanie łańcucha napędowego w prowadnicy (10) eliminuje szarpnięcia przy uruchamianiu i zatrzymywaniu
bramy przy pomocy napędu mechanicznego.
(1 zastrzeżenie)

Przedmiotem wynalazku jest złącze przeznaczone do
skręcania końców rur, zwłaszcza naftowych rur wiertniczych, mające część (1) wewnętrzną z gwintem zewnętrznym oraz część (2) wewnętrzną z gwintem wewnętrznym, przeznaczoną do wkręcenia w nią części (1)
wewnętrznej, oraz ogranicznik (7) dla ograniczenia
wkręcania i zagłębiania części (1) wewnętrznej w
część (2) zewnętrzną.
Złącze według wynalazku charakteryzuje się tym,
że gwinty (4, 5) części (1) wewnętrznej i części (2)
zewnętrznej, co najmniej na większej części swojej
długości mają zwoje wzajemnie się uzupełniające, o
kątach zamkniętych.
(16 zastrzeżeń)

E21C

P. 192057

26.08.1976

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Elektrotechniki i Automatyki Górniczej „EMAG", Katowice, Polska (Jerzy
Jendrysik, Janusz Bokiewicz, Jacenty Targowski, Karol Skrzypek).
Urządzenie do określania położenia organu
urabiającego maszyn górniczych
Urządzenie według wynalazku składa się z czujnika
ruchu (1) i pulpitu sterująco wskaźnikowego (I)
umieszczonego w punkcie dyspozytorskim ściany. Elektryczne sygnały z czujnika ruchu (1) odpowiednio
wzmocnione i informowane przez układ (2), są przesyłane na wejście sterownika (3), który steruje krokowym silnikiem (4). Wałek silnika skokowego za pośrednictwem przekładni mechanicznej napędza wskaź-
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nik położenia (5). Kierunek ruchu wskaźnika wzdłuż
liniowej skali urządzenia jest określany przez układ
opóźnienia sygnału (6), wyłączniki stycznikowe napędu (7) oraz układ dyskryminatora kierunku (8).
Do wejścia sterownika (3) jest przyłączony układ
ustawiania wskaźnika (9), który jest wykorzystywany
do ustawiania wskaźnika w żądanym punkcie skali w
przypadkach awarii napędu łańcuchowego maszyny
urabiającej.
(1 zastrzeżenie)

E21C

P. 197491 Τ

51

służącej do naprowadzania w położenie prostopadłe
do spągu górnej części skrajnej sekcji. Belka kierująca (1) jest połączona swą przednią częścią ze środkiem
transportu (5) zaś tylna jej część połączona jest łańcuchem (6) ze spągnicą (3). Przesuwając skrajną sekcję
w nowe położenie nadaje się jej kierunek prostopadły
do środka transportu (5) poprzez równoczesne prowadzenie przodu jej spągnicy (3) po belce kierującej (1)
i kierowanie tyłu spągnicy (3) przez krzywkę (2) wychylaną cylindrem hydraulicznym (4).
(3 zastrzeżenia)

17.04.1977

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Tadeusz
Kalinecki, Edward Janik, Jan Maciejczyk).
Urządzenie do prowadzenia układaka przewodów
Urządzenie do prowadzenia układaka przewodów (1)
służącego do ochrony przewodów zasilających górnicze maszyny urabiające składa się z konstrukcji nośnej złożonej z segmentów połączonych przegubem (8).
Każdy segment składa się z dwuteownika (4), do którego przymocowane są od góry i od dołu wygięte w
kształt litery U wsporniki (7), na których osadzone
są obrotowo krążki (10). Górne wsporniki (7) mają
ściany wyższe, tak że obejmują one górną gałąź układaka.
(6 zastrzeżeń)

E21C

P. 198070

18.06.1977

Pierwszeństwo: 02.07.1976 - Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 702373)
United States of America as represented by the Secretary of Commerce National Technical Information
Service (Wallace W. Roepke, Joseph Warren Rasmussen, David Paul Lindroth).
E21C

P. 197560 Τ

21.04.1977

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Rudolf
Korbel, Józef Macieszczyk, Jan Packa, Edeltrauda
Obtułowicz).
Urządzenie do kierowania skrajną sekcją
zmechanizowanej obudowy ścianowej
Urządzenie według wynalazku składa się z belki kierującej (1) wraz z krzywką (2) wychylaną cylindrem
hydraulicznym (4), stojaka hydraulicznego (7) służącego do rozpierania między stropem a spągiem belki (1)
oraz rozpory hydraulicznej (9) wraz z łańcuchem (12)

Wrębiarka liniowa o działaniu ciągłym z głowicą
obrotową
Wrębiarka według wynalazku do urabiania poziomego pokładu zwłaszcza węgla ma podstawę (12)
przesuwaną wzdłużnie równolegle do pokładu, z którą
połączony jest przegubowo wysięgnik (16) wahliwy
oraz osadzony na wysięgniku (16) wałek obracający
się wokół osi prostopadłej do osi wzdłużnej wysięgnika (16), na którym zamontowana jest przynajmniej
jedna obrotowa głowica (29) obracająca się mimośrodowo i posiadająca w przekroju poprzecznym zarys
trójkąta równobocznego. Na wierzchołkach (36) głowicy (29), są rozmieszczone noże (34), które podczas
obrotu przynajmniej jednej głowicy wrębiają się
skrzynkowo w pokład węgla (C).
(7 zastrzeżeń)
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E21C

P. 199149

25.06.1977

Pierwszeństwo: 28.06.1976 - Szwecja (nr 7607337-8)
Atlas Copco Aktiebolag, Nacka Szwecja.
Sposób urabiania twardego, zwięzłego materiału, oraz
urządzenie do urabiania twardego, zwięzłego
materiału
Sposób urabiania twardego, zwięzłego materiału
zwłaszcza skały za pomocą względnie nieściśliwej
cieczy zwłaszcza wody polega ma tym, że strugę cieczy kieruje się w stronę urabianego materiału dla
uderzenia w materiał z momentem pędu niezbędnym
dla jego skruszenia, wytwarza się moment pędu niezbędny dla skruszenia przez pierwsze kolejne podanie cieczy do komory zbiornikowej pokonując oddziaływanie parcia na ciecz w komorze, a po wprowadzeniu dostatecznej ilości cieczy do komory ciecz tę
tłoczy się w kierunku urabianego materiału za pomocą tego parcia.
Urządzenie według wynalazku ma komorę zbiornikową (18) dla cieczy, zespoły (15, 16) do wywierania parcia na ciecz w komorze, oraz zespół dla
ciągłego zasilania cieczą komory zbiornikowej (18)
przeciw oddziaływaniu parcia a także układ kierowania cieczy w urabiany materiał pod działaniem
parcia na ciecz w komorze.
(25 zastrzeżeń)

E21D

P. 198144 Τ

16.05.1977

Pierwszeństwo: 15.05.1976 - RFN (nr Ρ 2621674.0)
Bochumer Eisenhütte Heimtzmamn GmbH und Co,
Bochum, Republika Federalna Niemiec.
Sposób drążenia i obudowywania chodnika
podziemnego, urządzenia do drążenia i obudowywania
chodnika podziemnego oraz obudowa tego chodnika
podziemnego
Sposób według wynalazku polega ma tym, że wykonuje się za pomocą drążarki zarys przekroju poprzecznego chodnika i zabezpiecza się ten przekrój
za pomocą umieszczonych w określonej od siebie odległości ram obudowy, podatnych w sposób ograniczony na działanie nacisku górotworu. Wzdłuż obrysu (23, 24) przewidzianego przekroju poprzecznego
chodnika (1) wykonuje się w przodku (16) szczelinę
konturową (50) o głębokości, odpowiadającej mniej
więcej odległości pomiędzy dwiema ramami (39) o-
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budowy, umieszczonymi jedna za drugą w kierunku
wzdłużnym chodnika (1) (i o szerokości większej niż
wysokość profilu ramy (39) obudowy oraz nawierca
się równolegle w czasie otwory wybuchowe (51),
odtransportowy wując jednocześnie urobek drążenia
i wiercenia. Po umieszczeniu ramy (39) obudowy w
szczelinie konturowej (50) i po naprężeniu czynnym
tej ramy w stosunku do ściany (23, 24) chodnika (1)
jak również po połączeniu sworzniowym tej ramy
z ramą poprzednią (39), odstrzeliwuje się rdzeń (52)
przodka (16) i odtransportowuje urobek tego odstrzelenia.
Urządzenie charakteryzuje się i tym, że stanowi je
krocząca, portalowa konstrukcja kadłubowa (8), ustalana w chodniku drążonym (1), która w obszarze
skrajnym, sąsiadującym z przodkiem (16) ma narzędzia (2) do wykonywania szczeliny konturowej (50),
prowadzone w sposób wymuszony odpowiednio do
obrysu (23, 24) chodnika (1) oraz agregat wiertniczy
(3) jeżdżący w kierunku wzdłużnym chodnika (1) i
ustawiany na rdzeniu (52) przodka (16), jak również
w umieszczone w obszarze stopy chodnika (1) środki
załadowcze i transportowe (26, 28) do urobku drążenia, a ponadto jednostki transportowe i ustalające
(33) lub (53) do ram (39) obudowy.
Obudowa chodnika charakteryzuje się tym, że składa się co najmniej z czterech segmentów łukowych
(43, 44), z których każde dwa segmenty są połączone
ze sobą przez płytki (45) w połówkę (41) lub (42) ramy (39), jak również są przesuwne względem siebie za pomocą jednostki mocującej (46), a sąsiadujące odcinki skrajne segmentów przystropowych (44)
każdej połówki (41) lub (42) ramy (39) mają samoczynnie współdziałające elementy sprzęgłowe (47).
(9 zastrzeżeń)

E21D

P.199241

29.06.1977

Pierwszeństwo: 28.07.1976 - Rep. Fed. Niemiec
(nr P. 2633799.5)
Halbach und Braun, Wuppertal, Republika Federalna Niemiec (Ernst Braun, Gert Braun).
Krocząca obudowa tarczowa
Przedmiotem wynalazku jest krocząca obudowa
tarczowa z co najmniej jednym przesuwnikiem, tarczą osłonową stropową, co najmniej jedną spągnicą
i co najmniej jednym podciągnikiem umieszczonym
pomiędzy spągnicą a tarczą osłonową. Cechą charakterystyczną jest to, że co najmniej tarcza osłonowa
stropowa (2) otoczona jest matą łańcuchową (5) bez
końca, składającą się z umieszczonych jeden obok
drugiego łańcuchów (6) bez końca, których co najmniej ogniwa pionowe (7) są prowadzone w wyżłobieniach prowadniczych (8) ma tarczy osłonowej (2)
w kierunku kroczenia obudowy.
<9 zastrzeżeń)
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się przez zamocowanie jednego końca układaka (1)
do stałego elementu (2) znajdującego się w przybliżeniu w połowie długości ściany, a drugiego do zaczepu (4) przytwierdzonego do kombajnu od strony
upadu pokładu.
(1 zastrzeżenie)

E21F

P. 197508 Τ

19,04.1977

Kopalnlia Węgla Kamiennego „Rozbark", Bytom,
Polska (Kazimierz Żymełka, Zygmunt Szołtysek, Bernard Jabłoński).
Zawiesie kabli energetycznych i przewodów
w górniczych wyrobiskach chodnikowych

E21F

P. 197493 Τ

17.04.1977

Zawiesie według wynalazku ma dwa znane zaciski
(2) mocowane w dowolnych miejscach łuków obudowy, pomiędzy którymi rozpięty jest łańcuch (3).
Za pomocą sprężynowych klamer (4) do łańcucha (3)
mocowane są przewody. Klamry (4) wykonane z drutu stalowego mają kształt połączonych liter S w
lustrzanym odbiciu, a w utworzonym siodle jest
osadzony przewód (5). Hakowymi końcami mocuje
się klamry (4) do ogniw łańcucha (3).
(2 zastrzeżenia)

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska (Klemens
Pilarki, Paweł Musioł, Józef Baran, Tadeusz Kalinecki, Helmut Mentei, Wincenty Rudnicki, Hubert
Pszczółka, Gerard Szolc).
Sposób prowadzenia układaka przewodów kombajnu
węglowego
Sposób według wynalazku polega na tworzeniu
pętli (3) układaka (1) zawsze poniżej kombajnu niezależnie od jego kierunku jazdy. Pętlę (3) tworzy

DZIAŁ
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MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE I UZBROJENIE

F01N

P.197543 Τ

Centrum
Badawezo-Konstraikcyjne
Pruszków, Polska (Piotr Gałka).

22.04.1977

Obrabiarek,

Tłumik akustyczny
Tłumik akustyczny zwłaszcza do obniżenia poziomu dźwięku czynnika roboczego wypływającego do
atmosfery z narzędzi - urządzeń o ruchu roboczym
wibracyjnym, których impuls powietrzny jest o dużym poziomie energetycznym i dźwiękowym, posiada wstępną komorę rozprężania (1) połączoną poprzez otwory (2) i przepustnice (3) z wzdłużnym labiryntem (6) i dalej z wyjściową komorą rozprężania (11) wyposażoną w głuszące filtry (16).
(3 zastrzeżenia)
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P.191860
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19.08.1976

Stanisław Olszański, Władysław Chyży, Franciszek
Kominek, Poznań, Polska (Stanisław Olszański, Władysław Chyży, Franciszek Kominek).
Kompensator powietrza silnika spalinowego
Kompensator powietrza według wynalazku ma komorę kulistą (1), w której następuje mieszanie strumienia powietrza doprowadzonego z filtra powietrza
przez króciec (2) ze strumieniem powietrza ze skrzyni
korbowej lub komory z zaworami doprowadzonego
przez króciec (3). Kompensator powietrza mocowany
jest bezpośrednio do gaźnika silnika przy pomocy
króćca wylotowego (4). Stosunek średnicy (D) komory
kulistej (1) do średnicy (d) króćca wlotu (2) powietrza z filtra powietrza jest większy lub równy 1,25,
przy czym optymalną jego wartość ustala się dla każdego typu silnika.
(1 zastrzeżenie)

F04C

P.197690 Τ

26.04.1977

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Piotr Żuk).
Pompa
Pompa według wynalazku ma element wirujący (1),
który ma zewnętrzną powierzchnię cylindryczną a na
wewnętrznej powierzchni również cylindrycznej nacięte są rowki (2) tworzące linię śrubową. Rowki (2)
mają w przekroju poprzecznym kształt prostokątny,
trapezowy lub prostokątny z wgłębieniem od strony
dopływu cieczy. Element wirujący (1) połączony jest
bezpośrednio z wałem (3) łożyskowym pionowo, w którym wykonane są otwór osiowy (4) i promieniowe
otwory (5), służące do przesyłania płynu. Pompa znajduje zastosowanie w instalacjach olejowych i chłodzących w maszynach obrabiających jak również
w pojazdach.
(1 zastrzeżenie)

F02M

P. 193795 Τ

18.11.1976

Akademia Rolnicza, Lublin, Polska (Jacek Szwaczyński, Jerzy Pietrzakowski, Waldemar Derkacz,
Eugeniusz Krasowski).
Układ dawkomierza paliwa silników wysokoprężnych
Układ według wynalazku ma czujnik wtrysku (2),
który poprzez formur impulsu (3) połączony jest
z wejściem kasującym licznika nadmiarowego (15) oraz
z wejściem bramki wtrysków (4), której wyjście połączone jest z wejściem licznika wtrysków (6), oraz
z członem startowym (5), który połączony jest z jednym wejściem bramki spustowej (7), której drugie
wejście jest połączone z wejściem stanu zerowego
licznika wtrysków (6). Wyjście bramki spustowej (7)
i wyjście stanu (n) licznika (6) połączone są z wejściami pamięci przedziału liczenia (8). Wyjście pamięci przedziału liczenia (8) połączone jest z drugim
wejściem bramki wtrysków (4) oraz z drugim wejściem bramki obrotów (14) a poprzez wzmacniacz
z elektromagnesem (11) podstawiającym naczynie pomiarowe (10) pod wtryskiwacz (1), zaś poprzez inwerter (18) i wzmacniacz z elektromagnesem (9) odłączającym naczynie pomiarowe (10). Natomiast czujnik obrotów (12) koła zamachowego (13) połączony
jest poprzez wzmacniacz i bramkę obrotów (14) z licznikiem nadmiarowym (15), którego wyjście stanu (k)
połączone jest z licznikiem opuszczeń wtrysków (16)
i poprzez generator pojedynczego impulsu (17) z drugim wejściem kasującym licznika nadmiarowego (15).
(3 zastrzeżenia)

F04D

P. 197479 Τ

18.04.1977

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Jan Markielowski, Stanisław Jaroń).
Hermetyczny agregat pompowy
Hermetyczny agregat pompowy zawierający silnik
elektryczny, którego wirnik wraz z wałem (1) łożyskowany jest ślizgowo na łożyskach promieniowo-wzdłużnych charakteryzuje się tym, że pierścienie
oporowe łożysk mają na powierzchniach czołowych (3)
promieniowe rowki (22) lub otwory łączące koncentrycznie wyżłobienie kołowe (24) na powierzchni czołowej (3) pierścienia oporowego z zewnętrzną po-
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wierzchnią cylindryczną pierścienia oporowego, przy
czym przez szczeliny łożyskowe i rowki (22) lub
otwory, przepływa pompowana ciecz dopływająca do
przestrzeni, w której umieszczony jest wirnik z wałem (1) silnika, poprzez otwory w tarczy łożyskowej
połączonej z kadłubem pompy.
(3 zastrzeżenia)
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z piastą (11), charakteryzuje się tym, że zawiera tuleję (18) elastomeryczną obejmującą wał (2) i zamocowaną do piasty (11) z jednego końca a z drugiego
końca mającą poszerzenie (27) promieniowe tworzące
łożysko podtrzymujące pierwszy element łączeniowy.
(8 zastrzeżeń)

F04F

P.199794

21.07.1977

Pierwszeństwo: 21.07.1976 - RFN (nr P. 2632816.5)
Friedrich Wilh. Schwing GmbH, Herne, Republika
Federalna Niemiec.
Pompa dwucylindrowa,
zwłaszcza do przenoszenia betonu

F04D

P. 199397

05.07.1977

Pierwszeństwo: 06.07.1976 - Francja (nr 7620591)
16.06.1977 - F r a n c j a (nr 7718558)

Pompa dwucylindrowa, zwłaszcza do przenoszenia
betonu ze wstępnie napełnianego zbiornika, mającego
dwa otwory prowadzące do siłowników tłocznych,
przed którymi wychyla się jednym końcem napędzana rura rozdzielcza, który jest uszczelniony za pomocą stałej płyty i pierścienia umieszczonego osiowo,
korzystnie przesuwnie, charakteryzuje się tym, że
pierścień (26) jest ułożyskowany na urządzeniu napinającym (32 - 33, 42, 44), a koniec (22) rury i pierścień (26) są umieszczone ruchomo wobec siebie
i uszczelnione.
(10 zastrzeżeń)

Societe Internationale de Mecanique Industrielle
S.A., Luksemburg, Luksemburg.
Pompa wirowa
Pompa wirowa obejmująca korpus (1), wał (2) zmontowany obrotowo w wybraniu (5) korpusu, wirnik (10)
zamocowany na piaście (11) mający wiele otworów (15)
rozłożonych kątowo, urządzenie uszczelniające obejmujące pierścień oporowy (16), pierścień cierny (19)
złączony z podatną membraną (20) stanowiącą element dociskowy elastyczny dociskający pierścień cierny (19) do pierścienia oporowego (16), przy czym pierścień oporowy (16) oraz membrana (20) stanowią każde odpowiednie elementy łączeniowe, z których jeden
jest umieszczony w wybraniu (5) korpusu (1) i ma
radialną powierzchnię oparcia (25) umieszczoną w zasięgu otworów (15) wirnika (10) podczas gdy drugi
z materiału elastomerycznego (11) jest zmocowany

F15B

P.191969

23.08.1976

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej, Warszawa, Polska (Leon Gosztowtt, Marek Wiśniewski).
Układ hydrauliczny
Układ hydrauliczny typu zamkniętego, stosowany
do maszyn roboczych, składający się z pompy hydrostatycznej, rozdzielacza, cylindra oraz akumulatora
hydraulicznego, według wynalazku charakteryzuje się
tym, że pompa (1) przez ssawny otwór (2) i przewody (3, 4, 5) złączone hydraulicznym rozdzielaczem (6)
połączona jest z nadtłokową komorą (7) cylindra oraz
z niskociśnieniowym hydraulicznym akumlatorem (8),
a przez ciśnieniowy otwór (9) przewodem (10) połączona jest z podtłokową komorą (11) cylindra.
(1 zastrzeżenie)
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P.191910

19.08.1976

Zakłady Mechaniczne im. Gen. Karola Swierczewskiego, Elbląg, Polska (Andrzej Piechota).
Klocek oporowy
do łożysk ślizgowych wzdłużnych

F15B

P.191970

23.08.1976

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej, Warszawa, Polska (Leon Gosztowtt, Marek Wiśniewski).
Układ hydrauliczny
Układ według wynalazku składa się z pompy hydraulicznej, zaworu sterującego oraz akumulatora hydraulicznego. Pompa (1) połączona jest przez ssawny
otwór (2) i przewód (3) ze sterującym zaworem (4)
z niskociśnieniowym hydraulicznym akumulatorem (5).
(1 zastrzeżenie)

