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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalaz-
czości ( D Ł U . PRL Nr 43, poz. 2 7 2 ) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o ogłoszonych 
wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są w ukła-
dzie klasowym według symboli Int. Cl.» 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, poz. 4) za-
wierają następujące dane: 

- oznaczenie klasy i podklasy-według symboli II edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, tj. Int. CL», 
- numer zgłoszenia wynalazku' lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie wy-

stawy - jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo, 
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
- imię i nazwisko wynalazcy (wynalazców), 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą wynalazek lub 

wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.8 podaje się wykaz zgłoszeń opubliko-
wanych w danym numerze w układzie numerowym. 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T za nume-
téîn zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu (art. 26 
ust. 3 U.OW.), Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego". 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego osoby trzecie mogą: 
1) zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi lub 

ochronnymi i rysunkami oraz 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 na-

leży nadsyłać w dwóch egzemplarzach pod adres: Urząd Patentowy PRL - 00-950 Warszawa, skr. poczt. 
203, AL Niepodległości 188. 

Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można zamawiać w Urzę-
dzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy: 
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer 

stronicy, 
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

Urząrt Patentowy PRL podaje do wiadomości konta w NBP: 

1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1092-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 S 77 - opłaty związane z rejestracją 1 ochroną wynalazków, 

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

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

S 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw 
5 44 - wpłaty za usługi poligraficzne 1 mikrofilmowe. 

3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1082-2583-139-32 - wpłaty za powołanie biegłego. 

Warunki prenumeraty: 
Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe 
i doręczyciele - w terminach: do 25 listopada na styczeń, I kwartał, I półrocze roku następ-
nego i na cały rok następny; do dnia 10 miesiąca, poprzedzającego okres prenumeraty na pozosta-
łe okresy roku bieżącego. Cena prenumeraty rocznej wynosi 2340 zł. 
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społcczno-polityczne składają za-
mówienia w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch". Zakłady pracy i instytucje 
w miejscowościach, w których nie ma Oddziałów RSW oraz prenumeratorzy indywidualni, za-
mawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Prenumeratę ze zleceniem 
wysyłki za granicę, która jest o 50*/o droższa od prenumeraty krajowej, przyjmują RSW „Prasa-
-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warsza-
wa, 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 grudniu 1977 r. Ark. wyd. 14,25; ark. druk. 13,00. Papier druk. mat. V kl. 63 g, 

61X86. Nakład 3349+25 egz. 
Cena 90 zł INDEKS 85326 

Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. Seweryna Pieniężnego - 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 2. Lz. 2609 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 13.03.1978 r. Nr 6 (112) Rok VI 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. WYNALAZKI 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01B P. 197996 T 07.05.1977 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, 
Polska (Gerard Helwig, Henryk Frąckowialk, Leonard 
Frąckowiak, Stefan Turkowski, Mieczysław Marcin-
kowski). 

Urządzenie do składania do transportu i rozkładania 
do pracy belki narzędziowej z zespołami roboczymi, 

zwłaszcza pielników 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że stanowi je odejmowalne regulowane cięgno 
sztywne (7) współdziałające z istniejącym cylindrem 
hydraulicznym (4) łączone na przemian, dla dokona-
nia składania lub rozkładania łamanej belki narzędzio-
wej (2), z zawiasem (9) lewego lub prawego człona 
wychylnego tej belki i nieruchomym czopem (8) wy-
sięgnika ramy przodka, przy czym dla usztywnienia 
położenia skrajnych członków belki narzędziowej (2) 
są one zaopatrzone w nastawne cięgna linowe (6) 
łączące te człony z pionowymi elementami przesuw-
nej podpory ramowej (3). (2 zastrzeżenia) 

A01C P. 193224 21.07.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 182681 

Edward Foltyn, Poznań, Polska (Edward Foltyn). 

Sposób intensyfikacji poplonów 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w gle-
bę bezpośrednio po zbiorach wsiewa się poplony w 
rzędach o szerokości mniejszej niż 10 cm na głębo-
kość mniejszą niż 5 cm w celu uzyskania wzrostu 
roślin zabezpieczającego odpowiednie zacienienie 
gruntu i utrzymanie w nim zasobu wilgotności. 

(1 zastrzeżenie) 

A01G 
E04B 

P.197856 03.05.1977 

Janusz Król, Krynica, Polska (Janusz Król). 

Zblokowany namiot foliowy 

Co najmniej dwunawowy namiot foliowy ma kon-
strukcję nośną z rurowych żeber (1), połączonych 
prętami (6), opierających się na słupkach (5) podpo-
rowych ustawionych między nawami namiotu. 

Pomiędzy nawami namiotu na słupach (5) oparta 
jest rynna (7) stanowiąca jednocześnie podporę dla 
folii (8) dociskaną wzdłuż rynny (7) rurą (9) docisko-
wą. 

Odmiana wynalazku ma rynnę (10) odprowadzają-
cą woaę opadową i służącą do łączenia dwóch kra-
wędzi folii (8). 

Zblokowany namiot foliowy może być stosowany 
zarówno w ogrodnictwie jak i w gospodarce hodo-
wlanej oraz jako tymczasowy obiekt magazynowy. 

(2 zastrzeżenia) 
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A01G P. 199414 06.07.1977 

Pierwszeństwo: 06.07.1976 - W. Brytania (nr 28098/76) 
02.09.1976 - W. Brytania (nr 36436/76) 

Pattenden Engineering Limited, Marden, Wielka 
Brytania (Roy Scudder, Alan Bowes). 

Przenośnik i urządzenie do zbierania owoców 
wykorzystujące ten przenośnik oraz układ sterujący 

dla tego urządzenia 
Przenośnik według wynalazku zawiera szereg po-

szczególnych elemenów z pasmem przenoszącym 
i pasem powrotnym, a każdy element przenoszący jest 
przesuwny lub ściśliwy w kierunku prostopadłym do 
przesuwu pasa przenoszącego (28). 

Urządzenie do zbierania owoców według wynalazku 
ma przenośnik (26) mający szereg poszczególnych 
elementów przenoszących z pasem przenoszącym i pa-
sem powrotnym oraz zespół napędowy (30a) (30), (51) 
dostosowany do nadania prędkości zerowej przesuwu 
przenośnika (26) względem terenu. 

Układ sterujący wg wynalazku charakteryzuje się 
sym, że zawiera zespół, korzystnie komparator (51), 
który dostosowany jest do przyjęcia sygnałów wejścia 
elementów ruchowych korzystnie wałków (59) oraz 
synchronizator (53) połączony z wyjściem dla różni-
cowania prędkości jednego z wałków, dla utrzyma-
nia ustalonego stosunku prędkości. 

Przenośnik, urządzenie do zbierania owoców wyko-
rzystujące ten przenośnik oraz układ sterujący dla 
tego urządzenia stosowane są w pracach ogrodni-
czych, zwłaszcza do zbierania owoców z upraw wy-
sokich, drzew, krzewów, winorośli i trzcin. 

(13 zastrzeżeń) 

A01H P. 197177 T 01.04.1977 

Kombinat Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych 
„Malinowo", Tczew, Polska (Gerard Wiśnicki). 

Urządzenie do zapylania kwiatów 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że stanowi go końcówka (7) wirująca osadzona 

mimośrodowo w łączniku (6) napędowym zamocowa-
nym na osi (5) silniczka (2) elektrycznego. Na łączni-
ku (6) napędowym po stronie osadzenia końcówki (7) 
wirującej wykonane są symetryczne wycięcia. 

(1 zastrzeżenie) 

A01K P. 192311 09.09.1976 

Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w 
Benicach z/s w Niemicy, Golczewo Pomorskie, Polska 
(Marian Deptuła, Paweł Nawrot). 

Kojec dla macierzy z prosiętami 

Kojec wg wynalazku wykonany jest z profilowa-
nych kształtowników, korzystnie stalowych, jako 
przenośna konstrukcja wolnostojąca. Klatki dla pro-
siąt (A) i (C) oddzielone są od klatki dla maciory (B) 
płaskimi kratami pionowymi (13), które mocowane są 
do słupków pośrednich (10). Dolne poprzeczki krat 
pionowych (13) usytuowane są na wysokości około 
300 milimetrów nad poziomem podłogi - tworząc 
wraz z kątownikami wzmacniającymi (4) otwory ko-
munikacyjne dla prosiąt. Górne poprzeczki krat pio-
nowych (13) związane są ze sobą belkami (12) dla za-
pobieżenia wydostaniu się maciory na zewnątrz. 
Ściany boczne (3) i ścianki szczytowe (6) i (11) zesta-
wiane są z luźnych desek osadzonych w rowkach 
wpustowych słupków narożnych (2) i pośrednich (10). 
Wyposażenie kojca składa się z koryta (9) i poidła 
smoczkowego, które usytuowane są w pobliżu drzwi 
przednich (8) oraz dokarmiacza (5) i pałąka ochron-
nego (14). Drzwi tylne (20) zawieszone są na zawia-
sach (15) i do położenia otwartego przemieszczane są 
przez obrót do poziomu a następnie przesuwane w 
płaszczyźnie pionowej. 