F15B

P. 197655 Τ

Klocek znajdujący zastosowanie w budowie przekładni zębatych, linii wałów okrętowych, turbin i innych maszyn ciężkich, według wynalazku ma sprężynę
płaską (3) o stałej grubości, wbudowaną między panwią klinową (1) a płytką dociskającą (6). Sprężyna
płaska (3) wstępnie naprężona, działa w kierunku
przeciwnym do znanego nieruchomego pierścienia oporowego łożyska i wywołuje siłę na panew klinową (1)
zasadniczo stałą, niezależną od położenia klocka oporowego w gnieździe pierścienia oporowego łożyska.
(3 zastrzeżenia)

25.04.1977

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Tadeusz
Cygankiewicz).
Silnik liniowy przepływowy
Silnik liniowy przepływowy, pozwalający transportować przedmioty po długiej, prawie nieograniczonej
drodze dowolnego kształtu, pracujący ruchem wahadłowym lub tylko w jednym kierunku po torze zamkniętym bądź otwartym, według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera w obudowie (1) co najmniej jeden elastyczny wąż (2a), co najmniej dwie
rolki (3) oraz bieżnie (5) i (5a). Rolki (3) są osadzone
parami między dwoma równoległymi bieżniami (5)
i (5a). Osie tych rolek (3) są wzajemnie równoległe,
a do linii węża (2a) prostopadłe. Rolki (3) zaciskają
miejscowo wąż (2a) w szparze między ich pobocznicami a bieżnią (5) lub (5a), przy czym szerokość tej
szpary jest nie większa od podwójnej grubości ścianki
węża (2a). Wzdłuż całej obudowy (1) jest wycięcie (8),
w którym tkwi i wystaje na zewnątrz zaczep (7)
sprzężony z rolkami (3).
(7 zastrzeżeń)

F16D

P. 197656 Τ

25.04.1977

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Kazimierz Zając, Erazm Rozwadowski).
Sprzęgło hydrokinetyczne regulacyjne
Sprzęgło, przeznaczone zwłaszcza do regulacji prędkości obrotowej wentylatora, mające wirnik (1) pompowy napędzany silnikiem elektrycznym oraz wirnik (3) turbinowy ułożyskowany na wale napędowym,
według wynalazku charakteryzuje się tym, że do wirnika (3) ma przymocowany zbiornik (4) wewnętrzny
z kalibrowanymi otworami (5) oraz zbiornik (6) zewnętrzny z łopatkami wentylatora (7). Zbiornik (6)
zamknięty jest pokrywą (8) ułożyskowaną na nieruchomym stojanie (9). Ponadto sprzęgło ma dwie rury (10) czerpakowe zasilające komorę roboczą (11)
sprzęgła.
(1 zastrzeżenie)
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F16G
GUB

P. 190343

11.06.1976

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy
Lipka).
Gumowe paski napędów zbrojone
Gumowe paski (1) wykorzystane w napędzie elastycznym zwłaszcza do mechanizmów precyzyjnych,
według wynalazku mają wewnętrzne zbrojenie jednorodne lub wielowarstwowe rozłożone symetrycznie wzdłuż przekroju poprzecznego, przy czym odległość od zewnętrznej powierzchni roboczej (A) gumowego paska (1) zależy od wymaganego współczynnika elastyczności napędu, a łączna długość uzbrojenia wzdłuż krawędzi zewnętrznej powierzchni roboczej jest większa od długości paska gumowego.
(4 zastrzeżenia)

F16D
Pierwszeństwo:

P. 199693

16.07.1977

19.07.1976 - Stany Zjedn. Ameryki
(nr 706447)

TRW Inc., Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(Mark Russell Kinder).
Sprzęgło złożone z wbudowanym multiplikatorem
prędkości
Sprzęgło złożone z wbudowanym multiplikatorem
prędkości, przeznaczone do sprzęgania obrotowego wału wejściowego z obrotowym wałem wyjściowym,
według wynalazku ma na wale wejściowym (16)
usytuowanym w osi centralnej (18) osadzone sztywno
koło główne (24) obracające się z pierwszą prędkością
kątową oraz drugie koło główne (30) w postaci wewnętrznego pierścienia zębatego, z którymi zazębia
się co najmniej jedno koło obiegowe (26) osadzone
na wale (32) zamontowanym w jarzmie planetarnym
(36) na osi (34) usytuowanej na orbicie, a połączonym poprzez część cylindryczną jarzma (42) z częścią promieniową jarzma (44) obracającego się wraz
z kołem obiegowym (26). Za pośrednicawem pierwszego sprzęgła z tarczami ciernymi (54, 56) selektywnie złącza się poprzez koło główne (24) wał wejściowy (16), a drugie sprzęgło z tarczami ciernymi
(62, 64) selektywnie sprzęga jarzmo planetarne (36)
z wałem wyjściowym (20) obracanym z drugą prędkością kątową równą prędkości kątowej obrotu orbity jarzma planetarnego (36), natomiast poprzez układy hydrauliczne rozłącza się selektywnie oba
sprzęgła.
(9 zastrzeżeń)

F16H

P.190612

21.06.1976

Mieczysław Prokopek, Konstancin-Jeziorna, Polska
Marta Prokopek, Warszawa, Polska (Mieczysław Prokopek, Marta Prokopek).
Przekładnia bezstopniowa
Przekładnia według wynalazku składa się z dwóch,
osadzonych względem siebie mimośrodowo kół zębatych (6) i (7), z których jedno koło napędzające
(7) ma uzębienie wewnętrzne i współpracuje z wałem napędzającym (19), a drugie koło napędzane
(6) o uzębieniu zewnętrznym osadzone jest wewnątrz
koła (7) i współpracuje z wałem napędzanym (15).
Koło (7) osadzone jest przesuwnie w jarzmie (3),
prostopadle do osi wałów. Koło (6) połączone jest
sztywno z tarczą (5), osadzoną obrotowo w jarzmie
(3) i usytuowaną mimośrodowo względem koła na-
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pędzanego (6). Jarzmo (3) przemieszcza się względem
korpusu (1) przekładni w dwóch prostopadłych do
siebie kierunkach w płaszczyźnie prostopadłej do osi
wałów (15) i (19). Ponadto przekładnia zawiera dwa
łączniki (17), łączące wał (15) z tarczą (5) i wał (19)
z kołem napędzającym (7) tak, że umożliwiają przemieszczanie się przekładni w dwóch prostopadłych
do siebie kierunkach.
(5 zastrzeżeń)

F16H

P. 191885
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(5) komory (4) chłodniczej z zewnętrzną powierzchnią
ścianki (5) roboczej komory (3). Otwory (2) doprowadzające i odprowadzające czynnik chłodniczy do komory (4) stanowią jednocześnie technologiczne otwory odlewnicze pod rdzenie odlewnicze.
(2 zastrzeżenia)

17.08.1976

Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki „Energoprem-Poznań", Czerwonak k/Poznania, Polska (Mirosław Poznaniak).
Mechanizm do zamiany ruchu posuwistego na ruch
obrotowy
Mechanizm według wynalazku składa się z obudowy (1) przymocowanej do nieruchomej części urządzenia i zamocowanego obrotowo bębna (3), który
połączony jest poprzez sprzęgło (14) z przetwornikiem
obrotowo-impulsowym (13) i taśmami (4) z wodzikiem (2). Bęben (3) opasany jest cienkimi pasmami
taśmy (4), których początki przymocowane są do bębna (3). Jeden z końców taśmy (4) zamocowany jest
za pomocą stożkowego zacisku (5) i wkrętu (6), a
drugi koniec taśmy (4) poprzez sprężynę (8) rozpierającą nakrętkę (9) nakręconą na gwintowaną część
wodzika (2), do tulei (7), która umocowana jest
suwliwie na walcowej części wodzika (2). Końcówka
(12) połączona jest wodzikiem (2) poprzez dwa kuliste przeguby (10) ze sprężynami (11).
(2 zastrzeżenia)

F16H

P.197478 Τ

18.04.1977

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Bronisław Sendyka).
Cykloidalna przekładnia zębata
Cykloidalna przekładnia zębata według wynalazku
ma zęby jednego koła o zarysie epicykloidalnym, zaś
zęby drugiego koła o zarysie hypocykloidalnym.
(1 zastrzeżenie)

F16J

P.192033

26.08.1976

Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. St.
Szadkowskiego, Kraków, Polska (Ludwik Sitarz, Kazimierz Stobiński, Jan Meus).
Pokrywa cylindrów
Pokrywa cylindrów, zwłaszcza dla sprężarek ziębniczych, według wynalazku charakteryzuje się tym,
że wykonana jest jako jeden odlew i ma otwory (2)
doprowadzające i odprowadzające czynnik chłodzący
z Wodnej komory (4) chłodniczej, komorę (3) roboczą
oraz wzmacniające, wspólne dla obu komór żebro
(6). Żebro (6) łączy wewnętrzną powierzchnię ścianki

F16J

P. 197715 Τ

27.04.1977

Zakłady Wyrobów Azbestowych „Gambit", Lubawka, Polska (Józef Włodarczyk, Władysław Ostojewski,
Stanisław Hańć).
Sposób wytwarzania tulejowego uszczelniania
dławnicowego
Sposób wytwarzania tulejowego uszczelniania dławnicowego stosowanego do uszczelniania i zamykania przepływowych komór dławnicowych w armaturze i innych urządzeniach przemysłowych, zwłaszcza głowic wodowskazowych, zaworów i kurków,
przy czym szczeliwo wytwarza się z masy azbestowo-kauczukowej i metalowych pierścieni (2), według
wynalazku charakteryzuje się tym, że metalowe
pierścienie (2) łączone są z tuleją (1) utworzoną z
segmentów z masy azbestowo-kauczukowej przez prasowanie w formach prasowniczych 2 w temperaturze
do 160°C i ciśnieniu 100-300 kG/cm w czasie do 60
sekund.
Segmenty mają na powierzchni czołowej dwa symetrycznie rozmieszczone półotwory o kształcie pierścieni (2) i występ (5) na powierzchni walcowej.
(3 zastrzeżenia)
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F16K

14.08.1976

P.191838

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Białystok, Polska (Stanisław Czausz).
Zawór zwrotny membranowy
Zawór do samoczynnego zabezpieczenia rurociągów
i urządzeń przed zmianą kierunku przepływu cieczy,
umieszczony bezpośrednio między kołnierzami dwu
odcinków rurociągu (5), według wynalazku charakteryzuje się tym, że do krążka (3) z profilowanymi
otworami kształtowymi jest zamocowany trzpień (1)
zakończony zderzakiem (4), zaś na trzpieniu (1) między krążkiem (3) a zderzakiem (4) umieszczona jest
elastyczna membrana (2) z możliwością poosiowego
Jej przesuwu na trzpieniu (1).
(1 zastrzeżenie)

F16K

P. 197538 Τ

20.04.1977

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Andrzej
Krajewski, Andrzej Ławniczak, Marian Tutak).
Dławik nastawczy, zwłaszcza dla bardzo małych
natężeń przepływu
Dławik nastawny, w którym trzon umieszczony jest
w korpusie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że trzon ma tulejka (4) i (5) osadzone w elemencie środkowym (2) o kształcie najkorzystniej tulei
mającym zewnętrzny kołnierz (3), w którym na części obwodu znajduje się wybranie przechodzące w
poprzeczny otwór sięgający do wewnętrznego podłużnego otworu elementu środkowego (2), natomiast
boczne powierzchnie kołnierza (3) stykają się z załamanymi do środka pod kątem 45° czołami tulejek
(4) i (5).
(2 zastrzeżenia)

F16K

P.197707 Τ

Politechnika Wrocławska,
gmunt Kudźma).

Wrocław,

27.04.1977
Polska

(Zy-

Zawór przelewowy
Zawór przelewowy jednostopniowy, służący do stabilizacji ciśnienia w układach napędu hydraulicznego, składający się z korpusu w którym umieszczony
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jest przesuwnie tłoczek (1) dociskany trzpieniem (8)
obciążonym sprężyną (7), według wynalazku charakteryzuje się tym, że w górnej części tłoczka (1) ma
zamocowany zabierak (2), którego palce (3) umieszczone są między bieżniami kulkowego łożyska (4). Bieżnia zewnętrzna łożyska (4) zamocowana jest do koła
napędzanego z dowolnego źródła ruchu obrotowego.
(1 zastrzeżenie)

F16L

P.191821

14.08.1976

Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Polska (Tomasz
Jagieliński).
Złącze ciśnieniowe
Złącze, służące do dwóch przewodów wypełnionych znajdującym się pod ciśnieniem gazu, przy
czym dokonanie połączenia automatycznie otwiera
drogę przepływu a rozłączenie automatycznie zamyka oba wypływy, według wynalazku ma dwa identyczne zaworowe gniazda (1) zaopatrzone w zawory (2) z tłoczyskami (3) oraz łącznik (10) z otworami umożliwiającymi wciśnięcie z dwóch stron
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gniazd (1). Łącznik (10) ma w pobliżu środka długości dwie kryzy (11) i przesuwny trzpień (12) z
kołnierzem umieszczonym między kryzami. Długość
trzpienia (12) oraz odległość między kryzami są tek
dobrane, że wciśnięcie do otworu łącznika (10) jednego gniazda (1) pozostawia luz między odpowiednim tłoczyskiem (3) a trzpieniem (12), zaś równoczesne wciśnięcie drugiego gniazda (1) przesuwa oba
zawory (2) z równoczesnym ściśnięciem wspierających je sprężyn (5).
(4 zastrzeżenia)

F16Ν

P.197610 Τ

23.04.1977

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Andrzej
Krajewski, Andrzej Ławniczak, Marian Tutak).
Dozownik centralnego układu smarowania
zapewniający kolejnościowe podawanie określonej
dawki smaru, zwłaszcza dla dużej liczby węzłów
tarcia
Dozownik, składający się z multiplikatora i rozdzielacza obrotowego, według wynalazku charakteryzuje się tym, że rozdzielacz obrotowy ma tarczę
(12) z jednym otworem, którym rozprowadzany jest
smar do poszczególnych kanałów odprowadzających
(14), przy czym na wspólnym wałku z tarczą (12)
osadzone jest koło zapadkowe (13) napędzane zapadką umocowaną na tłoczysku multiplikatora tak, że
w ruchu roboczym tłok multiplikatora podaje dawkę
smaru do rozdzielacza obrotowego, natomiast w ruchu jałowym tłoczysko multiplikatora poprzez zapadkę nadaje ruch podziałowy tarczy (12) rozdzielacza
obrotowego.
(1 zastrzeżenie)
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osnowy, według wynalazku charakteryzuje się tym,
że ma po lewej wewnętrznej stronie powłoki pasemka (6), sięgające do wnętrza tamponu smarującego
(5). Sposób wytwarzania tamponu smarującego według wynalazku polega na tym, że taśmę tkaną z
materiału nasiąkliwego zaopatruje się podczas jej
wytwarzania w rozmieszczone w odstępie względem
siebie pola runowe, utworzone z pętelek nici osnowowych, które to pola po obu ich stronach są w
jednakowej odległości od obu brzegów taśmy, przy
czym wykonuje się pola środkowe, każde o długości
odpowiadaj ącei w przybliżeniu jednej trzeciej obwodu
gotowego tamponu smarującego, występujące na długości taśmy na przemian z dwoma półpolami, każde o długości równej połowie długości pola środkowego. Odstępy pomiędzy wszystkimi polami są jednakowe i wynoszą około jednej szóstej obwodu gotowego tamponu. Tak utkaną taśmę przecina się
następnie w połowie odległości pomiędzy każdymi
dwoma sąsiadującymi ze sobą półpolami, a każdy
tak powstały odcinek taśmy łączy się na korpusie
nośnym w tworzącą zamknięty obwód powłokę, po
czym przy zawiniętych brzegach na obu zwróconych
ku sobie końcach odcinka taśmy opasującego korpus
nośny, gdzie oba półpola schodzą się ze sobą, łączy
się ich zwróconymi ku sobie krawędziami.
(9 zastrzeżeń)

F23D

P.191839

14.08.1976

Zakłady Sprzętu Grzejnego, Wrocław, Polska (Walerian Strzyżewski).
Kuchnia gazowa z piekarnikiem
Kuchnia zbudowana jest z gazowego stołu roboczego (1), piekarnika (5), umieszczonej pod nim szuflady (14) oraz boków osłaniających (15) i ściany tylnej
F16N

P.198834

14.06.1977

Pierwszeństwo: 06.07.1976 - Rep. Federalna Niemiec
(nr Ρ 2630301.5)
Gummi-Hennigee, Hannover, Republika Federalna
Niemiec.
Tampon smarujący i sposób wytwarzania tamponu
smarującego
Tampon smarujący dla maźnic, zwłaszcza maźnic
pojazdów szynowych, składający się z zewnętrznej
powłoki wykonanej o kształcie rękawowym z nasiąkliwego materiału oraz sprężystego, tulejowego
korpusu nośnego dla tej powłoki, a w etanie ściśniętym może być wsuwany pod czop osi, przy czym zewnętrzna powłoka składa się z tkanej taśmy, która
zaopatrzona jest odcinkowo w pęczkowate zgrubienia
w postaci grubych pętelek (4) utworzonych z nitek
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(16). Komora robocza piekarnika (6) otoczona jest komorą spalania (7), w której palnik piekarnika (13)
Wiruje wokół komory piekarnika (6). Palnik piekarnika może być zatrzymany w dowolnym położeniu.
(4 zastrzeżenia)

F23D

P. 197781 Τ

29.04.1977

Instytut Górnictwa Naftowego, i Gazownictwa, Kraków, Polska (Tadeusz Filiciak, Andrzej Pawica).
Sposób uzyskania płomienia gazowego
Sposób według wynalazku znajduje zastosowanie
przy miejscowym konwekcyjnym nagrzewie materiałów.
Sposób polega na tym, że struga (6) utleniacza jest
doprowadzana do płomienia (3) pierwotnego powyżej
jego strefy (7) stabilizacji tworząc nowy płomień (4).
(1 zastrzeżenie)

F24D

P. 190204

F25B

61
P. 191960

21.08.1976

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Zbigniew Cierpisz, Włodzimierz Smal).
Układ instalacji kotła do centralnego ogrzewania
akumulacyjnego ogrzewania budynków lub
przygotowania ciepłej wody
Układ według wynalazku ma elektryczny element
grzejny (2) oraz zbiornik przepływowy (4) połączony
z atmosferą. Zbiornik akumulacyjny (1) ma wbudowany wymiennik ciepła (3), który połączony jest
rurami (8) poprzez pompę obiegową (9) z drugim
wymiennikiem ciepła (7) umieszczonym w zbiorniku
przepływowym (4). Na rurach (8) w pobliżu ścian
zbiornika akumulacyjnego (1) zainstalowane są zawory odcinające (11), które zostają otwarte w okresie dostawy drogiej energii elektrycznej. Woda ogrzana przepompowywana jest za pomocą pompy (14)
do odbiornika ciepła (12) skąd po ochłodzeniu spływa na powrót do zbiornika przepływowego (4).
W okresie dostawy taniej energii elektrycznej woda
ogrzana jest za pomocą elementu grzejnego (6) bezpośrednio w zbiorniku przepływowym (4).
Inne rozwiązanie układu instalacji ma blok akumulacyjny (1) z Wbudowanym wymiennikiem ciepła,
który z jednej strony połączony jest z odbiornikiem
ciepła (12) rurociągiem powrotnym (15) ochłodzonego
czynnika grzejnego natomiast z drugiej strony jest
połączony z rurociągiem (21) posiadającym wylot umiesizczony w zbiorniku przepływowym (4).
W okresie dostawy drogiej energii elektrycznej zawór odcinający (18) umieszczony na rurociągu (15)
jest otwarty na skutek czego czynnik grzejny z odbiornika ciepła spływa poprzez wymiennik ciepła (3)
gdzie ulega ogrzaniu, do zbiornika przepływowego
(4). Następnie czynnik grzejny ze zbiornika zostaje
przepompowywany do odbiornika ciepła (12). W okresie dostawy taniej energii elektrycznej czynnik
grzejny jest ogrzewany bezpośrednio w zbiorniku
przepływowym (4).
(2 zastrzeżenia)

07.06.1976

Krakowskie Zakłady Armatur, Kraków, Polska
(Stefan Maślanka, Franciszek Kołodziejczyk, Czesław
Pyrchla, Jan Nowak).
Bateria sieci domowej sterowana elektronicznie
Bateria sieci domowej uruchamiana automatycznie
z dopływem wody zimnej i ciepłej ma zespolony
regulator jednouchwytowy lub regulator przepływu
z termostatem, zawór elektromagnetyczny i fotodiodę.
Zawór elektromagnetyczny umieszczony jest pomiędzy zespolonym regulatorem (2) i wylewką (3) a fotodia (6) ze źródłem światła na przegubie (5) kulowym na wylewce (3). Na umywalce (7) umieszczone
jest zwierciadło (8).
(1 zastrzeżenie)

F27B

P.199047

22.06.1977

Pierwszeństwo: 25.06.1976 - Rep. Federalna Niemiec
(nr G 7620266.9)
Universale Industrieofenbau - Gesell schart mbH,
Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec.
Piec z trzonem wahaliwym
Każdy szereg belek wahaliwych ma wiele kolejno
umieszczonych odcinków (5), które są podparte przez
pionowe kolumny podpierające (6) na wspólnym
dźwigarze (7), który jest przyłączony, przez giętki
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przewód łączący, do przewodu środka chłodzącego i
ma układ rozdziału środka chłodzącego i, że kolumny
podpierające (6) obejmują przewody łączące (9),
sztywno przyłączone do układu rozdziału środka
chłodzącego każdego dźwigara (7). Kolumny podpierające są utworzone przez same przewody łączące
(9), które są otoczone płaszczem izolującym ciepło.
Każdy dźwigar (7) jest podzielony na kolejno leżące przedziały. W kierunku przelotu pieca przewody łączące (9) kolejno położonych kolumn podpierających każdego odcinka (5) belki wahaliwej wpadają do dwóch sąsiednich przedziałów dźwigara. Każdy odcinek (5) belki wahliwej jest niesiony przez
dwie, umieszczone obok siebie pary kolumn podpierających (6), które są połączone do dwóch, przebiegających obok siebie, w przyporządkowanych dźwagarach (7), kanałów (10) środka chłodzącego, między
którymi jest przewidziany przewód łączący poprzecznie środek chłodzący.
(5 zastrzeżeń)

F27D

P.191726

09.08.1976

Huta „Florian", Świętochłowice, Polska (Edwaxd
Kmiecik, Bronisław Kurdziel, Jakub Patko, Jan Żaczek, Jan Kasperczyk, Henryk Suliński).
Sposób utylizacji masy poremontowej pieców
martenowskich
Sposób utylizacji magnezytowej i chromomagnezytowej masy poremontowej zwłaszcza pieców martenowskich polega na tym, że masę poremontową kruszy się do momentu uzyskania granulacji w granicach od 0 do 0,5 wymiarów cegły, i z kolei tak przygotowaną masę poremontową rozprowadza się równomiernie na trzon pieca. Następnie warstwę tej masy poremontowej przesypuje się mączką magnezytową.
Objętościowy udział masy poremontowej w warstwie
wynosi od 30% do 50% a korzystnie 40%.
(1 zastrzeżenie)

F27D

P. 191848
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Sposób naprawy pospustowej pieców martenowskich
i urządzenie do stosowania tego sposobu
Sposób polega na wprowadzeniu gorącej naprawy
pieca martenowskiego. Do strumienia sprężonego powietrza i materiału użytego do naprawy wprowadza
się strumień paliwa, który spala się wewnątrz pieca. W strudze gorących gazów narzucany na ubytki w wymurówce materiał ulega koagulacji ograniczającej pylenie, a ponadto eliminuje się negatywne skutki wprowadzenia do pieca mas zimnego powietrza.
Urządzenie ma olejowy palnik (7) przytwierdzony
do wymiennej końcówki (6) nałożonej na wylot podającej dyszy (5). Palnik ma króćce (8) do połączenia z instalacją olejowo-powietrzną pieca martenowskiego.
(3 zastrzeżenia)

F28D
F28F

P.197636 Τ

20.04.1977

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Chłodniczych i Gastronomicznych, Bydgoszcz, Polska (Andrzej Wesołowski, Feliks Dworski).
Żebra wymiennika ciepła
Żebra według wynalazku charakteryzują się tym,
że są ukształtowane faliście tworząc kanał (5) z nacięciem (2) wykonanym w jednym kierunku lub na
przemian i mają otwory (3) umożliwiające przepływ
medium pomiędzy kanałami. Przedmiot wynalazku
może znaleźć zastosowanie w urządzeniach chłodniczych.
(1 zastrzeżenie)

16.08.1976

Polska Akademia Nauk, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Zabrze, Polska (Edward Bayer,
Jan Kampczyk, Jan Kapała).