Kojec według wynalazku ma zastosowanie do wy-
chowu prosiąt od chwili ich urodzenia aż do momentu 
odsądzenia. (4 zastrzeżenia) 
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A01N P.197043 30.03.1977 

Pierwszeństwo: 31.03.1976 - RFN (nr P 26 13 697.0) 

Hoechst Aktiongesellschaft, Frankfurt nad Menem, 
Republika Federalna Niemiec. 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy, zawiera związki o ogólnym 
wzorze 1, w którym R oznacza jednakowe lub różne 
podstawniki z grupy obejmującej chlorowiec, CF3, 
(Ci-C6)-alkil, Rj oznacza chlorowiec, CF3, R2 oznacza 
(Ci-C4)-alkil, n oznacza 1 albo 2, щ oznacza 0 albo 1, 
X i Y oznaczają O albo S i Z oznacza - C N , -CHO, 
grupę o wzorze 2, przy czym R3 oznacza wodór, (C^-
C6)-alkil, grupę rr.etoksylową, (C5-C6)-cykloalkil, ben-
zyl albo fenyl, i R4 oznacza wodór (Ci-C6)-alkil, 
(C5-C6)-cykloalkil albo benzyl, albo gdzie R3 i R4 ra-
zem oznaczają łańcuch metylenowy o 2 -5 atomach 
węgla, który może być również przerwany przez 
- O - , - S - albo N(Ci-C4)-alkil; grupę o wzorze 3 
lub o wzorze 4, przy czym R6 oznacza wodór albo 
(Cj-C4)-alkil; grupę o wzorze 5 lub ich nie fitotok-
sycane sole z kwasami nieorganicznymi i organiczny-
mi, gdzie R7 ma znaczenie jak R3 i R4 z tym, że 
tylko jeden z tych trzech rodników może oznaczać 
grupę metoksylową; grupę o wzorze 6, przy czym R7 
i R8 mają znaczenie jak R3 i R4 z tym, że tylko jeden 

z rodników R3, R4, R7 i R8 może oznaczać grupę 
metoksylową i żaden z tych rodników nie oznacza 
wodoru, i A~ oznacza resztę kwasu nieorganicznego 
albo organicznego; grupę o wzorze 7 lub o wzorze 8, 
przy czym Rg oznacza (С:-C6)-alkil, (C3-C6)-alkenyl, 
(C5-C6)-cykloalkil, fenyl, chlorowcofenyl albo trój-
fluorometylofenyl; grupę o wzorze 9, przy czym 
R10 = R9 albo wodór i Rn i R12 oznaczają każdorazo-
wo (Сг-C4)-alkil albo razem oznaczają łańcuch alki-
lenowy o 2 - 3 atomach węgla; grupę o wzorze 10, przy 
czym Kat(+) oznacza kation zasady nieorganicznej albo 
organicznej; grupę o wzorze - C H - N - W - R 1 0 , przy 
czym W oznacza bezpośrednie wiązanie albo atom tle-
nu. Środek wg wynalazku stosuje się przeciw trawom 
szkodliwym i do selektywnego stosowania w roślinach 
uprawnych. (5 zastrzeżeń) 

A01N 
C07C 

P.198445 27.05.1977 

Pierwszeństwo: 28.05.1976 - RFN (nr P 26 23 847.1) 
16.12.1976 - RFN (nr P 26 57 145.9) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek grzybobójczy i sposób wytwarzania nowych 
eterów oksymów 

Środek grzybobójczy, jako substancję czynną za-
wiera mowę etery oksymów izanitrozocyjanoacetami-
du o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza atom 
wodoru lub grupę -CO-NHR 8 , przy czym R3 ozna-
cza atom wodoru lub rodnik alkilowy, zawierający do 
4 atomów węgla, a R2 oznacza rodnik fenylowy pod-
stawiony grupami nitrowymi, trójfluorometylowymi 
i/lub grupami cyjanowymi i ewentualnie dodatkowo 
podstawiony chlorowcem, a ponadto oznacza rodnik 
benzylowy podstawiony w części aromatycznej grupą 
benzoilową, mono- lub dwuchlorowcobenzoilową, fe-
nylową, fenoksylową i/lub alkoksylową o 1-14 ato-
mach węgla, a ponadto oznacza grupę dwufenylome-
tylową lub trójfenylometylową, przy czym wymienio-
ne grupy mogą być dalej podstawione w pierścieniach 
fenylowych grupami fenylowymi, cyjanowymi, trój-
fluorometylowymi, alkilowymi lub alkoksylowymi za-
wierającymi do 4 atomów węgla, grupami metylotio 
lub chlorowcem, ponadto oznacza dwupodstawioną 
grupę metylową, w której jeden podstawnik stanowi 
grupę III-rzęd. butylokarbonylową, a drugi podstaw-
nik stanowi ewentualnie chlorowcowaną grupę fe-
noksylową lub bifenoksylową, dalej oznacza grupę cy-
kloheksyloaminokarbonylometylową, dwucykloheksylo-
aminokarbonylometylową, fenyloaminokarbonylome-
tylową i dwufenyloaminokarbonylometylową, przy 
czym grupy te mogą być podstawione w grupie me-
tylowej 1-2 rodnikami alkilowymi zawierającymi do 
i atomów węgla, a w pierścieniu fenylowym mogą 
być podstawione chlorowcem i/lub rodnikim alkilo-
wym zawierającym do 6 atomów węgla. 