DZIAŁ G
FIZYKA
G01B

P.197454 Τ

15.04.1977

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska
(Bogusław Kapusta, Stanisław Szpakiewicz, Paweł
Szczakiel).
Profilometr stykowy i elektroniczny układ
przetwarzająco-wskazujący wskazania profilometru
Przedmiotem wynalazku jest profilometr stykowy
i elektroniczny
układ przetwarzająco-wskazujący
wskazania profilometru, przeznaczony do kontroli

chropowatości powierzchni. Profilometr wyposażony
jest w głowicę pomiarową i układ napędowy i charakteryzuje się tym, że głowica pomiarowa ma zabudowaną pryzmę (3) o regulowanym ustawieniu,
do której przymocowany jest element piezoelektryczny (5) połączony przez element (6) z ostrzem odwzorowywującym (7). Elektroniczny układ przetwarzająco-wskazujący ma zabudowany wzmacniacz (I) na
tranzystorze polowym (Tl) z regulatorem wzmocnienia, dzielnik napięcia (II), wzmacniacz (ΠΙ), zespół
całkujący (IV), filtr falistości (V), zespół zasilania
(VI) ze stabilizacją i pomiarem stanu zużycia ba-
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terii i zespół wskazująco-odczytujacy (VII), i charakteryzuje się tym, że ze wzmacniaczem scalonym
(WSI) połączony jest poprzez potencjometr (Pl) kondensator (C1) i dzielnik napięcia (II), tranzystor polowy (Tl) oxaz filtr falistości (V).
(2 zastrzeżenia)

powietrze wypływające ze stabilizatora (1) doprowadzone jest do płaszczowej dyszy pomiarowej (8)
dwoma kanałami: linią pomiarową wyposażoną w
nastawnik (2) ciśnienia i komorę pomiarową (5) oraz
linią stabilizującą zawierającą nastawnik ciśnienia
(9), regulowany zawór (11) i przepływomierz (12).
Zmiany własności zewnętrznego strumienia stabilizującego sterują własnościami wypływającego z dyszy
współosiowego z nim wewnętrznego strumienia pomiarowego.
(1 zastrzeżenie)

G01F

P. 198234

T

29.04.1977

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania
Odlewni „Prodlew", Warszawa, Polska (Jerzy Grzeszczak, Eugeniusz Bies).
Urządzenie do sygnalizowania górnego i dolnego
poziomu materiałów sypkich lub cieczy w zbiorniku

G01B

P. 197602 Τ

23.04.1977

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Wojciech Kwaśny, Marian Ranecki).
Sposób sprawdzania dokładności wykonania czopów
stożkowych o stożkach samohamownych
Sposób mający zastosowanie w budowie obrabiarek przy wykonywaniu czopów pod dwurzędowe łożyska toczne z otworem stożkowym, według wynalazku polega na tym, że na sprawdzany element
stożkowy nasuwa się wzorcowy pierścień o dwóch
oznaczonych zewnętrznych średnicach pomiarowych
i mający otwór stożkowy o zadanym kącie. Pierścień
przesuwa się aż do momentu wystąpienia odkształceń
sprężystych na całei jego szerokości. Następnie mierzy się przyrosty średnic pomiarowych i na podstawie różnicy przyrostów tych średnic określa się odchyłki kąta stożka.
(1 zastrzeżenie)

G01B

P. 197749 Τ

28.04.1977

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zielona Góra, Polska (Rajmund Papiór).
Pneumatyczny układ do pomiaru długości
Układ zawierający stabilizator (1), nastawnik ciśnienia (2), komorę pomiarową (5) i ciśnieniomierze, według wynalazku charakteryzuje się tym, że

Urządzenie według wynalazku składa się z balonu
(1) połączonego przewodem (3) z korpusem utworzonym z połączonych ze sobą obudów (4) i (5) utrzymujących między sobą przeponę (6). Przepona (6)
ma centrycznie zamocowany sworzeń (7) opierający
się o przesuwny rdzeń (11) wyłącznika elektrycznego
(10).
(1 zastrzeżenie)
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G01K

P.191622

02.08.1976

Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu Węglowego Chorzów, Polska (Andrzej Radziewski, Edward Nieszporek/ Józef Jeziorowski).
Sposób pomiaru ilości przepływającego ciepła
w wodnych instalacjach zwłaszcza centralnego
ogrzewania oraz urządzenie do stosowania tego
sposobu
Sposób pomiaru ilości przepływającego ciepła w
wodnych instalacjach centralnego ogrzewania, w
którym mierzone jest natężenie przepływu wody w
rurociągu zasilającym i różnica temperatur w rurociągu zasilającym i powrotnym a sygnał napięciowy proporcjonalny do iloczynu zmierzonego natężenia przepływu i różnicy temperatur przetwarzany
jest na sygnał impulsowy zliczany licznikiem elektromechanicznym charakteryzuje się tym, że napięcie
elektryczne proporcjonalne do iloczynu natężenia
przepływu i różnicy temperatur jest korygowane dodatkowym sygnałem pomiarowym temperatury wody powrotnej.
Urządzenie do stosowania tego sposobu składa się
z pomiarowej zwężki, czujnika temperatury wody
zasilającej czujnika temperatury wody powrotnej,
przetwornika przepływomierza zwężkowego, korekcyjnego wzmacniacza, przetwornika napięcie-częstotliwość i licznika impulsów i charakteryzuje się tym,
że do pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego korekcyjnego wzmacniacza (8) jest włączony dodatkowy
czujnik termometru rezystancyjnego (5) temperatury
wody powrotnej.
(2 zastrzeżenia)

G01K

P. 191907

G01K
G01B
G01N
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P. 192013

26.08.1976

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
PAN, Warszawa, Polska (Maciej Kozarski, Zbigniew
Szurmak).
Strumieniowy sposób i układ do pomiaru
wielkości fizycznej
Strumieniowy sposób i do pomiaru wielkości fizycznych zwłaszcza do pomiaru temperatury, liniowych wymiarów przedmiotów, składu chemicznego
gazu, prędkości obrotowej i częstotliwości sygnału
polega na tym, że impuls lub ciągi impulsów płynowych wprowadza się do dwu gałęzi transmisyjnych
(GT1), (GT2), parametry jednej gałęzi przyjmuje się
jako wzorcowe, a na parametry drugiej gałęzi oddziaływuje się mierzoną wielkością fizyczną wytwarzając przesunięcie fazowe pomiędzy sygnałami w obu gałęziach. Przesunięcie fazowe wykrywa się i określa przy pomocy biernego cyfrowego płynowego
detektora kolejności sygnałów (DKS). O
wartości
wielkości mierzonej wnioskuje się z parametrów sygnału wyjściowego detektora (DKS), które są funkcją
wartości mierzonej wielkości fizycznej.
Układ realizujący ten sposób ma tak zbudowane
gałęzie transmisji, że są one typu RLC i mają one
elementy separacyjne oddzielające sygnały generatora (G) od obszaru wnętrza gałęzi (GT1), (GT2) i obszar
wnętrza gałęzi od wejść detektora (DKS). W układach
jest przewidziane serwosprzężenie oraz pomiarowy układ przekształcający (UP) pozwalający wykryte
i
określone w detektorze (DKS) przesunięcie fazowe podać w postaci wyniku cyfrowego lub analogowego.
(7 zastrzeżeń)

18.08.1976

Kopalnia Węgla Kamiennego „Zabrze", Zabrze, Polska (Teodor Rajca, Tadeusz Bańczyk).
Czujnik temperatury, zwłaszcza dla przenośników
taśmowych
Czujnik temperatury według wynalazku składa się
z magnesu trwałego (1) umocowanego za pomocą
spoiwa (3), korzystnie siarki lub parafiny, do płytki
(2) i z kontraktronu (4).
(1 zastrzeżenie)

G01K

P. 197587 Τ

22.04.1977

Zakład Doświadczalny Elektrotechniki
Górniczej,
Czeladź, Polska (Romuald Król, Fryderyk
Huńka,
Anatol Kucharski, Jan Pyrzyk).
Czujnik temperatury
Czujnik temperatury, przeznaczony do montowania w urządzeniach wymagających stałej kontroli
przyrostu temperatury, według wynalazku składa się
z nagwintowanej tulei (1), w której zamontowany
jest korpus (2), wewnątrz którego umieszczony jest
ruchomy trzpień (3). Trzpień (3) podstawą opiera się
o bimetaliczną membranę (4), a w części górnej styka się z mikrowyłącznikiem (5). Odkształcająca się
pod wpływem ciepła membrana (4) przesuwa trzpień
(3) i powoduje jego oddziaływanie na przycisk mikrowyłącznika (5).
Mikrowyłącznik (5) wraz z przewodami osłonięte
są osłoną (6).
(1
zastrzeżenie)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 5(111) 1978

65

Urządzenie do pomiaru zużycia części maszyn
poprzez kontrolę radioaktywności
filtrów oleju
Urządzenie według wynalazku składa się z ołowianego pojemnika (1) z przesuwną ścianą (2) i ruchomej obsady (3) do mocowania filtru (4) i detektora (5)
promieniowania umieszczonej w jego wnętrzu na prowadnicach zaopatrzonych w zderzaki (7) określające
odpowiednio centralne położenie obsady (3) jakie zajmuje ona podczas pomiaru i położenie skrajne, w
którym dokonywany jest montaż filtru (4) w obsadzie (3).
Detektor (5) promieniowania mocowany jest do obsady (3) za pomocą uchwytów (8) regulujących pozwalających na regulację jego położenia względem filtru
(4), w trzech wzajemnie prostopadłych płaszczyznach.
Badany filtr (4) jest połączony z układem smarowania silnika, zaś przednia część detektora (5) i znajdujący się w niej kryształ są chłodzone za pomocą obiegu wody.
(2 zastrzeżenia)

G01K

P. 197791 Τ

30.04.1977

Wyższa Szkoła Inżynierska, Lublin, Polska (Wojciech Gołygowski).
Sposób uzyskiwania migowego odkształcenia
czujnika bimetalowego
Sposób według wynalazku polega na tym, że do
paska bimetalu, będącego czujnikiem
temperatury
przykłada się siłę osiową pochodzącą od elementów
sprężystych, powodującą jego wyboczenie. Wybaczając się czujnik bitmetalowy odkształca się migowo
w kierunku zależnym od temperatury.
(1 zastrzeżenie)

G01L

P. 191816

13.08.1976

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki
Przemysłowej „MERA-PNEFAL", Warszawa, Polska (Zbigniew Jaworski).
Manometr cyfrowy
Manometr cyfrowy do pomiaru ciśnienia gazu, ma
równoważnię elektropneumatyczną (A) i układ elektroniczny (B). Równoważnia elektropneumatyczną (A)
wyposażona jest w masę (14) umożliwiającą przeprowadzanie wzorcowania manometru, przy czym masa
(14) związana jest z dźwignią (11) zespołu magnetoełektrycznego albo z dźwignią (3) równoważni.
(2 zastrzeżenia)

G01M

Ρ 191813

13.08.1976

Fabryka Samochodów Ciężarowych „POLMO" im.
Feliksa Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Stanisław Poński, Teresa Stempkowicz, Andrzej Niewczas,
Jerzy Sajur).

G01N

P. 191824

14.08.1976

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej, Warszawa, Polska (Jan Darski, Jan Stępniewski).
Urządzenie do określania litologii i porowatości skał,
zwłaszcza w otworach wierniczych
Urządzenie do określania
litologii i porowatości
skał, zwłaszcza w otworach wiertniczych składa się z
sondy mającej źródło neutronów prędkich, ekran rozdzielający i układ elektroniczny połączony przewodem
wielożyłowym z urządzeniem naziemnym, mającym
układ rozdzielania kanałów, kanały pomiarowe i rejestrator wielokanałowy, przy czym sonda (1) ma dwa
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różne detektory (6, 7) promieniowania jądrowego, umieszczone jeden nad drugim i bezpośrednio
nad
ekranem (3) rozdzielającym, po tej samej stronie w
stosunku do źródła (4) neutronów prędkich, zaś urządzenie (3) naziemne ma układ (11) porównujący, którego wejścia są połączone poprzez układ (12) dopasowujące z kanałami (10) pomiarowymi a wyjścia z
rejestratorem (13) wielokanałowym.
Urządzenie według wynalazku umożliwia określenie litologii skał występujących w profilu
otworu
wiertniczego.
(1 zastrzeżenie)

G01N

P. 191941

21.08.1976

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław, Polska (Zbigniew Raczkowski).

G01N

Nr 5(111) 1978
P. 197692

28.04.1977

Chemiczna Spółdzielnia
Pracy
„Technochemia",
Grójec-Wola Worowska, Polska Janusz Daszyński, Ludmiła Pluciennik, Longin Skawiński).
Przyrząd do gliceniryzacji krwinek czerwonych
Przyrząd do glicerynizacji krwi według wynalazku
składa się z przezroczystego zbiorniczka (1), do którego doprowadzone są dwa giętkie przewody doprowadzające (3) zaopatrzone w regulujące przepływ zaciskacze (4), zaś od dołu tego zbiorniczka wprowadzony jest giętki przewód odprowadzający (5), którego
wlot w zbiorniczku (1) jest osłonięty siatką filtracyjną (2), a wylot przewodu (5) jest zakończony łącznikiem (6).
(1 zastrzeżenie)

Kriostat helowy dla zakresu pomiarowego
4,2-300 Κ
Kriostat, umożliwiający przeprowadzenie w jednym
cyklu pomiarów lub badań kilku próbek umocowanych do znanego zimnego palca, według wynalazku
zawiera pomiarową komorę (2) zakończoną zimnym.
Kriostat, umożliwiający przeprowadzenie w jednym
cyklu pomiarów lub badań kilka próbek umocowanych
do znanego zimnego palca, według wynalazku zawiera
pomiarową komorę (2) zakończoną zimnym palcem (3)
umocowaną obrotowo w taki sposób, że jest umożliwiony jej obrót o ± 360°. Kapilara (10) łącząca helowy zbiornik (1) z dolną częścią komory (2) ma na
długości odcinek (11) zwinięty w spiralę ułożoną prostopadle do osi komory (2). Kapilara jest wykonana
z materiału zachowującego własności wytrzymałościowe w temperaturach helowych.
(1 zastrzeżenie)

G01N

P. 197729 Τ

28.04.1977

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia
nr P.195424
Akademia Medyczna, Lublin, Polska (Edward Soczewiński).
Sposób i urządzenie do ciągłego rozwijania
chromatogramów cienkowarstwowych i
bibułkowych

G01N

P. 192028

25.08.1976

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Leszek Markiewicz, Aleksander Kwieciński,
Józef Wajchenig).
Sposób pomiaru składu objętościowego dwufazowych
zawiesin zwłaszcza hematokrytu
Sposób pomiaru składu objętościowego dwufazowych zawiesin zwłaszcza hematokrytu, polega na tym,
że pomiaru
dokonuje się umieszczając w badanej
próbce przynajmniej parę elektrod
wytwarzających
pole elektryczne, oraz co najmniej parę elektrod pozwalających na pomiar napięcia w dwóch punktach
tego pola, przy czym z relacji prądu i napięcia wylicza się wartość hematokrytu.
(1 zastrzeżenie)

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że rozpuszczalnik doprowadzony jest do układu syfonem z cienkiej rurki, automatycznie do szczeliny
prostopadłej do kierunku rozwijania chromatogramu,
stanowiącej zwężenie przestrzeni komory.
Urządzenie do stosowania sposobu, składa się z komory typu sandwich, pokrytej dwudzielną płytką,
doprowadzającej rurki kapilarnej o kształcie syfonu
oraz zbiornika z rozpuszczalnikiem.
W urządzeniu według wynalazku, komora w okolicy otworu na kapilarę (2) ma szczelinę o wysokości
0,1-1 mm, prostopadłą do kierunku rozwijania chromatogranu, stanowiącą zwężenie przestrzeni komorowej, wytworzoną korzystnie przez zgrubienie (3) płytki przykrywającej (1).
(2 zastrzeżenia)
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25.04.1977

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Teodor
Breczko).
Stanowisko badawcze do poprzecznych łożysk
ślizgowych
Stanowisko będące przedmiotem wynalazku
jest
wykonane w ten sposób, że czop (14) jest podparty
na łożyskach ślizgowych (13) i (16) oraz między łożyskami oporowymi umieszczone jest łożysko badawcze (15). Rejestrator impulsów (1), fotodioda (2) oświetlona za pośrednictwem żarówki (3) przez otwory
w tarczy (6) umieszczonej nieruchomo na czopie słuiąc do pomiaru prędkości obrotowej czopa napędzanego za pośrednictwem przekładni paskowej (12) silnikiem (17) o regulowanej prędkości obrotowej. Termopary (7), rejestrator (9) oraz termostat (8) (z zimnymi końcówkami) służą do pomiaru temperatury powierzchni roboczej panewki. Łożyska (16) i (13) podtrzymujące czop (14) są chłodzone chłodziwem poprzez
otwory wydrążone w czopie oraz chłodnice (4) i (10).
Odrzutniki chłodziwa (5) i (11) zapewniają spływ chłodziwa z chłodnic przez otwory wylotowe.
(1 zastrzeżenie)

G01R
G06F

P. 190175

G01R

P. 191894

18.08.1976

Kopalnia Węgla Kamiennego „XXX-lecia
PRL",
Pawłowice Śląskie, Polska (Jerzy Kuczera, Alojzy
Krzemek, Bruno Dworak, Norbert Trzcionka).
Układ do kontroli zapalarek
Układ przeznaczony jest do kontroli wydajności
strzałowej oraz stopnia bezpieczeństwa wobec metanu
zapalarek elektrycznych, stosowanych w robotach
strzałowych kopalń z zagrożeniem metanowym. Układ zawiera oporowy dzielnik trzech rezystorów (Rl,
R2, R3), przyłączony odpowiednio poprzez diodę (Dl)
do nieodwracającego fazy dyskryminatora (Kl) z samopodtrzymującym się kluczem (KS1) i optycznym
sygnalizatorem (L1), oraz poprzez drugą diodę (D2)
równolegle do czasowego członu (TI) z inwerterem
(II), drugiego czasowego człona (T2), nieodwracającego fazy drugiego dyskryminatora (K2) i odwracającego fazę trzeciego dyskryminatora (K3). Wyjście z inwertera (II) i drugiego dyskryminatora (K2) jest przyłączone do logicznego iloczynu (IL1), sterującego drugi
samopodtrzymujący się klucz (KS2) z drugim optycznym sygnalizatorem (L2). Wyjście z drugiego czasowego członu (T2) i trzeciego dyskryminatora (K3) jest
przyłączone do drugiego logicznego iloczynu
(IL2),
sterującego trzeci samopodtrzymujący się klucz (KS3)
z trzecim optycznym sygnalizatorem (L3).
(1 zastrzeżenie)

04.06.1976

Przemysłowy Instytut Elektroniki przy Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warszawa, Polska (Witold Piestrzyński, Janusz Rezler).
Sposób kontroli funkcjonalnej elementów
cyfrowych i układów logicznych oraz
urządzenie do stosowania tego sposobu
Sposób kontroli funkcjonalnej elementów cyfrowych
i układów logicznych polega na tym, ze przy wprowadzeniu sekwencji kombinacji stanów logicznych
na wejście elementów lub układu badanego, dokonuje
się zliczania: zmian stanów logicznych kombinacji zer
i jedynek, kombinacji zer lub jedynek, na wyprowadzeniach elementu lub układu badanego, przy czym
dla zdefiniowania sekwencji kombinacji stanów wejściowych sprawności badanego elementu lub układu
odpowiada ściśle określona liczba, natomiast niesprawności badanego elementu czy układu odpowiada
inna ściśle zdefiniowana typem uszkodzenia liczba.
Urządzenie do stosowania tego sposobu charakteryzuje się tym, że do wyprowadzeń układu lub elementu
badanego dołączony jest układ (4) zliczający zmiany
stanów logicznych, kombinacje zer lub jedynek, kombinacje zer i jedynek.
(4 zastrzeżenia)

G01R

P. 191847

16.08.1976

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznej Aparatury Pomiarowej i Systemów Pomiarowych „Meratronik", Warszawa, Polska (Andrzej Ryszard Olejnik).
Układ

automatycznej synchronizacji
podstawy czasu

Układ automatycznej synchronizacji podstawy czasu
przeznaczony jest zwłaszcza do oscyloskopów. Układ
ma na wejściu wzmacniacz różnicowy (W), którego
wyjście połączone jest z przerzutnikiem Schmitta (P), a
wyjście przerzutnika (P) połączone jest z układem
kształtującym impulsy (K). Na wyjściu układu (K),
które jest wyjściem całego układu, otrzymuje się im-
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pulsy szpilkowe podawane do wyzwolonego generatora podstawy czasu. W układzie przerzutnika (P) zastosowano sprzężenie między kolektorem a bazą tranzystora (T3). Pętla sprzężenia zawiera układ całkujący
złożony z rezystora (Rl) i kondensatora (C1), oraz
wzmacniacz (W), przy czym kolektor tranzystora (T3)
połączony jest poprzez rezystor (Rl) z bazą tranzystora (T2), natomiast baza tranzystora (T3) połączona
jest z kolektorem tranzystora (Tl) wzmacniacza.
(1 zastrzeżenie)

G01R

P. 191962

G01R

Nr 5(111) 1978
P. 197802 Τ

30.04.1977

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Romuald Włodek, Barbara Florkowska, Ryszard Gacek, Zbigniew Zuziak, JanKusiak.
Zespół pomiarowy układu do badań impulsów
elektrycznych wyładowań niezupełnych
Zespół pomiarowy układu do badań impulsów elektrycznych wyładowań niezupełnych zawiera dwa jednakowe liczniki impulsów elektrycznych, pierwszy (1)
i drugi (2), połączone wyjściami z komparatorem (3)',
którego wyjście jest wyjściem (4) zespołu pomiarowego. Wejście pierwszego licznika (1) jest połączone z
wyjściem synchronizowanego generatora impulsów (5),
wyposażonego w dzielnik częstotliwości. Wejście synchronizujące synchronizowanego generatora impulsów
(5) jest połączone z wejściem zerującym pierwszego
licznika (1) i stanowi wejście synchronizujące (6) zespołu pomiarowego. Drugi licznik impulsów (2) ma
dwa wejścia, pierwsze (7) i drugie (8), z których wejście pierwsze (7) służy do łączenia go z wejściem układu do zmiany przedziału czasu, a wejście drugie
(8) jest wejściem zerującym zespołu
pomiarowego.
Ponadto wyjście drugiego licznika impulsów (2) jest połączone poprzez dekoder (9) z miernikiem cyfrowym
(10).
(1 zastrzeżenie)

21.08.1976

Pierwszeństwo: 06.06.1976 - Międzynarodowe
Targi Poznańskie (nr 24/MTP/76)
Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra", Bydgoszcz, Polska
(Tadeusz Kaźmierski, Bronisław Kwiatkowski).
Wtyczka złącza współosiowego
Przedmiotem wynalazku jest wtyczka złącza współosiowego przeznaczona do tworzenia połączeń elektrycznych z gniazdem współosiowym wyposażonym w
zaczepy bagnetowe tak jak na przykład gniazda do
kabli 96 IEC 50-3 według określenia złącz współosiowych opisanych w publikacji normalizacyjnej IEC.
Wtyczka złącza współosiowego według wynalazku
charakteryzuje się tym, że korpus zatrzasku (6) ma
postać cylindrycznej tulei z dwoma wycięciami (7)
wykonanymi od jej czoła, które służą jako prowadnice do czopów gniazda współosiowego, przy czym
wycięcia (7) przechodzą dalej do wnętrza korpusu (6)
i tworzą z wybraniem (8) wnętrza korpusu (6) krawędź (9) która przechodzi początkowo pod kątem 20°
do czoła korpusu (6), a następnie biegnie wzdłuż linii po krawędzi (10) równoległej do czoła korpusu (6)
i przechodzi dalej w znaną linię (11) biegnącą po
obwodzie koła.
(3 zastrzeżenia)

G01V
E21B

P. 197470 Τ

16.04.1977

Przedsiębiorstwo Geofizyki Morskiej i Lądowej Górnictwa Naftowego, Toruń, Polska (Ludwik Król, Roman Rozesłaniec, Zbigniew Byżykowski).
Przyrząd do sterowanego mikroprofilowania
oporności w odwiertach o różnej średnicy
Przyrząd, składający się z obudowy i umieszczonej
w niej części elektrodowej (1), ramienia dociskowego
(2) oraz oprawki elektrodowej (3) według wynalazku
charakteryzuje się tym, że oprawka elektrodowa (3)
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W układzie tym sygnał wejściowy o poziomie niższym od pierwszego progu nie pojawia się na jego
wyjściu, lecz dopiero z chwilą przekroczenia pierwszego progu następuje pojawienie się na wyjściu sygnału, który ze wzrostem sygnału wejściowego wzrasta
do osiągnięcia drugiego progu, a po przekroczeniu
drugiego progu działania wzrasta według innej charakterystyki.
(1 zastrzeżenie)

G05D
usytuowana jest w sposób wymienny bezpośrednio na
obudowie przyrządu, przy czym promień r krzywizny
elektrod (4) oprawki elektrodowej (3) jest zmienny.
Uzależniony od średnicy profilowanego odwiertu.
(1 zastrzeżenie)

G02F

P. 192014

26.08.1976

Instytut Fizyki, PAN, Warszawa, Polska (Ludwik
Lis).
Laserowy sygnalizator gazu
Laserowy sygnalizator gazu, wykorzystujący emisję
wymuszoną, zawierający laser He-Ne generujący linię widmową 0,63 μm, według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma rurę laserową (R) zamkniętą
obustronnie zwierciadłami czerwieni (M1), do których umocowane są komory absorpcyjne (W) zamknięte zwierciadłami podczerwieni (M2). Do komory (W)
przymocowana jest fotodioda (I) oraz miernik elektryczny (N).
Sygnalizator znajduje zastosowanie zwłaszcza do wykrywania metanu w kopalniach.
(1 zastrzeżenie)

G05B

P. 191932

18.08.1976

Huta „Warszawa", Warszawa, Polska (Marian Michałowski, Zbigniew Gwardys, Jan Wróblewski).
Układ dwuprogowego mostka napięciowego
Przedmiotem wynalazku jest układ dwuprogowego'
mostka napięciowego złożonego z diod prostowniczych
(Dl, D2, D3 i D4) pracujących w układzie Gretza oraz
z dwóch diod Zenera (DZ1, DZ2) o różnych napięciach
włączonych we współpracujące ramiona mostka,
wstecznie do kierunku przepływającego prądu.

P. 191887

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Włókienniczych, Łódź, Polska (Jerzy Głowacki, Jolanta Błaszczyk-Misztela, Józef Świątek, Czesław Dewicki).
Układ napędowy rozciągarki szybkobieżnej
Układ napędowy rozciągarki szybkobieżnej oparty
jest na dwóch silnikach o regulowanej prędkości obrotowej. Mierzone na wejściu czujnikiem (18) zmiany grubości pokładu (31) przekazywane są przez
wzmacniacz (19) do miernika (20) i do członu mnożącego (21). Wzmacniacz (19) stanowi wzmacniacz operacyjny na wyjściu którego włączony jest potencjometr,
z którego napięcie podawane jest na rezystor, stanowiący sprzężenie zwrotne wzmacniacza (19). Na wejście członu mnożącego (21) podawany jest także sygnał z prądnicy tachometrycznej (15), a jego wyjście
połączone jest z regulatorem (9). Regulator (9) otrzymuje sygnał z prądnicy tachometrycznej (14, 15) i z
bloku rozruchowego (1), przy czym steruje on poprzez
połączony z blokiem rozruchowym (1) układ tyrystorowy (7) silnik (13), napędzający wałki wejściowe (16).
Silnik główny (10) natomiast napędzający wałki wyjściowe (11) i za pośrednictwem przekładni (28) wałki
środkowe (17) i przekładni (26) wałki środkowe (27)
sterowany jest układem tyrystorowym (6), na wejście
którego podawany jest sygnał z regulatora (8) i z bloku rozruchowego (1), połączonego z blokiem sterującym (3) hamulcem (2) i z blokiem sterującym (5) sprzęgłem (4). Do regulatora (8) i do układu sterującego (5)
podawany jest również sygnał z prądnicy tachometrycznej (12) mechanicznie sprzężonej z silnikiem głównym (10).
(2 zastrzeżenia)
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G05D

P. 191905

18.08.1976

Zakłady Mechaniki Precyzyjnej i Automatyki
„MERA-WAG", Gdańsk, Polska (Tadeusz Gierszewski, Mieczysław Jabłoński, Erwin Kirstein, Witold Lewandowski, Henryk Ciołczyk).
Układ ciągłego dozowania oraz regulacji
przepływu i stosunku mieszanych
komponentów materiałów sypkich
Układ ciągłego dozowania oraz regulacji przepływu
i stosunku komponentów mieszanych materiałów sypkich zawiera według wynalazku przepływowe wagi (5)
stanowiące czujniki przepływu komponentów.
Wagi te sprzężone są z silnikiem (4) napędu podajnika (3) i z regulatorami (6) tworzą zamknięty układ
reeulacii.
(3 zastrzeżenia)

Nr 5(111) 1978

znajdujący zastosowanie w wytwarzaniu elementów
budowlanych dla budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego i drogowego, charakteryzuje się tym, że
ma czujnik (3), który jest wprowadzony do wgłębienia (1) formy (2), uzyskując kontakt za pośrednicttwem sprężynującego elementu (4) i ochronnej tulei
(5) ze ścianą formy (2), przy czym czujnik (3) złączony jest z pneumatycznym przetwornikiem temperatury (6), który jest połączony z pneumatycznym dwupołożeniowym programowanym regulatorem (7) ora
pneumatycznym siłownikiem (8) i regulacyjnym zaworem (9), który jest zamontowany na rurociągu (10).
(1 zastrzeżenie)

G05F

P. 191870

17.08.1976

Zakład Doświadczalny przy Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji, Warszawa, Polska (Andrzej Nitka, Zbigniew Łukasiewicz, Wojciech Matejkowski).
Zasilacz stabilizowany napięcia stałego z
zabezpieczeniem nadnapięciowym
Zasilacz według wynalazku składa się ze źródła napięcia niestabilizowanego (Zns), bezpiecznika
(B),
wzmacniacza błędu (WB) ze źródłem napięcia odniesienia oraz tranzystora regulacyjnego (TR), którego
emiter jest połączony z rezystorem szeregowym (Rsc).
Głównymi elementami zabezpieczającymi układ zasilacza według wynalazku są bezpieczniki (B) i dioda
Zenera (DZ), która w przypadku źródła napięcia niestabilizowanego (Zns) o dużej wydajności prądowej
jest włączona w obwód za bezpiecznikiem (B), za
tranzystorem regulacyjnym (TR) i za rezystorem szeregowym (Rsc).
Zasilacz jest przeznaczony do pracy w warunkach
silnych zakłóceń, a zwłaszcza w silnym polu elektromagnetycznym.
(1 zastrzeżenie)

G05D

P. 197517 Τ

20.04.1977

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Danuta Marchel,
Janusz Ruszczyński, Andrzej Szawłowski).
Pneumatyczny układ programowej dwupołożeniowej
regulacji temperatury
Pneumatyczny układ programowej dwupołożeniowej
regulacji temperatury, w procesach przyspieszonego
dojrzewania budowlanych
elementów w formach,
G05F

P. 192029

25.08.1976

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego
„Predom-Metrix", Tczew, Polska (Zbigniew Barszczewski).
Układ jednofazowego, tyrystorowego regulatora
napięcia o sterowaniu fazowym, zwłaszcza do
domowego sprzętu wentylacyjnego
Układ regulatora według wynalazku zbudowany jest
z jednofazowego mostka prostowniczego, złożonego z
czterech diod (D1, D2, D3, D4), tyrystora (Ty) przyłączonego do zacisków prądu stałego tego mostka, układu wyzwalania, składającego się z dwóch tranzystorów komplementarnych (T2, T3) oraz z tranzystora
sterującego (Ti).
W celu kompensacji wpływu wahań napięcia sieci
na wartość regulowanego napięcia zastosowano s p e c i
jalny układ polaryzacji bazy tranzystora sterującego
(T1). Bazę tranzystora (T1) polaryzuje się za pomocą
rezystorowego dzielnika napięcia (R4, R5), włączonego
pomiędzy punkt wspólny rezystorów (R2, R3) i katodę tyrystora (Ty).
Natomiast w celu poprawienia liniowości zależności
między wartością napięcia regulowanego, a wartością
rezystancji regulowanego rezystora (R) zastosowano
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specjalny układ, kształtujący przebieg napięcia włączony między kolektor tranzystora (T3), połączony
katodą diody (D5), a katodę tyrystora (Ty), złożonego
z diody Zenera (DZ), rezystorów (R1, R2, R3, R6, R7,
R8) i kondensatora
(C1).
(1 zastrzeżenie)

71

nej odbywa się z układów generujących dwa impulsy
o zbliżonych czasach trwania następujących jeden po
drugim, zapalających i gaszących wskaźniki optyczne
na czas dostrzegalny przez oko niezależnie od częstotliwości impulsów pobudzających.
(8 zastrzeżeń)

G06F

P.191881

17.08.1976

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet", Katowice, Polska (Ryszard Kiełpiński,
Jerzy Służałek, Stefan Gauze).
Sposób wprowadzania informacji
do maszyny cyfrowej

G05F

08.06.1977

P. 198728

Pierwszeństwo: 09.06.1976 - RFN (nr P. 2625716.9)
E. G. O. Regeltechnik GmbH, Oberderdingen, RFN
(Karl Fischer, Robert Kicherer).
Urządzenie

sterujące

Wynalazek odnosi się do przypadku, gdy nośnikiem wprowadzanych informacji są impulsy elektryczne, a urządzenie generujące te impulsy nie jest
dostosowane do funkcjonalnego połączenia z daną
maszyną cyfrową do przetwarzania danych. Wykorzystuje się wówczas typowe klawiaturowe urządzenie wejścia-wyjścia i przy pomocy impulsów elektrycznych symuluje się naciskanie klawiszy. Symulację naciskania klawiszy realizuje się przez zwieranie
styków przy klawiaturze stykowej, lub przez zwieranie uzwojeń rdzeni magnetycznych przy klawiaturze magnetycznej.
(2 zastrzeżenia)

mocą

Urządzenie według wynalazku zawiera nagrzewany
w zależności od pobieranej mocy i zamocowany wychylnie człon bimetalowy (36), wyłącznik zatrzaskowy (27), współpracujący z członem bimetalowym,
krzywkę sterującą (19) i bimetalowy człon kompensacyjny (26).
Wyłącznik zatrzaskowy (27) zamocowany jest wychylnie, a człon bimetalowy kompensacyjny (26) zamocowany jest z jednej strony wyłącznika zatrzaskowego zasadniczo równolegle do niego. (17 zastrzeżeń)

G06F

P.191912

19.08.1976

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Miron Galewski).
Sposób wytwarzania sygnału elektrycznego
o wartości proporcjonalnej
do iloczynu czasów trwania dwóch wejściowych
impulsów elektrycznych
rozpoczynających się jednocześnie
Sposób według wynalazku polega na tym, że wytwarza się pomocniczy sygnał elektryczny o wielkości propocjonalnej do całki czasowej z drugiego pomocniczego sygnału elektrycznego, którego wartość
jest zadana w czasie, gdy iloczyn logiczny dwóch
impulsów wejściowych równa się jedności, a jest
równa zeru w czasie, gdy iloczyn logiczny dwóch
impulsów wejściowych równa się zeru. Jednocześnie
wytwarza się trzeci pomocniczy sygnał elektryczny
o wielkości proporcjonalnej do całki czasowej z pierwszego sygnału pomocniczego na czas, w którym suma logiczna impulsów wejściowych jest równa jedności.
(1 zastrzeżenie)

G07B
G06F
G01R

P. 191072

09.07.1976

Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa, Polska (Janusz Rezler, Jan Pieńkos).
Trójstawny próbnik stanów logicznych z
rejestracją impulsów i fali
prostokątnej impulsów
Trójstanowy próbnik stanów logicznych z rejestracją impulsów i fali prostokątnej impulsów charakteryzuje się tym, że przy rejestracji impulsów przez
próbnik sterowania wskaźników zera i jedynki logicz-

P.197503 Τ

19.04.1977

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
„Mera-Piap", Warszawa, Polska (Grzegorz Swiderski,
Józef Rokicki).
Drogomierz kasowalny
Liczydło bębnowe, mające bębny cyfrowe z wewnętrznym zazębieniem oraz płytkę pośrednią, na której ułożyskowany jest zębnik dziesiątkujący, przeznaczone do stosowania szczególnie jako drogomierz
samochodowy, według wynalazku, charakteryzuje się
tym, że płytka pośrednia (2) ma tuleję łożyskową (4)
stanowiącą z nią jedną całość, a zębnik dziesiątkujący (5) ma czop (6).
(1 zastrzeżenie)
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G08B

Nr 5(111) 1973
P. 191836

13.08.1976

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „POLON", Zakład Urządzeń Dozymetrycznych, Bydgoszcz,
Polska (Roman Landowski, Jadwiga Landowska).
Czujka przeciwpożarowa

G07B

P.197518

Τ

20.04.1977

Czujka przeciwpożarowa według wynalazku jest
przeznaczona do wykrywania płomienia w toku powstawania pożaru i sygnalizacji stanu zagrożenia. Posiada ona na wejściu przetwornik podczerwieni (P)
poprzedzony odpowiednim układem optycznym (U).
Przetwornik (P) jest 'połączony z wejściem wzmacniacza (W), którego wyjście jest połączone z ogranicznikiem amplitudy (O), a wyjście ogranicznika (O) jest
połączone poprzez kondensator (C1) z wejściem
wzmacniacza (Κ) ο wzmocnieniu zależnym od przenoszonych częstotliwości. Kondensator sprzęgający
(C1) i rezystancja wejściowa wzmacniacza (K) stanonowią filtr dolnoprzepustowy. Wyjście wzmacniacza
(K) jest połączone poprzez stopień sterujący (SS)
z wejściem integratora (I), którego wyjście jest połączone z wejściem stopnia wyjściowego (SW), będącego wzmacniaczem prądu stałego z progiem zadziałania. Układ połączeń pomiędzy stopniem (SW),
integratorem (I) i tranzystorem (Tl) nadaje stopniowi (SW) własności przerzutnika.
(3 zastrzeżenia)

Przemysłowy Instytut Automatyki ł Pomiarów
„Mera-Piap", Warszawa, Polska (Wojciech Hanula,
Grzegorz Świderski, Ryszard Bukowski).
Taksometr elektroniczno-mechaniczny
Taksometr elektroniczno-mechaniczny, znajdujący
zastosowanie w komunikacji szczególnie w taksówkach, rejestrujący ilość przejechanych kilometrów
wskazujący należność za przejechaną odległość według obowiązującej taryfy przewozowej, mający wałek napadowy, przekładnie, liczydło kilometrów ogólnych, liczydło kilometrów płatnych, zespół przełącznika taryf i zespół informacji świetlnej, według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma obrotowo-impulsowy przetwornik (4), do którego dołączony
jest progowy przełącznik (5) połączony z generatorem (6) oraz z nastawnym dzielnikiem liczby impulsów (10). Do dzielnika (10) dołączony jest dekadowy dzielnik (11), za pomocą którego jest sterowany układ zliczania jednostek taryfowych (12) i układ
zadawania opłaty początkowej (14). Układy (12, 14)
są połączone z zespołem elektronicznych wskaźników cyfrowych (15), natomiast elektromechaniczne
sprzęgło (17) połączone jest z zespołem przełącznika
taryf (8). Liczydło elektromechaniczne jednostek taryfowych (13) sterowane jest z wyjścia dzielnika dekadowego (11), zaś liczydło elektromechaniczne liczby
kursów (21) sterowane jest z zespołu przełącznika taryf (8).
(1 zastrzeżenie)

G08B

P.197712 Τ

27.04.1977

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Zenon
Michalak, Franciszek Darda, Jerzy Szen, Kazimierz
Markowski).
Układ do sygnalizacji miejsca wyłączenia przenośnika
Układ według wynalazku ma zasilany ze źródła
prądu stałego (Ub) poprzez stabilizator prądu (SP)
i rezystor (Rd) obwód dwużyłowy (21, Ż2) złożony
z szeregowo połączonych rezystorów (R1....Rn) umieszczonych w lampach (Ll....Ln), które są wyposażone dodatkowo w sterownicze przyciski (Pl....Pn),
sprzężone mechanicznie ze sterowniczymi przyciskami do wyłączania napędu przenośnika. Sterownicze
przyciski (Pl....Pn) są włączone pomiędzy żyły (Ż1, Ż2)
obwodu za rezystorami (Rl....Rn).
Równolegle do obwodu zasilania rezystorów (Rd,
Rl....Rn) jest włączony woltomierz (V) wyskalowany
na numery kolejne (l....n) lamp (Ll....Ln).
(2 zastrzeżenia)
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P.189849
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17.05.1976

Stefan Świderski, Goleniów, Polska (Stefan Świderski).
Urządzenie do nauki prawidłowej gry w szachy
Urządzenie do nauki prawidłowej gry w szachy
stanowi zamykany pokrywą pojemnik (1) wyposażony w szachownicę (3), pod którą znajdują się kontaktrony zamocowane do płyty (2) lub do pojemnika (1).