Sposób wytwarzania eterów oksymów izonitrozocyja-
noacetamidu o wzorze 1, w którym podstawniki mają 
znaczenie jak wyżej polega na tym, że pochodne izo-
nitrozocyjanoacetamidu o wzorze 2, w którym R1 ma 
znaczenie wyżej podane, poddaje się reakcji ze związ-
kiem o wzorze 3, w którym X oznacza atom chloru, 
bromu lub jodu, a R2 ma znaczenie wyżej podane, 
w obecności środka wiążącego kwas. 

(4 zastrzeżenia) 
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A01N P. 198835 14.06.1977 
C07C 

Pierwszeństwo: 15.06.1976 - RFN (nr P 26 26 828.0) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek grzybobójczy oraz sposób wytwarzania no-
wych karbaminianów oksymów 

Środek grzybobójczy zawiera jako substancję czyn-
ną nowe karbaminiany oksymów pochodnych kwasu 
izionitrozocyjanooctowego o wzorze przedstawionym 
na rysunku, w którym Q oznacza prosty lub rozgałę-
ziony łańcuch węglowodorowy o 1-11 atomach wę-
gla, R1 oznacza grupę -NHR3 , - N H - C 0 - N H 2 albo 
prostą lub rozgałęzioną grupę alkoksylową o 1-5 ato-
mach węgla, przy czym R3 oznacza atom wodoru lub 
rodnik alkilowy zawierający do 4 atomów węgla, 
a R2 oznacza grupę alkoksykarbonylową, alkenoksy-
karboinylową lub alkinoksykarbonylową zawierające 
ogółem do 5 atomów węgla, albo grupę CN. 

Sposób wytwarzania tych związków polega na re-
akcji pochodnych kwasu izonitrozocyjanooctowego z 
izocyjanianem albo z halogenkiem kwasu karbamino-
wego. (2 zastrzeżenia) 

A01N 
C07D 

P.199048 22.06.1977 

' Pierwszeństwo: 24.06.1976 - RFN (nr P 2628419.5 
nr P 2628420.8) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Fe-
deralna Niemiec. 

Środek grzybobójczy i nicieniobójczy oraz sposób 
wytwarzania l-acyloksy-l-fenylo-2-azoliloetanów 

Środek grzybobójczy i nicieniobójczy, zawiera jako 
substancje czynne l-acyloksy-l-fenylo-2-azolilo-etany 
o wzorze 1, w którym R oznacza atom chlorowca, 
rodnik alkilowy, grupę alkoksylową, alkilotio, alkilo-
sulfonylową, chlorowcoalkilową, nitrową, cyjanową, 
ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy lub ewen-
tualnie podstawioną grupę fenoksylową, R' oznacza 
rodnik alkilowy, alkenylowy, alkinylowy, cykloalkilo-
wy, chloooweoalkilowy, ewentualnie podstawiony rod-
nik fenylowy, fenyloalkilowy, grupę fenoksyalkilową, 
aminową, alkiloaminową, dwualkiloaminową, alkilo-
-alkilokarbonyloaminową lub ewentualnie podstawio-
ną grupę fenyloaminową i A oznacza grupę CH lub 
atom azotu i n oznacza liczbę całkowitą 0-5 , oraz ich 
tolerowane przez organizm sole, oraz zawiera znane 
nośniki i substancje powierzchniowo czynne. 

Sposób wytwarzania l-acyloksy-l-fenylo-2-azolilo-
-etanów o wzorze 1, w którym R, R', A i n mają zna-
czenie jak wyżej, polega na tym, że 1-hydroksy-l-fe-
nylo-2-azolilo-etany o wzorze 2, w którym R, A i n 
mają znaczenie jak wyżej poddaje się reakcji z halo-
genkami kwasowymi o wzorze 3, w którym R' ma 
znaczenie jak wyżej i Hal oznacza atom chlorowca, w 
środowisku rozpuszczalnika i ewentualnie wobec ak-
ceptora kwasu, lub bezwodnikami kwasowymi o wzo-
rze 4, w którym R' ma znaczenie jak wyżej, w śro-
dowisku rozpuszczalnika, ewentualnie wobec kataliza-
tora, lub ketonami o wzorze 5, w którym R" oznacza 
atom wodoru, rodnik alkilowy, alkenylowy, alkinylo-
wy lub chlorowcometylowy, w środowisku rozpusz-
czalnika, lub izocyjanianami o wzorze 6, w którym 
R'" oznacza rodnik alkilowy lub ewentualnie podsta-
wiony rodnik fenylowy, w rśodowisku rozpuszczalni-
ka, ewentualnie wobec katalizatora. (2 zastrzeżenia) 

A01N P. 199267 30.06.1977 

Pierwszeństwo: 02.07.1976 - RFN (nr P 26 30 418.7) 

Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Republika 
Federalna Niemiec i Berlin Zachodni (Friedrich Anrdt, 
Gerhard Boroschewski). 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy, zwłaszcza przeznaczony do 
selektywnego zwalczania chwastów w uprawach ba-
wełny, jako substancję czynną zawiera oo najmniej 
jeden ester kwasu karbanilowego o ogólnym wzorze 1, 
w którym Rt oznacza ewentualnie podstawioną alifa-
tyczną grupę węglowodorową, R2 oznacza grupę cyja-
noalkilową, R3 oznacza ewentualnie podstawioną aro-
matyczną grupę węglowodorową, a Y oznacza atom 
tlenu lub siarki (54 zastrzeżenia) 

A01N P. 199318 02.07.1977 

Pierwszeństwo: 03.07.1976 - R F N (nr P 26 30 054.9) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Fe-
deralna Niemiec. 
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Środek owadobójczy i roztoczobójczy oraz sposób 
wytwarzania estrów względnie amidów estrów 6-keto-
-pirymidynylowych kwasu (tiono)(tiolo)-fosforowego-

(fosfonowego) 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy zawiera jako 
substancję czynną estry względnie amidy estrów 6-ke-
to-pirymidynylowych kwasów (tiono)(tiolo)-fosforo-
wych(fosfonowych) o wzorze przedstawionym na ry-
sunku, w którym R oznacza rodnik alkilowy, R1 ozna-
cza rodnik alkilowy, grupę alkoksylową, grupę alkilo-
tio, grupę alkiloaminową lub rodnik fenylowy, R2 

oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, grupę alko-
ksylową, grupę alkilotio lub grupę alkiloaminową, R3 

oznacza rodnik alkilowy lub alkenylowy, R4 oznacza 
atom wodoru, rodnik alkilowy lub atom chlorowca 
a X oznacza atom tlenu lub siarki. Sposób wytwarza-
nia tych związków polega na reakcji halogenków 
estrów względnie amidów estrów kwasów (tiono)(tio-
lo)-fosforowych(fosfonowych) z l,6-dwuwodoro-4-hy-
droksy-6-keto-pirymidynami, albo na reakcji estrów 
kwasów 0-(6-hydroksy-pirymidynylo-4)-(tiono)(tiolo)-
fosforowych(fosfonowych) z halogenkami alkilu 
względnie akenylu. (2 zastrzeżenia) 

A01N 
C01C 

P.199393 05.07.1977 

Pierwszeństwo: 06.07.1976 - Węgry (Nr EE-2430) 

Egyt Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapeszt, Węgry 
(Laszló Levai, Gyula Mikite, Attila Kis-Tamás). 

Środek ochronny roślin oraz sposób wytwarzania jego 
substancji czynnej 

Środek ochronny roślin, zwłaszcza środek do zwal-
czania szkodników, zawiera jedną lub więcej pochod-
nych nitroalkanolowych o ogólnym wzorze 1, w któ-
rym R oznacza grupę alkilową o 1-20 atomów wę-
gla lub ewentualnie podstawioną grupę alkilową o 1 -

3 atomach węgla lub atomem chlorowca grupę fenyl э-
wą albo fenyloalkenylową, w której grupa alkenylo-
wa ma 1-3 atomów węgla, ewentualnie znane sub-
stancje czynne środków ochrony roślin oraz substan-
cje pomocnicze. 

Sposób wytwarzania pochodnych nitroalkanolowych 
o ogólnym wzorze 1, polega na tym, że l-fenylo-2-ni-
tropropancdiol-1,3 o wzorze 2 lub sól metalu alkalicz-
nego tego związku poddaje się reakcji ze środkiem 
acylującym w łagodnych warunkach. (6 zastrzeżeń) 

A01N P.199503 09.07.1977 
Pierwszeństwo: 09.07.1976 - Szwajcaria (nr 8829/76) 

12.05.1977 - Szwajcaria (nr 5951/77) 

Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Nowy środek chwastobójczy i sposób jego wytwa-
rzania 

Środek chwastobójczy znamienny tym, że jako sub-
stancję biologicznie czynną zawiera pochodne kwasu 
4-fenoksy-a-fenoksy-alkanokarboksylowego o wzorze 
1, w którym Rj - oznacza wodór, chlorowiec, grupę 
trójfluorometylową lub cyjanową, R2 - oznacza wo-
dór lub chlorowiec, E3 i R, - niezależnie od siebie 
oznaczają wodór lub niższy alkil, R5 - oznacza gru-
pę -ОН, -O-katiomową, -O-alkilową, -O-alkoksyalki-
lową-, -S-alkilową, -S-alkenylową, -S-CHž-C0O-alkilo-
wą, -O-alkenylową, -O-alkinylową, -O-cykloalkilową, 
-O-alkilo-N(dwualkilową), ewentualnie podstawioną 
resztę benzoksy-, fenoksy- lub fenylotio-, następ-
nie grupę NH2, NH-alkilową-N(dwualkilową) lub 
_N -alkil iN -o-alkil 