Zaprogramowane testy posunięć figur szachowych są umieszczone w bloku (16) współpracującym poprzez styki z gniazdami (15) przystosowanymi
do wkładania i wyjmowania bloku.
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ H
ELEKTROTECHNIKA
H01G
H01C
H01L
H05K

P. 197689 Τ

26.04.1977

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Zofia Majka, Krzysztof Majka, Andrzej Rasmus).
Pasta przewodząca niewypalana
Pasta przewodząca według wynalazku składa się
z 22-45% wagowych srebra płatkowego i 55-78%
wagowych nośnika, który stanowi roztwór 8-15% wagowych kopolimeru metakrylanu metylu i metakrylanu butylu w rozpuszczalnikach organicznych. Jako
rozpuszczalniki organiczne stosuje się estry, ketony,
węglowodory aromatyczne i alifatyczne, korzystnie
o temperaturze wrzenia 60-160°C.
Pasta może znaleźć zastosowanie w elektronice, do
otrzymywania warstw przewodzących na podłożach
np. z metakrylanu metylu, kopolimerów akrylanowych, żywic epoksydowych, poliestrów, alundu, ceramicznych, kondensatorów tantalowych, papieru itp.
(4 zastrzeżenia)
H01H

P.191909

19.08.1976

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia, Warszawa, Polska (Janusz Lesiowski, Andrzej
Gadaliński, Wiesław Raczyński).
Układ odgazowania wyłącznika małoolejowego
wysokiego napięcia
Układ według wynalazku charakteryzuje się tym,
że kanał wlotowy (4) i wylotowy (5) wykonane są
w styku ruchomym (3) i są skierowane prostopadle
do osi tego styku. Kanały te są połączone kanałem
łączącym (7), biegnącym wzdłuż osi tego styku. W
kanale łączącym jest umieszczony zawór zwrotny
(2) odcinający przepływ gazów przy wzroście ciśnienia w czasie palenia się łuku wyłączeniowego.
Kanały odgazowujące (4, 5, 7) są umieszczone całkowicie poza końcówką opalną (6) styku ruchomego (3).
(2 zastrzeżenia)

H01H

P.197611 Τ

23.04.1977

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Katowice, Polska (Zbigniew Kowalski, Henryk Pudełko,
Jan Kubka).
Przekaźnik czasowy
Przekaźnik czasowy według wynalazku ma prostownik (1), który po stronie prądu stałego posiada
szeregowy obwód zawierający tyrystor (2), przekaźnik zwłoczny (3) i tranzystor (4), przy czym tranzystor (4) jest bocznikowany zestykiem zwiernym (5)
przekaźnika sterowniczego (6), a tyrystor (2) szeregowym obwodem z rezystorem nastawnym (7) i kondensatorem (8) przyłączonym równolegle do bramki tyrystora (2). Przekaźnik zwłoczny (3) i tranzystor (4) są połączone z szeregowym obwodem, który
zawiera zestyk zwierny (9) przekaźnika sterowni-
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czego (6), rezystor ładowania (10), łącznik stabilny
(11) i kondensator (12). Natomiast baza tranzystora
(4) jest połączona z kondensatorem (12) przy pomocy szeregowego obwodu zawierającego rezystor
nastawny (13), rezystor nienastawny (14) i diodę (15).
(4 zastrzeżenia)

H01P

Nr 5(111) 1978
P.191937

20.08.1976

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa,
Polska (Włodzimierz Purzycki).
Przestawnik przełącznika falowodowego
W skład przestawnika według wynalazku wchodzą takie elementy, jak: tarcza (5) (pośredniego napędu z zębatym wieńcem (13) obracającym się swobodnie na obwodzie tej tarczy (5), sprzęgana z tym
zębatym wieńcem przy pomocy rygla (16), wmontowanego w rękojeść (15) napędu ręcznego i otworu
we wspomnianym zębatym wieńcu, napędzanym łańcuchem (12) z silnika (7), dalej napędowa tarcza (6)
sprzężona z tarczą (5) pośredniego napędu przy pomocy dwu kołków (18) osadzonych w jednej tarczv
oraz klocka (22) osadzonego w tarczy drugiej, przy
czym obie tarcze (5, 6) usytuowane są wzajemnie
w płaszczyznach równoległych do płaszczyzny obrohi
załamania falowodowego. Włączanie i wyłączanie nadajnika mikrofalowego oraz napędu silnika (7) powodowane jest przez układ przestrzennych krzywek
(17, 11), przymocowanych odpowiednio do tarczy (5)
i obudowy (4).
(1 zastrzeżenie)

H01J

P. 199236

29.06.1977

Pierwszeństwo: 02.07.1976 - St. Zjedn. Am.
(nr 702.010)
RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (Richard Henry Hughes).
Zespół wyrzutni elektronowych
z konstrukcją wsporczą
Zespół wyrzutni elektronowych przeznaczony jest
dla kineskopu kolorowego. Ma on środkową katodę
umieszczoną pomiędzy dwiema zewnętrznymi katodami. Katody są w zasadzie koplanarne i każda jest podtrzymywana w określonej odległości od elektrody sterującej (28) przez oddzielną konstrukcję podtrzymującą katodę. Każda konstrukcja podtrzymująca katodę zawiera tuleję wsporczą (24, 36) katody. Tuleja wsporcza (24) środkowej katody jest wykonana
z materiału o mniejszym współczynniku rozszerzalności cieplnej niż współczynnik rozszerzalności cieplnej tulei wsporczych (36) dwóch zewnętrznych katod,
tak że zmiany odległości katoda - elektroda zależne
od temperatury ulegają zmianie podczas podgrzewania i są utrzymywane jako w zasadzie równe od
katody do katody.
(6 zastrzeżeń)

H01Q

P. 191979

23.08.1976

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Wiktor
Pawłowski, Mieczysław Lubański, Zenon Zakrzewski,
Tadeusz Janiszewski).
Antena do ultrakrótkofalowego radiotelefonu,
zwłaszcza noszonego
Antena według wynalazku składa się z otuliny (1)
z elastycznego tworzywa dielektrycznego o małej
stratności elektrycznej i dużej wytrzymałości mechanicznej oraz z umieszczonego wewnątrz niej giętkiego przewodnika (2). Stosunek powierzchni przekroju otuliny (1) do powierzchni przekroju przewodnika (2) wynosi co najmniej 25 : 1 .
(1 zastrzeżenie)
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P.192056

26.08.1976

Łódzkie Zakłady Radiowe, Łódź, Polska (Henryk
Duleba, Wojciech Pielużek, Jerzy Piotrowski).
Wyłącznik szybkościowy
Wyłącznik szybkościowy według wynalazku jest
zbudowany z elektrycznego wyłącznika (4) oraz wybijakowej dźwigni (1) osadzonej na trzpieniu (2)
umieszczonym w jednym ramieniu dźwigni (3) wyłącznika (4). Na tym trzpieniu jest osadzona sterująca dźwignia (5), zaś pomiędzy tą dźwignią, a
dźwignią (1) jest nałożona cierna podkładka (7), następnie powyżej dźwigni (1) jest nałożona co najmniej jedna ślizgowa podkładka (8) oraz blokująca
zawleczka (9). Na drugim ramieniu dźwigni (3) jest
osadzony obrotowo suwak (10) z wzdłużnym otworem (11). Na dolnej części osi (12) ramienia gramofonowego jest osadzona kątowa płytka (13) z ramionami (14, 15) wykonanymi ze sprężystego drutu oraz
z prowadzącym kołkiem (16) prostopadłym do tej
płytki, w wchodzącym w otwór (11) suwaka (10).
Na osi (17) gramofonowego talerza jest osadzony
trzpień (18) zaś ramię dźwigni (1) jest zakończone
półokrągłym wycięciem (19). Ustawienie kątowej płytki (13) na osi (12) ramienia gramofonowego może
być zmieniane odipowiednio do potrzeb regulacji wyłącznika, zaś regulacja siły tarcia odbywa się przez
zmianę położenia zawleczki (9) na trzpieniu (2). Wyłącznik znajduje zastosowanie w gramofonach.
(2 zastrzeżenia)

75

drugim do poszczególnych trzech faz sieci zasilającej. Pomiędzy tak utworzone sztuczne zero, a przewód zerowy sieci zasilającej włączony jest przekaźnik (P) posiadający styk normalnie zwarty, który jest włączony w obwód stycznika głównego.
(2 zastrzeżenia)

H02K

P. 197738 Τ

29.04.1977

Warszawskie Zakłady Maszyn Elektrycznych „WAMEL", Warszawa, Polska (Stanisław Biziorek, Janusz
Donarski, Józef Kowalewski, Bohdan Wałecki, Zbigniew Rentowski).
Sposób wytwarzania kadłubów maszyn elektrycznych
Sposób wytwarzania zwijanych z blach kadłubów
maszyn ellektrycznych, polega na wycinaniu specjalnego złącza na prasach za pomocą noży posiadających kształt złącza zwijanego kadłubu. Wycinanie to
przebiega w jednej lub w wielu fazach, których
ilość zależy od grubości blachy, długość złącza i znamionowych nacisków iprasy. Wycinanie złącza odbywa się jednocześnie na całej jego długości.
Wynalazek pozwala na wykonywanie kadłubów o
różnych i stosunkowo dużych długościach na prasach o niewielkich naciskach, co pozwala na znaczną
obniżkę kosztów wytwarzania.
(3 zastrzeżenia)

Η02Ρ

P.191882

17.08.1976

Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego „Belos",
Bielsko-Biała, Polska (Jan Czernek, Bronisław Duda,
Jacek Studziński, Walenty Wycisk).
Układ połączeń impulsatora
do sterowania maszyn elektrycznych

Η02Η

P. 197711 Τ

27.04.1977

Fabryka Maszyn Pralniczych „Prama", Kielce, Polska (Leszek Gil).:
Układ zabezpieczania trójfazowych silników
indukcyjnych przed skutkami zaniku napięcia
w dowolnej fazie lub obniżenia się napięcia fazowego
Układ według wynalazku posiada trzy jednakowe
kondensatory (C1, C2, C3) dołączone swym jednym
końcem do wspólnego punktu będącego wspólnym
zerem w przypadku równowagi napięć fazowych, a

Układ według wynalazku zawiera znany zasilacz (1)
ze stabilizatorem napięcia (2) oraz elektroniczny generator impulsów elektrycznych (3), który jest połączony poprzez obrotowy wybierak (4) i baterie
przekaźników pośredniczących (5) z wyjściowymi torami prądowymi (6). Ponadto elektroniczny generator impulsów elektrycznych (7) oraz regulator trwania iprzerwy pomiędzy impulsami elektrycznymi (8).
Układ jest stosowany w zakładach wzbogacania węgla
kamiennego.
(1 zastrzeżenie)
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H02P

P.191986

24.08.1976

Stocznia Gdańska, im. Lenina, Gdańsk, Polska (Olgierd Dąbrowski, Kazimierz Bełczowski, Andrzej Jarmołowski, Longina Kiwak, Norbert Zieliński).
Układ do sterowania silnika elektrycznego
prądu przemiennego trójfazowego,
napędzającego urządzenie sterowe aktywne
dużej mocy, zwłaszcza ster strumieniowy
Układ według wynalazku posiada prądnicę trójfazową prądu przemiennego (1), napędzaną od wału
głównego (2), połączoną z silnikiem asynchronicznym
klatkowym (3) poprzez wyłącznik (4), przy czym uzwojenie wzbudzenia (5) prądnicy (1) zasilane jest z
samoczynnego regulatora (6), a równolegle do uzwojenia wzbudzania (5) prądnicy trójfazowej prądu przemiennego (1) dołączony jest zestyk (7), zwierający lub
rozwierający uzwojenie wzbudzenia (5).
(1 zastrzeżenie)

H03F
G01R

P.191853

Nr 5(111) 1978

stora, którego emiter połączony jest z zasilaniem
dodatnim ( + E ) poprzez rezystor (Rl), zaś baza poprzez dwie diody (Dl, D2) połączone szeregowo
i spolaryzowane przepustowo. Ponadto baza tranzystora (Tl) połączona jest poprzez rezystor (R2) z zasilaniem ujemnym (-E). Kolektor tranzystora (Tl) stanowiący wyjście źródła prądowego (J) dołączony jest
do wejścia rezystancyjnego dzielnika prądowego (R3,
R4), którego wyjścia połączone są z wejściami wzmacniacza operacyjnego (W).
(1 zastrzeżenie)

H03K

P.197531 Τ

20.04.1977

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec",
Mielec, Polska (Karol Pigłowski, Andrzej Prendke).
Układ z nastawianą ilością generowanych impulsów
Układ według wynalazku zapewnia wysyłanie impulsów o jednakowej długości, umożliwia samoczynne zerowanie oraz pozwala nastawić odpowiednią
kombinację w liczniku nastawnym (LN) przed lub
po włączeniu zasilania w urządzeniach automatyki
przemysłowej i transmisji danych. Układ charakteryzuje się tym, że wejścia przerzutników statycznych
(B, C) połączone są z przełącznikiem startu (P2)
i układem przepełnienia stanu (UP), a wyjścia odpowiednio poprzez bramki (F, D) z przerzutnikiem
(E). Wyjście przerzutnika (E) połączone jest poprzez,
bramkę (G) z wejściem traktującym (T1) licznika
nastawnego (LN). Wyjście (J) połączone jest z wyjściem przearzutnika statycznego (A) i wejściem bramki (D), do której jest również dołączone wyjście (Q).
Wejście (T) połączone jest poprzez bramkę (Η) ζ
wyjściem generatora impulsów.
(1 zastrzeżenie)

17.08.1976

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznej Aparatury Pomiarowej i Systemów Pomiarowych, Warszawa, Polska (Włodzimierz Romaniuk, Andrzej Geryszewski).
Układ wzmacniacza nieodwracającego
z kompensacją prądu bazy tranzystora wejściowego
Układ według wynalazku zawiera wzmacniacz operacyjny (W) z pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego
oraz źródło prądowe (J). Źródło składa się z tranzyH03K
H01H

P. 197719 Τ

27.04.1977

Zakłady Aparatury Elektrycznej „Mera-Refa", Świebodzice, Polska (Edward Krunplewski).
Układ stałej czasowej,
zwłaszcza do przekaźników czasowych
Przedmiotem wynalazku jest układ stałej czasowej,
zwłaszcza do przekaźników czasowych z ładowaniem
kondensatora pomiarowego, zapewniający rozładowanie kondensatora pomiarowego przed właściwym po
miarem po każdym pobudzeniu i niezawodne ustawienie układu progowego w stan początkowy przy ma
łych czasach przerwy w pobudzeniu.
Układ stałej czasowej według wynalazku oparty jest
na zespole dwóch przeciwstawnych tranzystorów
p-n-p (T1) i n-p-n (T2), sterowanych przez pomocniczy szeregowy obwód (R1C1)
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Po podaniu napięcia między zaciski (1, 2) następuje
ładowanie kondensatora (C1) i przez rezystor (R2) zostaje wysterowany tranzystor (T1), który poprzez diodę (D2) i rezystor (R7) ustawia przez wejście (3) układ
progowy (A) oraz przez diodę (D2) i rezystor (R5) wysterowuje tranzystor (T2), przez który zostaje rozładowany kondensator pomiarowy (C2). Po naładowaniu
kondensatora (C1) tranzystory (T1, T2) zostają zatkane
i rozpoczyna się właściwy pomiar czasu - ładowanie
kondensatora (C2).
Dioda (D2) chroni tranzystor (T2) przed wysterowaniemj od strony układu progowego (A), a dioda (D1)
zabezpiecza złącze baza - emiter tranzystora (T2).
(1 zastrzeżenie)

H03B

P. 199504

H04H
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P. 191795

13.08.1976

Elektroakusztikai Gyár, Budapeszt, Węgry
Magyar, József Danilovics, Barnabás Kiss).

(Miklós

Elektroniczny układ łączeniowy sterowany cyfrowo,
przeznaczony w szczególności do przełączania
torów fonicznych, stosowany w technice studyjnej
Układ według wynalazku zawiera blok przełączający (I) o symetrycznym wejściu (A, B), stanowiącym
wejście układu i symetrycznym wyjściu, dołączonym
do symetrycznego wejścia separatora (II), którego symetryczne wyjście jest dołączone do symetrycznego
wejścia wzmacniacza różnicowego (ΠΙ) ο niesymetrycznym) wyjściu (C), stanowiącym wyjście układu.
Wejście sterujące (K) bloku przełączającego (I) jest
dołączone do wyjścia komparatora (IV) o dwóch wejściach (D, E), do których doprowadzane są sygnały sterujące, oraz o trzecim wejściu (F), do którego doprowadzane jest napięcie odniesienia (UR),
ustalające
moment zadziałania kamparatora.
Układ według wynalazku zapewnia skuteczne wytłumienie składowych zakłócających, powstających w
układzie w wyniku oddziaływania impulsów sterujących na obwód przełączający.
(3 zastrzeżenia)

09.07.1977

Pierwszeństwo: 09.07.1976 - Francja
(nr 7621104)
Thomson - CSF, Paryż, Francja
mann).

(Pierre

Harte-

Generator elektryczny
sprężystych fal powierzchniowych
Generator według wynalazku zawiera układ wzmacniający (16) wyposażony w pętlę sprzężenia zwrotnego, utworzoną przez pierwszy przetwornik (3, 4, 5, 6)
i drugi przetwornik (8, 9, 10, 11) oba o międzypalczastej strukturze grzebieniowej, usytuowane na powierzchni (2) płytki (1) piezoelektrycznej. Energia elektryczna
jest odbierana na zaciskach trzeciego przetwornika
(12, 13, 14, 15) o międzypalczastej strukturze grzebieniowej. Międzypalczaste struktury grzebieniowe stanowiące pierwszy przetwornik i drugi przetwornik mają
zęby (5, 6, 8, 9) wykonane w taki sposób, że utworzone są odpowiednie zestawy elementarnych źródeł promieniujących, odległości między którymi są odpowiednio k1 i k2 razy większe od długości fali dostarczającej energię drgań, przy czym k1 i k2 są liczbami naturalnymi całkowitymi, k1 jest równe liczbie pięć, a
k2 jest równe liczbie siedem. Podłożem jest płytka (1)
kwarcu o cięciu Y, powierzchnię (2) stanowi jedna z
powierzchni głównych płytki (1), a kierunek rozchodzenia się sprężystych fal powierzchniowych tworzy
z osią X kwarcu kąt zasadniczo równy 33°.
(9 zastrzeżeń)

H04H

P. 191897

19.08.1976

Elekroakusztíkai Gyár, Budapeszt, Węgry (Barnabás
Kiss, Károly Gede, Ferenc Pontyos, László Diószeghy).
Korektor częstotliwości akustycznych
Przedmiotem wynalazku jest korektor częstotliwości
akustycznych, nastawiany w sposób ciągły przez zmianę rezystancji, zapewniający uwydatnienie lub tłumienie składowych sygnału użytecznego, przeznaczony w szczególności do zastosowania w torach fonicznych urządzeń studyjnych. Korektor zawiera obwód

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

78

sumujący (1) o co najmniej trzech wejściach (A, B, C)
i jednym wyjściu (D). Wyjście (D) obwodu sumującego (1) jest połączone z wejściem (K) wzmacniacza
kompensacyjnego (2) i z wejściem (E) aktywnego filtru pasmowego (3). Wyjście (L) wzmacniacza kompensacyjnego (2) oraz wyjście (F) filtru pasmowego (3) są
połączone odpowiednio z dwoma wejściami (G, H) obwodu mnożącego (4), którego dwa wyjścia (I, J) są
połączone z wejściami (B, C) obwodu sumującego (1).
Poszczególne obwody korektora są zrealizowane z
wykorzystaniem» wzmacniaczy operacyjnych, zapewniających odpowiednie odwracanie faz.
(4 zastrzeżenia)
H04M

P. 191895

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne,
Polska (Jerzy Pietrzyk).