Sposób wytwarzania środka polega na tym, że mie-
sza się pochodne kwasu 4-fenoksy-a-fenoksy-alkano-
karboksylowego o wzorze 1, w którym R1? R2, R3, R4 
i R5 mają znaczenie jak wyżej, otrzymane w reakcji 
chlorowco-benzonitrylu o wzorze 2 z pochodną kwasu 
4-hydroksy-a-fenoksykarboksylowego o wzorze 3 w 
obecności zasady, gdzie Hal oznacza atom chlorowca 
a Rl5 R2, R3, R4 i R5 mają znaczenie jak wyżej, z od-
powiednimi znanymi nośnikami i/lub środkami dy-
spergującymi ewentualnie z dodatkiem obojętnych 
środków przeciwpiennych, zwilżających dyspersyjnych 
i/lub rozpuszzalników. (14 zastrzeżeń) 

A01N P. 199634 14.07.1977 

Pierwszeństwo: 16.07.1976 - RFN (nr P 26 32 676.1) 

Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Republika 
Federalna Niemiec i Berlin Zachodni (Ludwig Nüss-
lein, Friedrich Arndt), 



6 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0 Nr 6 (112) 1978 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy o rozległym zakresie selek-
tywności względem roślin uprawnych, jako substan-
cję czynną zawiera 3,3,5(3,5,5)-trójmetylo-perhydro-
azepmotiokarboksylan-1 S-etylowy o wzorze la lub 
lb albo mieszaninę tych izomerów. (2 zastrzeżenia) 

A01N P. 199694 16.07.1977 

Pierwszeństwo: 19.07.1976 - R F N (nr P 26 32 915.7) 

Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Republika 
Federalna Niemiec i Berlin Zachodni (Friedrich Arndt, 
Ludwig Nüsslein). 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy wykazujący rozległy zakres 
selektywności względem roślin uprawnych oraz bar-
dzo silne działanie przeciwko chwastom, jako substan-
cję czynną zawiera co najmniej jeden nowy ester 
kwasu l^^-trójmetylo-e-azabicyklofl^^loktanokarbo-
ksylowego-6 o ogólnym wzorze 1, w którym jako sub-
stancję czynną zawiera co najmniej jeden nowy ester 
kwasu l)3,3-trójmetylo-6-íazabicyklo[l,2,3]oktaňokarbo-
ksylowego-6 o ogólnym wzorze 1, w którym R ozna-
cza alifatyczny rodnik węglowodorowy, podstawiony 
alifatyczny rodnik węglowodorowy, cykloalifatyczny 
rodnik węglowodorowy, podstawiony cykloalifatyczny 
rodnik węglowodorowy, aromatyczny rodnik węglowo-
dorowy, podstawiony aromatyczny rodnik węglowodo-
rowy lub aralifatyczny rodnik węglowodorowy a każ-
dy z podstawników X i Y oznacza atom tlenu lub 
siarki. (17 zastrzeżeń) 

A01N P.199749 19.07.1977 

Pierwszeństwo: 19.07.1976 - St. Zjedn. Amer, 
(nr 706726) 

Rohm and Haas Company, Philadelphia, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Środek przeciwporostowy 

Środek przeciwporostowy zwłaszcza do zwalczania 
porostów na podwodnej powierzchni morskich obiek-
tów w słonej wodzie, charakteryzuje się tym, że poza 
normalnymi dla farb znanymi składnikami zawiera 
jako substancję czynną izotiazolon o ogólnym wzo-
rze 1, w którym Y oznacza niepodstawioną grupę al-
kilową o 1-18 atomach węgla, podstawioną grupę 
alkilową, w której co najmniej jeden atom wodoru 
zastąpiony jest grupą hydroksylową, chlorowcem, 
grupą cyjanową, alkiloaminową, dwualkiloaminową, 
fenyloarninową, chlorowcofenyloaminową, karboksylo-
wą, alkoksylową, aryloksylową, morfolinową, pipery-
dynową, pirolidonylową, karbamoksylową, albo izotia-
zolonylową, w której podstawiona grupa alkilowa za-
wiera nie więcej jak 18 atomów węgla grupę alkeny-
lową o 2-18 atomach węgla, niepodstawioną lub pod-
stawioną chlorowcem grupę alkenylową o 2-18 ato-
mach węgla, niepodstawioną lub podstawioną rodni-
kiem alkilowym grupę cykloalkilową o 3 - 6 atomach 
węgla w pierścieniu, zawierającą nie więcej jak 12 
atomów węgla, niepodstawioną lub podstawioną chlo-
rowcem, niższym alkilem lub niższym alkoksylem 
grupę aryloalkilową, w której ogólna ilość atomów 
węgla w reszcie aryloalkilowej wynosi nie więcej jak 
10, niepodstawiony lub podstawiony grupą fenoksylo-
wą, hydroksylową, trój chlor owcometylową, chlorow-
cem, grupą nitrową, nisko-alkilową lub nisko-karbal-
koksylową rodnik arylowy zawierający w grupie ary-
lowej razem nie więcej jak 10 atomów węgla, R ozna-
cza atom wodoru, chlorowca lub grupę alkilową o 1-4 
atomach węgla, z tym, że co najmniej jeden z symboli 
R lub R1 oznacza atom chlorowca, jak i ewentualnie 
soli związków o wzorze 1 z mocnymi kwasami, przy 
czym jeden z symboli R lub R1 oznacza inny pod-
stawnik niż atom chlorowca, a rozpuszczalność związ-
ku o wzorze 1, określona metodą absorpcji w ultra-
fiolecie, wynosi 0,5-500 ppm. (11 zastrzeżeń) 