19.08.1976

Warszawa,

Sposób wytwarzania prądów nośnych
dla energetycznej telefonii nośnej
oraz prądów nośnych, pilotowych i pomocniczych
dla 12-krotnej napowietrznej telefonii nośnej
Sposób wytwarzania prądów nośnych, pilotowych i
pomocniczych dla urządzeń energetycznej telefonii
nośnej i 12-krotnej napowietrznej telefonii nośnej polega na tym, że częstotliwość 5 MHz z generatora
kwarcowego (Gl) jest dzielona w dzielniku pierwszym
(Dl) w stosunku 125:1, a otrzymana w wyniku dzielenia częstotliwość 40 kHz jest podana na dzielnik drugi (D2) o stosunku podziału 2:1 dając częstotliwość
prądu nośnego 20 kHz dla urządzeń energetycznej telefonii nośnej oraz na dzielnik trzeci (D3) o stosunku
podziału 10:1 dając pierwszy sygnał o częstotliwości
4 kHz, natomiast sygnał o częstotliwości w zakresie
od 976 kHz do 1928 kHz dla urządzeń energetycznej
telefonii nośnej lub w zakresie od 1400 do 2560 kHz
dla urządzeń napowietrznej telefonii nośnej z generatora synchronizowanego (G2) regulowanego napięciowo podany jest na dzielnik czwarty (D4) o nastawnym stosunku podziału w zakresie od 2:1 do 64:1 dając częstotliwość prądu nośnego 488 kHz lub jedną z
częstotliwości prądów nośnych z zakresu od 508 kHz
do 964 kHz będących krotnością częstotliwości 4 kHz
dla urządzeń energetycznej telefonii nośnej albo dając
jedną z częstotliwości prądów nośnych, pilotowych lub
pomocniczych z zakresu częstotliwości od 40 kHz do
516 kHz dla urządzeń napowietrznej telefonii nośnej;
równocześnie sygnał z generatora synchronizowanego
podany jest na dzielnik piąty (D5) o nastawnym stosunku podziału w zakresie od 244:1 do 640:1 dając
drugi sygnał o częstotliwości 4 kHz, a te dwa sygnały
o częstotliwości 4 kHz są podane na detektor fazy
(DF), którego napięciem wyjściowym synchronizowany
jest generator regulowany napięciowo, przy czym w
celu równoczesnego otrzymania kilku częstotliwości z
zakresu od 40 kHz do 516 kHz pierwszy sygnał o częstotliwości 4 kHz podany jest na taką ilość układów
syntetyzerów (S) jaka ilość różnych częstotliwości z
powyższych zakresów jest potrzebna.
(1 zastrzeżenie)

H04N

Nr 5(111) 1978
P. 191936

20.08.1976
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa,
Polska (Jacek Gronowski, Zbigniew Maik, Wiesław
Banasiewicz, Marek Jakubowski, Sylwester Terebiński).
Układ do wytwarzania
złożonych sygnałów wizyjnych
Układ ma zastosowanie przy badaniu i pomiarach
układów przesyłania informacji.
Układ do wytwarzania złożonych sygnałów wizyjnych, składający się z generatora funkcji, z generatora
programowego sygnałów, układu sumowania, generatora szumów oraz filtru odznacza się tym, że generator funkcji (1) jest zbudowany z dwu przeciwstawnych
źródeł prądowych (124, 125). Jedno z tych źródeł (125)
o większej wydajności jest kluczowane sygnałami z
dwóch komparatorów (111, 112) za pośrednictwem
przerzutnika (113) - typu RS. Źródło to ze swych
wyjść (102, 103, 104) dostarcza sygnały składowe dla
układu sumowania (3), z którym dodatkowo jest połączone wyjście generatora (2), dostarczające synchronizowane sygnałem z wyjścia (104) dowolnie zaprogramowane przebiegi i wyjście generatora szumów (4), a
wyjście układu sumującego (3) jest połączone z wyjściem (Wy) układu poprzez filtr ograniczający (5).
(1 zastrzeżenie)

H04N

P. 199697

16.07.1977

Pierwszeństwo: 28.07.1976 - St. Zjedn. Am.
(nr 709,411)
RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Ara. (Jan
Aleksander Rajchman).
Układ modulacji urządzenia wyświetlającego
i sposób modulacji w urządzeniu wyświetlającym
Układ modulacji urządzenia wyświetlającego, zawierającego paskowy ekran luminescencyjny (40) oraz
elementy do regulacji wiązki elektronów biegnących
w kierunku ekranu w zależności od wartości wykrytego ładunku. Elementy do wykrywania ładunku elektrycznego zawierają co najmniej jedną anodę (42) na
wewnętrznej powierzchni ekranu, a elementy do regulacji wiązki elektronów zawierają komparator (72)
dla porównywania napięcia pomiędzy anodą i punktem odniesienia z napięciem odpowiadającym sygnałowi luminacji obrazu, przesłonę elektronową, poprzez
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którą elektrony biegną do ekranu oraz elementy (82,
94) do otwierania i zamykania przesłony elekronowej
w wyniku porównania napięcia anody z napięciem
odpowiadającym sygnałowi luminacji.
Sposób mOdulacji w urządzeniu wyświetlającym z
ekranem luminescencyjnym, na którym wyświetla się
obraz, dla regulacji sygnału luminacji, polega na tym,
że steruje się wiązką elektronów biegnących w kierunku ekranu przez wykrywanie ładunku elektrycznego wytworzonego na ekranie. Podczas regulacji
wykrywa się ładunek elektryczny na ekranie, przetwarza się wykryty ładunek na proporcjonalne napięcie i przerywa się wiązkę elektronów biegnących w
kierunku ekranu, gdy proporcjonalne napięcie osiąga
określoną wartość.
(10 zastrzeżeń)

H05B

P. 197289 Τ

7»

się z powierzchnią nieprzewodzącą prądu elektrycznego (4) elementu rezystancyjnego (2), a drugą powierzchnię dokładnie dopasowaną do obiektu nagrzewanego. Odbłyśnik (8) umieszczony jest po drugiej stronie
elementu rezystancyjnego (2) w stosunku do kierownicy strumienia cieplnego (5).
Grzejnik według wynalazku może znaleźć zastosowanie zwłaszcza do nagrzewania bezpośrednio cylindrów, dysz, głowic i narzędzi w przetwórstwie tworzyw sztucznych.
(7 zastrzeżeń)

06.04.1977

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Sniadeckich, Bydgoszcz, Polska (Robert Sikora, Wojciech Śliwa, Jerzy Tomaszewski).
Grzejnik elektryczny
zwłaszcza do maszyn i narzędzi do przetwórstwa
tworzyw sztucznych
Grzejnik według wynalazku składa się z segmentów
nagrzewających (1). Każdy segment nagrzewający posiada przede wszystkim element rezystancyjny (2) wykonany z materiału nieprzewodzącego prąd elektryczny, zwłaszcza ze szkła lub materiału ceramicznego, pokryty na powierzchni (3) warstwą związków chemicznych wykazujących właściwości półprzewodnikowe,
zwłaszcza pokryty półprzewodnikowymi tlenkami metali, wykonany jako płaski lub wypukły, najkorzystniej w kształcie wycinka rury. Segment ma kierownicę strumienia cieplnego (5), wykonaną zwłaszcza z materiału przewodzącego prąd elektryczny, zwłaszcza z
aluminium lub innego materiału o dużym współczynniku przewodzenia ciepła, jak również odbłyśnik (8)
wykonany z materiału odbijającego promieniowanie,
zwłaszcza podczerwone. Element rezystancyjny (2)
przylega do jednej strony kierownicy strumienia
cieplnego (5), która ma jedną powierzchnię stykającą

H05G
G03B

P. 191892

18.08.1976

Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych, Warszawa, Polska (Zygmïunt Jemielity, Marek Laskowski, Zbysław Wąsikowski).
Układ nastawny wynikowych parametrów
zdjęcia w zasilaczu rentgenowskim
Układ według wynalazku ma potencjometr zasilany
napięciem stałym (1) połączony z układem zabezpieczenia lampy rentgenowskiej (10) oraz z liniowym
przetwornikiem napięciowo-częstotliwościowym (2), z
którego ciąg impulsów o częstotliwości proporcjonalnej do nastawianego napięcia doprowadzany jest do
licznika (3) połączonego z układem bramek sterują-
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cych (4) dających do licznika (3) wzorcowy czas zliczenia, jak również sygnał do przepisania zawartości licznika (3) do pamięci buforowej (5) połączonej ze wskaźnikami cyfrowymi (6) i komparatorem (7) porównującym stan licznika parametrów (8) połączonego z komparatorem ze stanem pamięci buforowej (5) i podającym sygnał do elementów wykonawczych (9) w momencie zrównania się wartości zliczonej przez licznik
parametrów (8) z wartością liczbową pamięci buforowej (5).
(1 zastrzeżenie)

H05G

P. 197641

Τ

26.04.1977

Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego, Warszawa i Politechnika Warszawska - Wydział Mechaniki Precyzyjnej - Instytut Budowy
Sprzętu Precyzyjnego i Elektronicznego, Warszawa,
Polska (Jerzy Kudla, Andrzej Woźniak, Kazimierz Jeleń, Stanisław Rójek).
Automat sterowany numerycznie
do wciskania kołków kontaktowych w płytkę
obwodu drukowanego
Automat według wynalazku składa się z zespołu (2)
podajników wibracyjnych, zespołu suwaka rozdzielającego kołki kontaktowe, zespołu praski, zespołu (6)
głowicy montażowej, zespołu sterującego kanałami powietrznymi i zespołu (8) stołu montażowego oraz sterującej całością cyfrowej jednostki sterującej CJS 74.
Zespół (2) podajników wibracyjnych składa się z minimum dwóch podajników (9) i (11), które zapewniają
ścieżkami prowadzącymi (13-19) stały dopływ kołków
do zespołu suwaka, który za pomocą sprzężonego z siłownikiem suwaka, poruszającego się między płytą
górną i dolną płytą, w których znajdują się odcinki
powietrznych kanałów przesuwa poziomo kołki kontaktowe w boczne wycięcia suwaka, skąd przy pomocy sprężonego powietrza znajdującego się w kanałach dostarczane są przewodami w kształcie stromej
paraboli do zespołu praski, w którym przy pomocy
siłownika i stempli są one wciskane w płytę obwodu

drukowanego, wprowadzoną na linię działania stempli
przy pomocy zespołu (8) stołu montażowego. Zespół
suwaka rozdzielającego oraz zespół praski znajduje się
wewnątrz zespołu (6) głowicy montażowej, znajdującej się nad zespołem (8) stołu montażowego.
(5 zastrzeżeń)

Π. WZORY UŻYTKOWE
DZIAŁA
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

A01C
E04H

W. 57500

17.05.1977

A01G

W. 56053

03.08.1978

Wojciech Seget, Kalety, Polska (Wojciech Seget).

Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej
i Przemysłu Rolnego, Międzyrzec Podlaski, Polska
(Czesław Miazga, Włodzimierz Kulawiec).
Zbiornik stalowy wolnostojący
Przedmiotem wzoru użytkowego jest zbiornik stalowy wolnostojący do przechowywania płynnych materiałów pochodzenia rolniczego, zwłaszcza gnojownicy.
Zbiornik według wzoru użytkowego wykonany z profili giętych, osadzonych z pierścieniami opasującymi
na fundamencie żelbetowym, posiadający układ przewodów doprowadzających i mieszających medium w
zbiorniku oraz układ przewodów odprowadzających
medium ze zbiornika charakteryzuje się tym, że obwodowe segmenty profilowe (2) na pionowych złączach posiadają nakładki (3), które w przekroju poprzecznym mają kształt spłaszczonej litery S, z końcami o ramionach tworzących kanały do osadzenia
brzegów segmentów (2) uszczelnionych w kanałach
uszczelką taśmową (4).
(1 zastrzeżenie)

Wielodoniczki
Wielodoniczki wg wzoru zawierające kilka do kilkadziesiąt doniczek, składają się z komórek kwadratowych (1) bez dna o ściankach prostopadłych do podstawy. Ścianki komórek (1) są utworzone z co najmniej dwóch pasów (2) uformowanych zygzakowato
pod kątem 90° z mas plastycznych.
Komórki (1) są łączone w narożach klamrami (3) z
tworzywa sztucznego lub drutu.
(2 zastrzeżenia)

A22C

W. 57825

15.07.1977

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr W. 57685.
Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Gdynia, Polska
(Bernard Bieniecki, Janusz Kryczkowski, Andrzej
Jaeszke, Edward Proskura).
Urządzenie do mechanicznej obróbki wstępnej
małych zwierząt morskich
Urządzenie według wzoru charakteryzuje się tym,
że wewnątrz walcowego bębna (1) za pomocą zamków (3), zamocowane są wykładzinowe płyty (4). Zestaw płyt zawiera płyty zaopatrzone na roboczych
stronach w półkoliste występy, w występy w postaci
półwalców, falokształtne występy równoległe do osi
głównej lub ukośnie do tej osi, a także występy nożowe trójkątnokształtne i płaskie.
(1 zastrzeżenie)
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23.05.1977

Bolesław Krawz, Warszawa-Wawer, Polska (Bolesław Krawz).
Futerał na klucze, zwłaszcza na klucze samochodowe

A47B

Futerał wykonany ze skóry lub tworzywa sztucznego, zaopatrzony w zamek zatrzaskowy i zawiesie do
kluczy, według wzoru użytkowego składa się w rozwinięciu z czterech trójkątów (1), z których dwa
środkowe (2) mają po dwa ramiona (3, 4, 5) wspólne
z trójkątami przyległymi, odwróconymi wierzchołkami
(β) na przemian do siebie, przy czym jeden z trójkątów środkowych (7) ma wycięcie (8) w podstawie
w kształcie stylizowanej litery „V", sięgające do jednej trzeciej wysokości tego trójkąta, a w każdym trójkącie są osadzone trwale elementy zatrzaskowe (9),
natomiast na wspólnym ramieniu z jednym z trójkątów zewnętrznych i środkowym ma osadzone zawiesie (10) na klucze.
(2 zastrzeżenia)

Zakłady Tworzyw i Farb, Pustków, Polska (Czesław
Orłowski, Andrzej Domin, Augustyn Dydio).

A46B

W. 57520

21.05.1977

Zakład Usług Technicznych Regionalnego Związku
Spółdzielni Inwalidów, Bydgoszcz, Polska (Józef Lewiński, Ryszard Milewski).
Okucie do pędzli płaskich
wykonywane metodą wtrysku
Okucie według wzoru użytkowego ma w swoim
wnętrzu żeberka (2) z rowkami, które przenikają się
z żeberkiem (5) trzonka i stanowią o dodatkowym
łączeniu spoczynkowym okucia (1) pędzla z trzonkiem.
Ponadto wewnętrzny obwód okucia wyposażony jest
w żeberka segmentowe (3), które są elementem częściowo usztywniającym okucie (1) i pełniącym funkcję ograniczenia dla włosia.
(1 zastrzeżenie)

W. 56641

08.12.1976

Uniwersalny profil wytłaczany z tworzywa sztucznego
jako półfabrykat do produkcji między innymi ławek,
stolików, podestów, regałów itp.
Przedmiotem wzoru użytkowego jest uniwersalny
zestaw profilowy wytłaczany z tworzywa sztucznego
jako półfabrykat do produkcji ławek, stolików, podestów, regałów itp. Zestaw profilowy według wzoru
użytkowego składa się z czterech elementów (1), (2),
(3) i (4), tworzących jedną całość użytkową, przy czym
element (1) stanowi podstawowy profil, element (2)
jest śrubą mocującą, element (3) nakrętką motylkową,
zaś element (4) zaślepką.
Profile (1) wykonane są w odcinkach o zróżnicowanej długości w zależności od ich przeznaczenia, ponadto profil dłuższy jest wielokrotnością profilu krótszego, co umożliwia wszechstronne zastosowanie.
(2 zastrzeżenia)
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A47J

W. 57496

14.05.1977

Zakłady Rybne, Gdynia, Polska (Barbara Hańska).
Wieszak kombinowany
Wieszak kombinowany do szatni typu przemysłowo-teatralnego mający kształtowe ramiączko do zawieszania górnych części odzieży wierzchniej, górny
uchwyt hakokształtny do zawieszania na drążku
i poprzeczkę poziomą do zawieszania dolnych
części garderoby, charakteryzuje się tym, że składa
się z dwu względem siebie bliźniaczych ramiączek
(1) i (2), wykrępowanych w kształt barkowej części
odzieży wierzchniej z występem (3) na wsparcie
kołnierza odzieży, rozstawionych względem siebie
w części dolnej o wielkość („a") i w części górnej
łączących się ze sobą i przechodzących w jednolity
uchwyt kabłąkowy (4) do zawieszania wieszaka
na drążku, którego oś ( χ - χ ) jest prostopadła do osi
podłużnej (y-y) wieszaka. Połączenie dolne ramiączek
(1) i (2) jest zrealizowane poprzez skośnie lecz poziomo
parami ustawione poprzeczki (5, 6, 7 i 8) łączące się
łagodnie łukami z pionowymi odcinkami (9) i (10) ramienia prziomego (11), stanowiąc wraz z nimi jednolitą całość. W narożach dolnej części ramiączka (1)
wieszak ma haczyki (12), a na części pionowej jednolitego uchwytu kabłąkowego (4) ma osadzoną najkorzystniej okrągłą tabliczkę identyfikacyjną (13), której
powierzchnia leży w osi ( x - x ) . Wysokość (b) pionowych odcinków (9) i (10) ramienia poziomego (11) jest
w przybliżeniu równa odległości (a) ramiączek.
(4 zastrzeżenia)
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motyw plastyczny, łącznika (2), oraz uchwytu wieszakowego (3). Dekoracyjny element mocujący (1) ma
na swym obrzeżu otwór (4) pod wkręty mocujące.
(1 zastrzeżenie)

A61F

W. 57393

25.04.1977

MON - Główne Kwatermistrzostwo Wojska Polskiego, Warszawa, Polska (Tadeusz Orłowski, Jerzy
Strużyna).
Proteza do łączenia naczyń krwionośnych,
zwłaszcza tętnic
Proteza do czasowego łączenia naczyń krwionośnych
według wzoru użytkowego ma na zewnętrznej powierzchni rurki (1) nacięcia (2) o kształcie trójkątów,
a kąt zawarty pomiędzy krawędzią (3) i czołową powierzchnią rurki (1) jest nie mniejszy niż 45°.
(2 zastrzeżenia)

A47K

W. 57361

21.04.1977

Zygmunt Wróbel, Warszawa, Polska (Zygmunt Wróbel).
Wieszak na przybory toaletowe
Wieszak według wzoru użytkowego wykonany z
tworzywa sztucznego jest przeznaczony jako wyposażenie dodatkowe do łazienek.
Wieszak składa się z dekoracyjnego elementu mocującego (1) zaopatrzonego w zwierzęcy lub roślinny

DZIAŁ Β
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

B22D

W. 57406

26.04.1977

Fabr-ka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska (Kazimierz Kłusek, Stanisław Uchacz, Stanisław Herniczek).

Urządzenie do mocowania kokili wirującej
w ciekłych ośrodkach chłodzących
Urządzenie według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że posiada półpierścień (18), który zabezpiecza kokilę (3) przed przesuwem poziomym w
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obudowie (2) i który wchodzi w głąb kokili (3) w odpowiedni rowek, przy czym półpierścień (18) przykręcony jest do bocznej powierzchni obudowy (2).
(2 zastrzeżenia)

B22D

W. 57535

ka (4) osądzona jest bezpośrednio na wale elektrycz
nego silnika (3). Ścierna taśma (16) bez końca napędzana napędową rolką (4), przesuwa się po stoliku (2) i opasuje zwrotną rolkę (5). Powierzchnia
stolika (2) wyznacza roboczą przestrzeń urządzenia.
(2 zastrzeżenia)

24.05.1977

Fabryka Samochodów Ciężarowych „POLMO", Starachowice, Polska (Szymon Boski, Narcyz Kamiński,
Andrzej Zychowicz).
Urządzenie przejezdne do zalewania form
na przenośniku kroczącym
Urządzenie według wzoru użytkowego składa się
z wózka (1) zaopatrzonego we wsporniki (2), dwóch,
wychylnych ram (3) osadzonych obrotowo w tych
wspornikach oraz dwóch wymiennych kadzi (4) odlewniczych mocowanych w ramach (3) i dwóch siłowników (6) hydraulicznych do kolejnego przechylania
ram (3) wraz z kadziami (4). Pomiędzy kadziami (4)
umieszczona jest wymienna rynna (5) posiadająca
kształt wydłużonej pionowo litery T. Kadzie (4) odlewnicze są tak usytuowane, że ich dzioby są zwróco-,
ne do siebie i skierowane na rynnę (5), przy czym
czynna długość rynny (5) jest równa odległości otworów zalewowych form od osi dziobów kadzi (4). Przemieszczanie urządzenia po torach dokonywane jest za
pomocą motoreduktora, z którego napęd jest przekazywany na oś wózka (1).
(1 zastrzeżenie)

B24B

W. 57431

02.05.1977

Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego,
Łódź, Polska (Marian Szulc, Wacław Flaszman).
Urządzenie do czyszczenia i szlifowania
Urządzenie do oczyszczania i szlifowania według
wzoru ma zwrotną rolkę (5) łożyskowaną na dźwigni
(9) osadzonej na wałku (10) łożyskowaną w podstawie (1) urządzenia. Na drugim końcu tego wałka (10)
osadzona jest dźwignia (12) połączona sprężystym łącznikiem (14) z podstawą (1) urządzenia. Napędowa rol-

W. 57493

13.05.1977

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Stanisław Biermański, Adam Bułat, Waldemar Polowski, Wojciech Rutkowski).
Przyrząd do dogniatania cylindrycznych powierzchni
zezwnętrznych
Przyrząd składa się z uchwytu tokarskiego samocentrującego (1), którego szczęki (2) połączone są z
nakładkami (3) śrubami (4) i (5). Na śrubie (5) osadzony jest element dogniatający (6) zabezpieczony
przed przesuwem bocznym podkładkami (7). Element
blokujący (8) dociskany śrubą (9) ustalony pierścieniem (10) unieruchamia w położeniu roboczym elementy dogniatające (6).
(4 zastrzeżenia)

B26F
B24B

Nr 5(111) 1973

W. 57439

03.05.1977

Tadeusz Tomczak, Bydgoszcz, Polska (Tadeusz Tomczak).
Dziurkacz biurowy
Dziurkacz biurowy według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że powierzchnie narożne (7) od
strony czołowej dźwigni (2) posiadają ukształtowanie
w kształcie czaszy, a prowadnice (3) wykonane są
w kształcie korytek, w których porusza się dźwignia
(2). Natomiast pod całą podstawą (1) umieszczony
jest pojemnik odpadów (4) przymocowany do podstawy (1) za pomocą wkrętu (8).
(1 zastrzeżenie)

B60B
A61G

B29C

19.05.1977

W. 57507

Fabryka Pras Automatycznych „Ponar-Plasomat"
Zakład Nr 4 „FORMET", Bydgoszcz, Polska (Henryk
Luibiński, Stefan Domeracki).
Zatrzask do form
Zatrzask do form do przetwórstwa tworzyw sztucznych z możliwością regulacji siły chwytu, ma postać klamerki. Dwa chwytne ramiona (3) klamerki
mają od strony wewnętrznej półkoliste wycięcia (4).
Dwa pozostałe ramiona (5) rozchylone są pod kątem
ostrym i mają na wewnętrznej powierzchni więcej
niż jedną parę wgłębień (6), w których osadzona jest
sprężyna rozpierająca (7).
(1 zastrzeżenie)

B43K
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W. 57506

Edward Kosieradzki, Warszawa,
Kosieradzki).