A01N P.199854 T 26.07; 1977 

Pierwszeństwo: 28.07.1976 - RFN (nr P 2633790.6) 

Basf Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy, zawiera jako substancję 
czynną tiolokarbaminiany izoksazolilometylu o wzorze 
ogólnym 1, w którym R1 oznacza atom wodoru, gru-
pę alkilową, ewentualnie podstawioną grupą alkilową 
grupę cykloalkilową, aryloalkilową albo ewentualnie 
podstawioną grupę arylową, R2 oznacza atom wodoru, 
ewentualnie podstawioną grupę alkilową albo arylo-
wą, albo atom chlorowca, R8 i R4 oznaczają atom wo-
doru albo grupę alkilową, a R5 i R6 oznaczają nie-
zależnie od siebie grupę alkilową, alkenylową, ewen-
tualnie podstawioną grupą alkilową grupę cykloalki-
lową, alkoksyalkilową albo chlorowcoalkilową i do-
datkowo R5 i R6 razem z atomem azotu oznaczają 
ewentualnie podstawiony niskimi grupami alkilowymi 
heterocykliczny pierścień o 4, 5, 6 albo 7 członach. 

(1 zastrzeżenie) 
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A01N P.199876 27.07.1977 

Pierwszeństwo: 29.07.1976 - RFN (nr P 26 34 455.8) 

Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Republika 
Federalna Niemiec i Berlin Zachodni (Friedrich Arndt, 
Ludwig Nüsslein). 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy zawiera jako substancję czyn-
ną co najmniej jeden ester kwasu karbaminowego 
o ogólnym wzorze 1, w którym R i Rx są jednakowe 
lub różne i oznaczają atomy wodoru, alifatyczne gru-
py węglowodorowe, podstawione alifatyczne grupy 
węglowodorowe, cykloalifatyczne grupy węglowodoro-
we, podstawione cykloalifatyczne grupy węglowodo-
rowe, aromatyczne grupy węglowodorowe, podstawio-
ne aromatyczne grupy węglowodorowe, grupy hetero-
cykliczne, albo R i Rt wraz z atomem azotu oznaczają 
grupę heterocykliczną. (27 zastrzeżeń) 

A01N P.199969 30.07.1977 

Pierwszeństwo: 30.07.1976 - St. Zjedn. Amer, 
(nr 710051) 

Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjed-
noczone Ameryki (Francis Harry Walker, Don Ro-
bert Baker). 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy zawiera nośniki, dodatki i/lub 
składniki pomocnicze oraz jako składnik aktywny 
związek o wzorze 1, w którym R oznacza grupę trój-
fluorometylową, dwumetylową, atom chloru lub dwa 
atomy chloru, R1 oznacza grupę metylową lub etylo-
wą, a R2 oznacza grupę metylową lub etylową. 

(7 zastrzeżeń) 

A22C P.192223 06.09.1976 

Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Lübeck, 
Republika Federalna Niemiec. 

Urządzenie do obróbki ryb 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do obróbki 
ryb mającego taśmę podającą bez końca, transportu-
jącą ryby leżące na boku w odpowiednich nieckach 
w kierunku poprzecznym do ich osi wzdłużnej, sta-
nowisko wprowadzania z nachylonymi zbieżnie wzglę-
dem siebie, w formie litery V, ścianami bocznymi 
przesuwające podane do niego ryby w kierunku ich 
osi wzdłużnych oraz część filetującą zaopatrzoną w 
brzuszne noże filetujące i noże boczne i jedną parę 
przenośników bez końca. 

Urządzenie to charakteryzuje się tym, że stanowis-
ko wprowadzania (3) jest umieszczone pomiędzy dol-
nym (12) i górnym (11) ciągiem taśmy podającej (1), 
każdy człon (2) tej taśmy tworzący nieckę dla ryby 
zawiera nieckę wychylną (24) obracaną względem osi 
obrotu (23) przebiegającej poprzecznie do kierunku 
ruchu (28) tej taśmy, przekazującą na stanowisko 
wprowadzania rybę obróconą o 90°, której to niecce 
wychylnej przyporządkowane są elementy (25) wywo-
łujące jej przechylenie z chwilą dotarcia do stano-
wiska wprowadzania (3). 