W. 57542

25.05.1977

Chełmińska Fabryka Urządzeń Szpitalnych, Chełmno, Polska (Janusz Kaliszek).
Kółko orbitalne z materiału elastycznego
zwłaszcza do sprzętu szpitalnego
Kółko orbitalne z materiału elastycznego, zwłaszcza
do sprzętu szpitalnego składa się z elementu elastycznego (1), podkładki (2), tulei (3) osadzonej nieobrotowo w elemencie elastycznym, oraz obrotowo na obrotnicy (4), która to zabezpieczona jest przed ruchem
osiowym rozpłaszczeniem oraz podkładką (2).
(1 zastrzeżenie)

19.05.1977

Polska

(Edward

Długopis
Długopis składa się z obudowy, wkładu piszącego,
automatu poruszającego wkładem, sprężyny, klipsa
oraz wyposażony jest w nałożoną na oś (13) i wkład
piszący tuleję (4), mającą na końcach kołnierze (5),
obwiniętą paskiem (9) papieru zakończonym listwą
(10), wewnątrz której umieszczona jest sprężyna (6),
trwale zamocowana jednym końcem do metalowego
pierścienia (11) w górnej części tulei (4), a drugim
końcem do metalowego pierścienia (12) zamocowanego wewnątrz pierścienia (7) wyposażonego w występ
(8) i połączonego z tuleją (4) wyłącznie za pośrednictwem; sprężyny (6), przy czym obudowa (1) ma przelotową szczelinę (2) oraz szerszą szczelinę (3) współpracującą z występem (8) pierścienia (7). Pasek papieru (9) służy do wydrukowania dowolnego tekstu np.
reklamy.
(1 zastrzeżenie)

B60P

W. 57532

24.05.1977

Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych,
Warszawa, Polska (Mirosław Stelmaszewski, Jerzy Sobociński, Kazimierz Wydrzyński, Władysław Matusiak,
Wiesław Urzycki).
Urządzenie mocujące na pojeździe samochodowym
wiertnicę do pobierania próbek
z wykonanej nawierzchni
Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie mocujące na pojeździe samochodowym wiertnicę do pobierania próbek, przeznaczonych do badań laboratoryjnych, z wykonanej nawierzchni drogowej, lotniskowej, boisk sportowych itp.
Urządzenie składa się z łoża (1) przytwierdzonego
śrubami do podłogi skrzyni ładownej pojazdu oraz z
podstawy zamocowania wiertnicy (2) połączonej z łożem (1), przez układ łączników (4, 5), sworzni (6, 10)
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i rolek jezdnych (3) umożliwiających jej przemieszczanie i obrót wzglądem łoża (1), do którego przytwierdzone są zastawki oporowe (8). Położenie robocze wiertnicy ustalane jest przy pomocy sworznia
ustalającego (6) i śrub regulacyjnych (7).
(2 zastrzeżenia)

B62D

Nr 5(111) 1978
W. 57123

01.03.1977

Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa, Kraków, Polska (Jan Serwin, Zdzisław Młynek, Marek
Bukowski, Władysław Fraś, Józef Bajda, Władysław
Góral, Zygmunt Ciuk, Władysław Zając, Kazimierz
Mucha, Kazimierz Cebulak).
Koło kierownicy
Przedmiotem wzoru użytkowego jest koło kierownicy, stosowane w ciągnikach rolniczych jako część
zamienna.
Koło stanowi jednolity odlew ze stopu alumniowego, którego wieniec (1) w przekroju poprzecznym ma
kształt zbliżony do koła a na obwodzie posiada równomiernie rozmieszczone występy (2), przechodzące
w łagodne wgłębienia (3). Na wieniec (1) jest nałożony pokrowiec (7) z tkaniny o własnościach przeciwślizgowych. P*iasta (4) jest połączona z wieńcem (1)
przy pomocy dwóch ramion (6) o kształcie spłaszczonych elips w kolejnych przekrojach poprzecznych,
stanowiących belki o stałej wytrzymałości.
(2 zastrzeżenia)

B60Q

W. 56897

10.01.1977

Waldemar Wawro, Krzysztof Wawro i Janusz Wawro, Brzeszcze, Polska (Waldemar Wawro, Krzysztof
Wawro, Janusz Wawro).
Klosz bliźniaczych świateł samochodu,
zwłaszcza do „Fiata 125P"
Klosz ochronny wykonany z materiału przeźroczystego bezbarwnego ma kształt równoległoboku, którego powierzchnia czołowa (2) jest odsądzona od krawędzi ramki (1) poprzez promieniowe przejścia (3)
ścianek bocznych oraz ma symetryczne wyjęcia narożników (4), które umożliwiają dostęp do śrub mocujących seryjnie produkowanej obudowy reflektorów
do nadwozia.
(2 zastrzeżenia)

B62D

W. 57423

30.04.1977

Spółdzielnia Pracy „Karoseria", Bydgoszcz, Polska
(Józef Doberszyc).
Przyczepa dwukołowa, zwłaszcza do samochodu
osobowego
Przyczepa według wzoru użytkowego składająca się
z zespołu jezdnego i skrzyni ładunkowej zabezpieczonej opończą, charakteryzuje się tym, że część dolna skrzyni ma kształt odwróconej piramidy ściętej,
prostokątnej i jest wykonana z oddalonych od siebie,
na obrzeżu połączonych ze sobą dwóch blach (1),
przy czym dolne obrzeże tworzy poziomą ramę, na
której umieszczona jest podłoga (3) i do której zamocowany jest zespół jezdny (4).
(2 zastrzeżenia)
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03.05.1977

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych. Bytom, Polska (Marian Starosta, Rudolf Pluszczok, Jan Czembor).
Obciążnik uniwersalny do dźwignic
Przedmiotem wzoru użytkowego jest obciążnik uniwersalny do dźwignic stosowany w ramach badań
urządzeń dźwigowych objętych rewizjami przeprowadzanymi przez dozór techniczny.
Obciążnik według wzoru posiada dwie belki górne
(1) i dwie belki dolne (2) połączone cięgłami (3) oraz
obciążniki (4, 5, 7, 8, 9) o różnych masach umieszczone między wspomnianymi belkami (1, 2) i na częściach wspornikowych (6) belek dolnych (2), przy
czym do obciążnika (4) zamocowane jest zawieszenie (10).
(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ D
WŁÓKIENNICTWO; PAPIERNICTWO

D06F

W. 57355

19.04.1977

Wyższa Szkoła Inżynierska, Lublin, Polska (Wojciech Gołygowski, Jarosław Skrynicki).

styku radiátora (2) z grzałką (3) powleczone są warstwą pasty (6) o dobrym przewodnictwie cieplnym.
(2 zastrzeżenia)

Żelazko elektryczne z termoregulatorem
Przedmiotem wzoru użytkowego jest żelazko elektryczne z termoregulatorem o zmniejszonym przeregulowaniu rozgrzewu i ograniczonej amplitudzie
zmian temperatury.
Żelazko charakteryzuje się tym, że ma radiator (2),
do którego zamocowany jest regulator temperatury
(1), przy czym radiator (2) przylega do grzałki (3) i
jest odizolowany cieplnie od stopy (5). Płaszczyzny

DZIAŁ Ε
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO

E04F;

W. 57511

19.05.1977

Biuro Projektów Przemysłu Skórzanego, Kraków,
Polska (Andrzej Kozłowski, Tadeusz Augustyn).
Prefabrykowana płytka wykładzinowa
Prefabrykowana płytka wykładzinowa przeznaczona
jest na wykładziny zwłaszcza w pomieszczeniach o
zwiększonej wilgotności, występujących zagrożeniach
korozyjnych jak również tam gdzie wykładziny narażone są na uszkodzenia mechaniczne. Prefabrykowana płytka wykładzinowa według wzoru użytkowego wykonana jest z odpowietrzonej masy betonowej
(6) stanowiącej kompozycję cementu hutniczego oraz
wypełniacza (7) w postaci grysu ze szlaki hutniczej
o frakcji 1,5-3 mm albo wyżarzonych wiórów stalowych o długości 6 - 8 mm i przekroju 0,5-1,2 mm
lub odcinków włókna szklanego odpornego na działanie alkalidów o długości 6 - 8 mm, przy czym zawartość wypełniacza wynosi 2 - 3 procent ilości
wagowych cementu. Płytka ma kształt prostokątny.
Płytka ma warstwę sylikatu (8) lub hydrobową ze
środka powierzchniowo-czynnego a powierzchnia lica
(1) płytki pokryta jest powłoką kolorową (9) sporządzoną na bazie najlepiej polioctanu winylu lub warstwą wykończeniową z fibrofobu.
(1 zastrzeżenie)
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E04G

W. 57383

23.04.1977

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr W. 57384
Jacek Długołęcki, Gdańsk, Polska (Jacek Długołęcki).
Pomost roboczy
Pomost roboczy ma podnoszoną platformę (1), osadzoną na dwóch płaskich układach prostowodowych,
zamocowanych do podstawy (7), oraz element podnośnikowy, którym jest elastyczny pojemnik (6). Dodatkowym elementem ustalającym położenie platformy
(1) jest słup (8) osadzony wahliwie w podstawie
(7) i zamocowany do platformy (1). Jest on wyposażony w znany układ blokady i hamulec (9).
(1 zastrzeżenie)

E04G
E04B

W. 57488

E04G

Nr 5(111) 1978
W. 57543

26.05.1977

Zjednoczenie Przemysłu Betonów, Warszawa, p o l ska (Andrzej Płodowski, Wirosław Proccarini, Władysław Garczyński, Janusz Jatymowicz, Józef Wolak,
Józef Rzepiela).
Urządzenie do pakietowego scalania i fakturowania
ścian scalonych z dyli gazobetonowych
Urządzenie do pakietowego scalania i fakturowania ścian scalanych z dyli (3) gazobetonowych, polegającym na sklejaniu i łączeniu ze sobą jednocześnie całych pakietów elementów ściennych z dyli
z betonu komórkowego ma na podeście (1) stanowisko scalenia ze stojakami (6, 7, 8) służącymi do stabilizacji elementów scalonych. Urządzenia dźwigowe
(12) służą do rozdzielania scalonych elementów po
którym, rozdzielone elementy są przenoszone kolejno
do urządzeń (23) fakturujących i komór (30) dojrzewania.
(4 zastrzeżenia)

13.05.1977

Warszawskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Przemysłowych „Mostostal", Warszawa, Polska (Henryk Morawski, Adam Leszczyński, Stanisław
Giers).
Wielowęzłowa trawersa montażowa
Trawersa stanowiąca belkę ciągłą ma zaczepy (4)
dla zawiesia (5) dźwignicy (6) oraz rząd mocujących
uchwytów (7), przeznaczonych do chwytania segmentów pokrycia dachowego (8). Każdy mocujący uchwyt
(7) ma kształt odwróconej litery „U", której podstawą jest najkorzystniej rurowy pas (2) belki, natomiast ramiona są utworzone z wspornikowych żeber
(7), przymocowanych do dolnego pasa (2) w płaszczyznach prostopadłych do płaszczyzny belki trawersowej. Ramiona uchwytów (7) spina się łącznikami (9).
(1 zastrzeżenie)
E05B

W. 57512

19.05.1977

Jednostka Wojskowa nr 3244, Giżycko, Polska (Stanisław Chalecki).
Klucz specjalny
Klucz specjalny do regulacji luzu zaworów w silnikach czterosuwowych według wynalazku zawiera
przedłużacz (1) klucza nasadowego z wykonanym
osiowo przelotowym otworem (3). Wewnątrz otworu
(3) osadzony jest przesuwnie wkrętak montażowy (4)
zaopatrzony w pokrętło (5). W dolnej części przedłużacza (1) osadzona jest wym,ienna nasadka (2). Długość wkrętaka (4) jest większa od długości przedłużacza (1) z nałożoną nasadką (2).
(1 zastrzeżenie)
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Urządzenie ma umieszczone w korycie płuczkewym
koryto (3) przelewowe z blachy stalowej, zamknięte
częściowo od góry pokrywą. W korycie (3) przelewowym jest zastawka (6) podwieszona wahliwie na
łożyskach (4). Koryto przelewowe ma rozłączne połączenie kryzowe (2) z rurą odlewową (1). Na końcu
wału (5) obrotowego jest umieszczony potencjometr
(7), który przekazuje wychylenia zastawki (6) pod
wpływem wypływającej płuczki wiertniczej z otworu
na przyrząd wskazujący umieszczony przy stanowisku
wiertacza.
(1 zastrzeżenie)

E21F

W. 57527

23.05.1977

Kopalnia Węgla Kamiennego „Komuna Paryska",
Jaworzno, Polska (Wiktor Trębacz, Krzysztof Zajączkowski, Piotr Posiadło).
Tama podsadzkowa

E21B

W. 57513

Zakład Poszukiwań Nafty i Gazu,
(Bolesław Wojnar, Tadeusz Siusta).

21.05.1977

Tama podsadzkowa dla obudów ścianowych zmechanizowanych, stosowanych w przemyśle węglowym,
ma przesuwne wzdłuż siebie pręty (1 i 2) o profilu
korytkowym. Pręt (1) zamocowany jest w sposób ruchomy i rozłączny za pomocą uchwytu (6) w środko-

Zielona Góra,

Urządzenie do pomiaru wypływu płuczki wiertniczej
z otworu wiertniczego
Urządzenie według wzoru użytkowego umożliwia
kontrolę i pomiar ilości wypływu płuczki wiertniczej
z otworu wiertniczego podczas wiercenia.

wej części stropnicy obudowy, a pręt (2) zamocowany jest w sposób ruchomy i rozłączny za pomocą
uchwytu (7) do spągnicy obudowy. Płótno podsadzkowe rozpięte jest wzdłuż całej długości tamy na linkach a wzdłuż jej wysokości na typowych haczykach.
Wielkość tamy regulowana jest ilością pracujących
sekcji obudowy ścianowej.
(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE
F03G

W. 58129

24.09.1977

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej „INSTAL", Warszawa, Polska (Jan Nowicki).
Kolektor słoneczny
Kolektor słoneczny wyposażony jest w element pochłaniający energię słoneczną, którym jest płytowy
grzejnik (4) centralnego ogrzewania. Powierzchnia
grzejnika (4) pokryta jest substancją o dużym współczynniku pochłaniania energii słonecznej. Przestrzeń
pod grzejnikiem (4) wypełniona jest izolacją termiczną (3) a nad grzejnikiem (4) umocowana jest w ramie (1) płyta szklana (2). Kolektor służy do otrzymywania ciepłej wody.
(2 zastrzeżenia)
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F04D

W. 57526

23.05.1977

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Jan Dębieć, Andrzej Kołdras, Kazimierz Sławek).
Układ chłodzenia agregatu pompowego
o zamkniętym obiegu oleju
Układ chłodzenia agregatu pompowego o zamkniętym obiegu oleju ma w sprzęgłowej komorze (4) osadzoną olejową chłodnicę (6) typu ulowego, łączącą się
z króćcem wylotowym dmuchawy (3) i pompowym
agregatem (2). Sprzęgłowa komora (4) osłonięta jest
perforowaną osłoną (7), która osłania również pompowy zespół (2). Powietrze zasysane jest przez komorę (4) omywając z zewnątrz chłodnicę (6), a następnie tłoczone przez dmuchawę (3) przechodzi przez
chłodnicę (6) i wylatując omywa elementy pompo(1 zastrzeżenie)
wego zespołu (2).

F16F

Nr 5(111) 1978
W. 57515

20.05.1977

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej, Wrocław, Polska (Gracjan Kaczanowski).
Amortyzator sprężynowy dla urządzeń szczepiająeych jednostki pływające w rzeczny zestaw
pchany
Amortyzator ma obudowę (1), wewnątrz której
znajdują się sprężyny (2), (3), umieszczone teleskopowo. Nakrętki (9), (10) osadzone są na dwóch przeciwległych nagwintowanych zakończeniach (5), (6) trzpienia (4). Nakrętka (10) przylega do pierścienia prowadzącego (7), a nakrętka (9) przylega do obudowy (1)
amortyzatora.
(1 zastrzeżenie)

F16K

W. 57537

26.05.1977

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunikacyjnego, Świdnik, Polska (Andrzej Bryzek, Józef
Kulbaka).
F16D

W. 57492

13.05.1977

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej, Wrocław, Polska (Marian Władyka, Bohdan Barwie juk).
Sprzęgło zębate rozłączne
Sprzęgło dla wciągarek, szczególnie wciągarek manewrowych pogłębiarek, według wzoru użytkowego
zawiera tuleję sprzęgłową (1) wewnętrznie uzębioną
i przesuwną poosiowo piastę sprzęgłową (3) zewnętrznie uzębioną, do której jest zamocowana tarcza (4),
osadzona suwliwie i obrotowo na tulei (5), umieszczonej na wale (6). Do tarczy (4) przylegają trzy sprężyny (9), które działając siłą nacisku na tarczę utrzymują sprzęgło w położeniu włączonym.
(1 zastrzeżenie)

Zawór odpowietrzający amortyzatora teleskopowego
Zawór służący do odpowietrzania amortyzatorów
i utrzymywania niskiego ciśnienia w jego komorze
olejowo-powietrznej, według wzoru użytkowego składa się z obudowy (1) i wkręconego w nią trzpienia
(2). Elastyczny wąż (3) uszczelnia trzpień (2) w jego
części kulistej (5), osadzonej w gnieździe (6) obudowy (1). W górnej części (14) trzpienia (2) wąż (3) zamyka wylot kanału (8), połączonego z komorą teleskopu poprzez kanał (7).
(1 zastrzeżenie)
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W. 57494

14.05.1977

F21L
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W. 57194

18.03.1977

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Kazimierz Jamróz, Jan Dwornik).

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Transbud", Poznań, Polska (Mieczysław Krawiec).

Łącznik, zwłaszcza do węży giętkich

Kaseta oświetleniowa

Łącznik, zwłaszcza do węży giętkich doprowadzających ciecze lub gazy do urządzeń, według wzoru
użytkowego ma korpus (1) połączony gwintem wewnętrznym z końcówką węża (2) poprzez uszczelkę
(3). Gniazda korupusu (1) mają rolki (4) przesuwane
tuleją (5) osadzoną suwliwie na korpusie (1), co umożliwia nałożenie łącznika na końcówkę (6).' Sprężyna
(7) przesuwa tuleję (5) po zwolnieniu jej w położenie
zamknięte. Wewnątrz końcówki węża (2) umieszczony jest grzybek (8) dociskany sprężyną (9) do uszczelki (3).
(3 zastrzeżenia)

Przenośna kaseta oświetleniowa ma obudowę walizkową z wbudowanymi reflektorami (2) halogenowymi samochodowymi, wyposażoną w długi przewód
(5) zakończony sprężynowymi zaciskami (6) do podłączenia do biegunów akumulatora samochodu. Reflektory (2) są zapalane oddzielnie wyłącznikami (3)
i przy pomocy przełączników typu PC 502/12 A. Natomiast na tylnej ścianie otwieranej (7) ma osadzoną
lampkę kontrolną (8) i odblaskowy trójkąt (9). Kaseta oświetleniowa służy jako pomocniczy sprzęt przy
prowadzeniu dochodzeń powypadkowych w porze
wieczornej i nocnej.
(2 zastrzeżenia)

F16N

W. 57538

26.05.1977

Aleksander Wawrzyńczak, Warszawa, Polska (Aleksander Wawrzyńczak).
Pistolet do smarowania natryskowego
Pistolet do smarowania natryskowego z końcówką,
składającą się z dwóch części: prostoliniowej i krzywoliniowej ma łącznik (2) zapewniający połączenie
obrotowe tych dwóch części. Wewnętrzny kołnierz (3)
łącznika (2) ma wewnętrzną średnicę mniejszą niż
średnice zewnętrzne kołnierzy (4) i (5) osadzonych
na rurze powietrznej (6) części krzywoliniowej i na
zewnętrznej rurze (7) tej części. Łącznik (2) ma gwint
wewnętrzny i może się nakręcać na zgrubienie (1)
rury wewnętrznej części prostoliniowej. Kołnierz (4)
ma na swej czołowej powierzchni stożkowy otwór
ustalający oraz na tej powierzchni szereg otworów
przelotowych dla czynnika smarującego. Na końcu
krzywoliniowej części jest umieszczona nakrętka regulująca (10), obracająca się na gwincie na rurze (7)
zewnętrznej części krzywoliniowej.
(4 zastrzeżenia)
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19.05.1977

Biuro
Konstrukcyjno-Technologiczne
„BIMES",
Gdańsk, Polska (Grażyna Ostrowska, Zygmunt Korolczuk, Alojzy Gawroński).
Ruszt kominkowy
Ruszt ma płytę rusztową (1) opartą na dwóch
wspornikach (2). Na powierzchni płyty rusztowej (1)
są prostokątne otwory przelotowe przez które popiół opada na podłoże kominka.
(4 zastrzeżenia)
F24F

W. 57505

17.05.1977

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt Wrocław", Wrocław, Polska (Edward Lachowski, Kazimierz Kułakowski, Wacław Komocki).
Wentylacyjna przepustnica jednoplaszczyznowa
Przepustnica służy do zamykania w układach wentylacyjnych jednego z kanałów w czasie pracy wentylatora i otwarcie tego kanału a zamknięcie drugiego w czasie, gdy działa tylko naturalna wentylacja.

F23H

W. 57510

19.05.1977

Biuro
Konstrukcyjno-Technologiczne
„BIMES",
Gdańsk, Polska (Grażyna Ostrowska, Zygmunt Koroiczuk, Hermann Schlicht, Alojzy Gawroński).
i

■

Ruszt kominkowy
Ruszt składa się ze wsporników (1) i dwunastu rusztowin (2). Rusztowany (2) są osadzone równolegle do
siebie w prostokątnych wycięciach (1).
(2 zastrzeżenia)

Przepustnica według wzoru użytkowego ma na
skraju tarczy (2) obrotową oś (5) sprzężoną z regulacyjną dźwignią (6). Oś (5) jest osadzona w łożyskach (8) i (9) umocowanych w ścianach (10) trójnika
(1), a na ścianie (11) trójnika (1) w miejscu stykania
się tarczy (2) ze ścianą (11) znajduje się elastyczna
listwa (12).
(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ G
FIZYKA

G01L

W. 57533

25.05.1977

Ośrodek Bada wczo-Roz woj owy Techniki Telewizyjnej, Warszawa, Polska (Bogusław Byszewski).
Głowica jonizacyjna do pomiaru ciśnienia gazów
Głowica jonizacyjna do pomiaru ciśnienia, składająca się z anody, kolektora jonów oraz dwóch katod,
charakteryzuje się tym, że anoda (1) jest wykonana
w postaci siatkowego cylindra o przekroju eliptycznym. Po obu stronach anody (1) znajdują się dwie
najkorzystniej spiralne katody (5) napięte sprężynkami (6).
(2 zastrzeżenia)
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G01M

W. 57516

21.05.1977

Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego, Szczecin,
Polska (Stanisław Chromy, Antoni Szatkowski, Józef
Strzyż).
Urządzenie do badania wtryskiwaczy
Urządzenie według wzoru ma uchwyt zaciskowy
(8) do mocowania wtryskiwaczy (9) przytwierdzony
do pokrywy (7), połączonej za pomocą zawiasu (6) z
obudową (1), która wyposażona jest w dwa wzierniki
(10) i (11). Wziernik (11) w tylnej ściance obudowy
(1) jest zamocowany do niej równolegle, natomiast
wziernik (10) w ściance czołowej obudowy (1) jest
zamocowany pod kątem mniejszym od 60°. Wewnątrz
obudowy (1) umieszczona jest taca ściekowa (4), która oddziela zbiornik ściekowy paliwa (2) od komory
wtryskowej (3). Otwory (14) i (15), na wysokości których przyspawane są do obudowy (1) wanienki ściekowe (12) i (13) umożliwiają ściek paliwa do zbiornika (2).
Komora wtryskowa (3) wyposażona jest w przewód
rurowy (20) przez który odbywa się odpowietrzenie
komory.
(3 zastrzeżenia)
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du (P). Wskaźnik diodowy jest wykonany w postaci
płaskiego pudełka sześciennego z ekranem świecącym (E), wewnątrz którego są umieszczone czynne
obwody diodowe, z których każdy składa się z inwertera, opornika i diody świecącej (D), natomiast
obwody zasilania tego wskaźnika składają się z opornika i diody świecącej (D). Wolne końce tak czynnych obwodów jak i obwodów zasilania stanowią
wyjścia diodowe odpowiadające wyjściom układów
scalonych będąc połączone za pomocą wielożyłowego
przewodu (Ρ) ζ wielokontaktowym chwytakiem (Ch),
który jest zaopatrzony w elastyczne styki kontaktowe
(1-14), którymi chwytak ten nakłada się na nóżki
obwodów scalonych dla uzyskania połączenia tych
obwodów z diodami świecącymi (D1...D14) osadzonymi w ekranie (E).
(1 zastrzeżenie)

G10K

W. 57534

25.05.1977

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
Warszawa, Polska (Jerzy Motylewski, Dariusz Nitecki).
Akustyczna przenośna komora pomiarowa
Komora według wzoru użytkowego składa się
z zespołu jednakowych, połączonych ze sobą segmentów, stanowiących ściany boczne, drzwi i strop ko-

G01R

W. 57495

14.05.1977

Zakład Doświadczalny przy Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji, Warszawa, Polska (Marek
Jurko).
Sonda pomiarowa do kontroli stanów logicznych
na nóżkach obwodów scalonych
Sonda według wzoru składa się ze wskaźnika diodowego (WD) i połączonego z nim wielokontaktowego chwytaka (Ch) za pomocą wielożyłowego przewo-
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mory. Każdy z segmentów ma postać płyty prostopadłościennej i składa się z ramy (3), do której od
zewnętrznej strony komory przymocowana jest blacha ochronna (5), a od strony wewnętrznej, przy pomocy konstrukcji z płaskowników (7), przytwierdzona jest warstwa wełny mineralnej (8) pokryta miękką, gęstą tkaniną (9). Dodatkowo przestrzeń pomię-

Nr 5(111) 1978

dzy blachą (5) i konstrukcją z płaskowników (7) wypełniona jest kawałkami styropianu (10).
Akustyczna przenośna komora pomiarowa służy do
przeprowadzania porównawczych pomiarów parametrów akustycznych obiektów będących źródłami hałasu większego lub równego hałasowi wytwarzanemu
na zewnątrz komory.
(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ H
ELEKTROTECHNIKA
H02G
E02D
E03F

W. 57525

24.05.1977

Wojewódzki Zarząd Dróg i Mostów m. st. Warszawy, Warszawa, Polska (Władysław Mróz, Krzysztof
Kruszyński).

(7) z blachy, których pionowe krawędzie z obu stron
wywinięte na przemian do środka pozwalają na wygodne umieszczenie pochłaniaczy na półkach stojaka,
łączone stykowo ze sobą poprzecznymi przegrodami
(1 zastrzeżenie)

Prefabrykowana studzienka kablowa energetyczna
i telekomunikacyjna na obiekcie mostowym
konstrukcji żelbetowej
Studzienka według wzoru użytkowego ma obudowę
(1), w której dnie znajduje się rura odwadniająca (3),
a w ściankach bocznych umieszczone są króćce (8)
do kanalizacji kablowej. W konstrukcji betonowej
obiektu mocowana jest przy pomocy kotew (2) stalowa rama (6) oraz króciec odwadniający (4) z kryzą
stożkową (9) w postaci półkolistej osłony. Podstawa
(15) króćca (4) spełnia jednocześnie rolę kapinosu.
Dla uzyskania szczelności studzienki stosuje się izolację (10) oraz uszczelnienie polkitem i mastyksem.
(1 zastrzeżenie)

H02J;
H05K

W. 57529

23.05.1977

„Famor" Bydgoskie Zakłady Sprzętu Okrętowego,
Bydgoszcz, Polska (Roman Kopeć, Janusz Przekwas).
Prostownik do ładowania akumulatorów

H02J

W. 57503

17.05.1977

Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia", Jastrzębia,
Polska (Alojzy Kuczera, Władysław Czapka, Mieczysław Mazur, Ryszard Klima, Czesław Macionczyk,
Paweł Krzyścin).
Stojak ładownicy lamp górniczych przystosowany
do częściowego przechowywania pochłaniaczy
przeciwgazowych
Stojak ładownicy lamp górniczych według wzoru
posiada kątowniki (5) zamocowane do dolnej części
podpór (3) ramy (1), pokryte od góry blachą (6), po-

Prostownik według wzoru użytkowego jest przeznaczony do ładowania akumulatorów zwłaszcza pojazdów mechanicznych.
Prostownik ma ceową podstawę (1) i osłonę (4)
o przekroju zbliżonym do litery „U". Na pionowej
ścianie (2) podstawy (1) są umieszczone dwa wyjściowe zaciski (6), amperomierz (7), kontrolna lampka (8)
i potencjometr (9) z wyłącznikiem.
(1 zastrzeżenie)

Wykaz zgłoszeń wynalazków
opublikowanych w BUP nr 5/1978 r. w układzie numerowym
Nr zgłoszenia
1

177258
177260
177261
177262
183489
189046
189741
189849
190015
190175
190204
190343
190612
190963
191072
191486
191509
191622
191693
191704
191726
191756
191776
191777
191793
191795
191806
191807
191813
191816
191820
191821
191822
191824
191828
191833
191835
191836
191838
191839
191841
191843
191847
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Nr zgłoszenia
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Strona

2

3

1

2

3

C07D
C07D
C07D
C07D
B63B
B01D
B65D
G09B
B28B
G01R
F24D
F16G
F16H
A23G
G06F
E04B
C21C
G01Κ
B66B
B01D
F27D
B01D
B01D
B66C
C07D
H04H
C10C
B66F
G01M
GÖ1L
A61B
F16L
A61B
G01N
A01N
B02B
B01D
G08B
F16K
F23D
C04B
B01D
G01R

35
35
35
36
23
10
24
73
19
67
61
57
57
6
71
48
43
64
27
10
62
11
11
28
36
77
42
29
65
65
8
59
8
65
3
13

191848
191849
191852
191853
191854
191860
191865
191866
191870
191876
191881
191882
191883
191884
191885
191886
191187
191888
191852
191894
191895
191896
191897
191898
191905
191907
191909
191910
191912
191913
191917
Ϊ91931
191932
191933
191934
191336
191937
191938
191939
19Í941
191948
191953
191954

F27D
A61B
C10L
H03F
B61K
F02M
B21H
B23B
G05F
B08B
G06F
H02P
B01D
C02C
F16H
B23B
G05D
A01K
H05G
G01R
H04M
A01F
H04H
A01N
G05D
G01K
H01H
F16C
G06F
C22B
E06B
A01D
G05B
B61B
B65G
H04N
H01P
B65G
B66C
G01N
C10C
B02B
B66B

62
8
43
76
22
54
15
17
70
14
71
75
12
32

11
72
59

60
33

11
67

58
17
69
3
79
67
78
2
77
4
70
64
73
56

71
44
49
2
69
22
25
78
74
25
28
66
42
13
27
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1
Ï91955
191956
191957
191958
191959
191960
191962
191964
191969
191970
191972
191975
191979
191986
191988
191990
191991
191992
192006
192Ö07
192008
192Ö10
192013
192014
192027
192028
192029
192030
192033
192034
192036
192056
192057
193637
193795
194583
195088
195126
195150
195261
195310
195311
195312
195376
195386
196417
195436
195459
195466
195483
195492
195965
195997
196354
196540
196543
196913
196733
196830
196919
196927
196953
196961
197024

2
B65G
C08L
C08L
B21J
Β02Β
F25B
G01R
C07D
F15B
F15B
B03D

C10M
Η01Ο
Η02Ρ
Β23Κ
Β29Η

Τ

Τ
Τ

Τ
Τ

Τ
Τ

Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ

A47J
A23J
E02F
B65G
B21D
A62C
G01K
G02F
Β28Β
G01N
G05F
Α01Ν
F16J
B65G
Β28Β
Η02Β
E21C
Α01Ν
F02M
Β65Β
C07F
C09D
DÖ6P
C07D
C07C
C07D
C07C
C07D
CÖ7D
C02C
C02C
C03B
C07D
BÖ1F
C07C
C07D
C07C
C07D
C09B
C07D
B01F
C23B
Β04Β
Ε21Β
C08D
C04B
C09B
B01D

3
25

41
40
16
13
61
68
36
55
56
14
43
74
76
18
21
8
6
48
25
15
9
64
69
20
66

70
4
58
25
20
75
50
4
54
24
39
41
47
36
34
36
34
37
37
32
32
32
37
12
34
38
34
38
41
38
13
45

14
50
39
33
41
12

PATENTOWEGO
1
197Ό73 Τ
197081 Τ
197Î26 Τ
197147 Τ
197160 Τ
197201
197223 Τ
197258 Τ
197284 Τ
197286 Τ
197289 Τ
197297 Τ
197317 Τ
197324 Τ
197327 Τ
197345 Τ
197454 Τ
197463 Τ
197467 Τ
197470 Τ
197478 Τ
197479 Τ
197491 Τ
197493 Τ
197498 Τ
1975Ő0 Τ
197503 Τ
197504 Τ
197508 Τ
197514 Τ
197517 Τ
197518 Τ
197520 Τ
197522 Τ
197531 Τ
197536 Τ
197538 Τ
197540 Τ
197543 Τ
197555 Τ
197558 Τ
197560 Τ
197561 Τ
197566 Τ
197567 Τ
197587 Τ
197599 Τ
197600 Τ
197601 Τ
197602 Τ
197610 Τ
197611 Τ
197612 Τ
197614 Τ
197615 Τ
197616 Τ
197617 Τ
197618 Τ
197633
197636
197638 Τ
197639 Τ
197640 Τ
197641 Τ
197655 Τ
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2

3

C10B
C02C
Α61Κ
C04B
C01D
G07D
C01B
C01B
C08L
Β23Β

42

Η05Β
C08G
C04L
C10G
C08G
C10L
G01B
Α01Κ
G21D
GÖ1V
F16H
F04D
E21C
E21F
C21C
E05C
G07B
E02D
E21F
C08F
G05D
G07B
B21L
Α61Β
Η03Κ
B22C
F16K
A01G
F01N
Β60Τ
Α01Β
E21C
C08G
G01F
C22B
G01K
C01F
C01F
C01F
G01B
F16N
H01H
D03D
B62D
E04G
A47B
B29B
A47B
C22F
F28D
B44D
G01M
C08J
H05G
F15B

32
9
33
31
39
29
30
40
18
79
39
33
42
40
43
62
3
44
68

58
54
51
53
44
49
71
47
53
39
70
72
16
9
76
16
59
2
53
21
1
51
39
40
45
64
31
31
31
63
60

73
46
23
49
7
20
7
45
62
21
67
40
80
56
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1
197656 T
197665
197666 T
197667 T
197688 T
197689 T
197690 T
197692 T
197705 T
197707 T
197711 T
197712 T
107715 T
197716 T
197719 T
197724 T
197729 T
197730 T
197731 T
197738 T
197739 T
197748 T
197749 T
197755 T
197757 T
197758 T
197759 T
197771 T
197773 T
197774 T
197T81 T
197789 T
197790 T
197791 T
197792 T
197793 T
197795 T
197801 T
197802 T
197803 T
197804 T
197T09 T
197827 T
198109
198144 T

2
F16D
D21F
B03D
A23K
B65G
H01G
F04C
G01N
B65J
F16K
H02H
G08B
F16J
C21D
H03K
C13K
G01N
D03D
EÓ4E
H02K
B24B
A01C
G01B
C l OJ
B64C
A23K
E06B
B28B
C01G
B66C
F23D
B23P
B65G
G01K
B66B
B65G
B21J
B65G
G01R
E04G
B21C
C01B
B60T
B29D
E21D

3
56
47
14
6
26
73
54
66
27
59
75
72
58
44
76
44
66
46
49
75
19
1
63
43
23
7
50
20
32
28
61
19
26
65
28
26
16
27
68
49
15
30
22
21
52

2

1
198145
198165
198220
198222
198234
198291
198342
198477
198478
198726
198728
1W729
198766
19B834
198836
198889
198916
198945
198970
199020
199031
199047
199050
199119
199121
199149
199213
199236
199241
199357
199391
199396
199397
199416
199420
199504
199528
199530
199672
199693
199697
199794
199800
199857
200909

97

T
T
T

T

A01N
A01G
B24B
B66C
G01F
A01N
C12D
A01N
A01N
B29H
G06F
A01N
B63B
F16N
B65D
A01N
C23B
A62B
E21C
D01H
A01N
F27B
E04B
B63B
B22C
E21C
B01D
HÓ1J
E21D
C01B
B65D
A47F
F04D
C10B
B01J
H03B
C04B
B01D
A63H
F16D
H04N
F04F
E21B
B23K
B21K

3

4
3
19
29
6£
5
44
5
5
21
71
5
23
60
24
6
45
9
51
46
6
61
48
23
17
52
12
74
52
30
25
7
55
42
13
77
33
12
10
57
78
55
50
18
16

Wykaz zgłoszeń wzorów użytkowych
opublikowanych w BUP nr 5/1978 r. w układzie numerowym
Nr zgłoszenia
1
56053
56641
56897
57123
57194
57355
57361
57383
57393
57406
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Nr zgłoszenia

Int. Cl2.
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2

3

1

2

3

A01G
Ä47B
B60Q
B62D
F21L
D06F
A47K
E04G
A61F
B22D

81
82
86
86
91
87
83
88
83
83
86
84

57507
57509
57510
57511
57512
57513
57515
57516
57520
57521
57525
57526
57527
57529
57532

B29C
F23H
F23H
E04F
E04B
E21B
F16F
G01M
A46B
A45C
H02G
F04D
E21F
H02J
B60P
GÓ1L
G10K
B22D
F16K
F16N
B60B
E04G
A22C

85
92
92
87
88
83
90
93
82
82
94
90
89
94
85
92
93
84
90
91
85
88
81
89

57123

B62D

97431

B24B
B66C
B26F
E04G
F16D
B24B
F16L
G01R
A47J
A01C
H02J
F24F

57T432

57439
57488
57492
57493
5T494
57495
57496
57500
57503
57505
57506

B43K

87
84
88
90
84
91
93
83
81
94
92
85

57533

57534
57535
57537
57538
57542
57543
57825
58129

F03G

KOMUNIKAT
Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Prezesa Urzędu Patentowego PRL z dnia 29 października
1977 roku w sprawie stosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, w Biuletynie Urzędu Patentowego począwszy od nr 1978, zamieszczane są wyłącznie symbole II edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (Int. Cl.2), z dokładnością do podklas.
W związku z tym, że Π edycja Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej w języku polskim ukazuje się sukcesywnie (tom I działy A, Β oraz
tom II działy C, D, Ε w 1977 r., natomiast tom ΠΙ działy F, G, H w
pierwszym 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, tj. tytuły podklas zniesionych i nowo utworzonych.

Podklasy zniesione
1. C08 d
2. C22 d
3. C23 b

4. C08 L

- Kauczyk syntetyczny;
- Elektrotermiczne i elektrolityczne metody wytwarzania i rafinacji
metali;
- Eelektrolityczna, obróbka powierzchni metali lub metody elektrolitycznego powlekania powierzchni metali, np. powlekanie galwaniczne; plastyka galwaniczna; nakładanie lub wytwarzanie powłok metalicznych drogą elektroferezy;
- Przyrządy elektryczne działające na zasadzie określonych zajawisk
fizycznych;
Podklasy nowo utworzone

1. B05 D
2.
3.
4.
5.

C07
C07
C08
C25

Η
J
L
Β

6. C25 C
7. C25 D
8. C25 F
9. D06 Β
10. G03 Η
11. G11 D

- Sposób nanoszenia cieczy lub innych podatnych na płynięcie materiałów na powierzchnie, ogólnie;
- Cukry; Ich pochodne;
- Steroidy;
- Mieszaniny na podstawie związków wielkocząsteczkowych;
- Elektrolityczne lub elektroforetyczne sposoby otrzymywania związków lub pierwiastków niemetalicznych; urządzenia do tego celu;
- Sposoby elektrolitycznego otrzymywania, odzyskiwania lub oczyszczania metali; urządzenia do tego celu;
- Sposoby elektrolitycznego lub elektroforetycznego wytwarzania powłok; galwanoplastyka; urządzenia do tego celu;
- Procesy elektrolitycznego usuwania materiału; urządzenia do tego
celu;
- Obróbka materiałów włókienniczych cieczami, gazami lub parami;
- Holograficzne sposoby i urządzenia;
- Przesyłanie danych cyfrowych pomiędzy pamięciami o ruchu
względnym między nośnikiem zapisu i przetwornikiem oraz pamięciami bez ruchu względnego.

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

A - Podstawowe potrzeby ludzkie
Β - Różne procesy przemysłowe; transport
C - Chemia i metalurgia
D - Włókiennictwo i papiernictwo
Ε - Budownictwo
F - Mechanika; oświetlenie; ogrzewanie; uzbrojenie
G - Fizyka
H - Elektrotechnika
Wykaz numerowy zgłoszeń wynalazków

1
10
29
46
47
53
62
73
95

II. WZORY UŻYTKOWE
str.
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział

A - Podstawowe potrzeby ludzkie
Β - Różne procesy przemysłowe; transport
D - Włókiennictwo i papiernictwo
Ε - Budownictwo
F - Mechanika; oświetlenie; ogrzewanie; uzbrojenie
G - Fizyka
H - Elektrotechnika
Wykaz numerowy zgłoszeń wzorów użytkowych

81
83
87
87
89
92
94
98
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