Każda niecka wychylną (24) umieszczona jest obro-
towo pomiędzy niecką czołową (21) i ślizgaczem (22). 
Niecka czołowa (21) i ślizgacz (22) są prowadzone na 
długości górnego ciągu (11) każde na oddzielnej pro-
wadnicy szynowej (181, 182) i są połączone każda z 
jednym łańcuchem (13, 14) bez końca. 

Ustawione względem siebie w formie litery V ścia-
ny stanowiska wprowadzenia (3) urządzenia są utwo-
rzone przez dwie synchronicznie przemieszczające się, 
równoległe taśmy przenośnikowe (391, (392), które na 
swych końcach wejściowych przebiegają po dwóch 
rolkach napędowych o osiach nachylonych ukośnie 
względem siebie a na swych końcach wejściowych po 
dwóch rolkach zwrotnych o osiach w przybliżeniu do 
siebie równoległych, przy czym te ostatnie rolki mogą 
być odsuwane od siebie wbrew działaniu siły pocho-
dzącej od sprężyny powrotnej. (9 zastrzeżeń) 

A23B P.192089 28.08.1976 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow-
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Wojciech Jerzykie-
wicz, Wojciech Łukasiewicz, Zbigniew Krasnodębski, 
Henryk Łukaszów, Elżbieta Dębska, Ludwika Fry-
chel). 

Środek do konserwowania jaj 

Środek do konserwowania jaj składa się z 0,1-95 
części wagowych alkilo-bis(etoksyhydroksyloetylo)ami-
ny, w której rodnik alkilowy zawiera 16-18 atomów 
węgla i najkorzystniej jest oleiłem lub stearylem a 
liczba grup etoksy w obu rodnikach etoksyhydroksy-
etylowych jest różna lub taka sama i wynosi łącznie 
2-10, z 0,0-9,0 części wagowych chlorku N-alkilo-
-bis(etoksyhydroksyloetylo)metyloamoniowego, w któ-
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rym alkil jest oleiłem lub stearylem a liczba grup 
etoksy w obu rodnikach etoksyhydroksyloetylowych 
jest taka sama lub różna i wynosi w sumie 2-16, 
z 5-99,8 części wagowych wody. 

W zależności od przeznaczenia środek może zawie-
rać 0,01-0,5 części wagowych błękitu metylenowego. 
PH roztworu środka zawiera się w granicach 4 -5 . 

(2 zastrzeżenia) 

A23B P. 192360 11.09.1976 

Gdańskie Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena", 
Gdańsk, Polska (Aleksander Radecki, Stanisław Ja-
nicki, Henryk Lamparczyk, Janusz Grzybowski, Jan 
Halkiewicz, Janusz Bołtrukiewicz, Władysław Rapicki, 
Ryszard Cacha, Piotr Bednarek). 

Sposób wytwarzania preparatów wędzarniczych w po-
staci roztwarzalnej w wodzie 

Sposób wytwarzania preparatów wędzarniczych roz-
twarzalnych w wodzie polega na wprowadzeniu do 
dwufazowego układu, złożonego z wody i dowolnej 
ciekłej mieszaniny, dymu wędzarniczego i substancji 
powierzchniowo czynnych. Z otrzymanego koncentra-
tu preparatu dymu wędzarniczego w postaci emulsji 
i/lub solubilizatu po wysuszeniu go otrzymuje się pre-
parat dymu wędzarniczego w postaci suchych mikro-
kapsułek. 

Jako substancje powierzchniowo-czynne stosuje się 
spożywcze emulgatory o HLB powyżej 10, korzystnie 
gumę arabską i/lub Tween 20, 40, 60 i 80, korzystnie 
Tween 80. (3 zastrzeżenia) 

A23K P.193116 18.10.1976 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego, 
Łódź, Polska (Jerzy Jerzykowski, Mirosława Kębliń-
ska, Ryszard Różycki). 

Sposób utrwalania i stabilizacji krwi zwierząt rzeź-
nych 

Sposób utrwalania i stabilizacji krwi zwierząt rzeź-
nych polega na tym, że krew zostaje szybko wychło-
dzona i nasycona dwutlenkiem węgla w wyniku bez-
przeponowego kontaktu z dwutlenkiem węgla w sta-
nie stałym. 

Tak utrwaloną krew wykorzystuje się zwłaszcza do 
produkcji plazmy dodając ją w odpowiednich propor-
cjach do krwi ciepłej kierowanej do odwirowania bez-
pośrednio po wynaczynieniu. (2 zastrzeżenia) 

A47B 
E04B 

P.198014 T 09.05.1977 

Jacek Długołęcki, Gdańsk, Polska (Jacek Długołęc-
ki). 

Przestrzenna konstrukcja wspierająca i łącząca płyty 

Przestrzenna konstrukcja wspierająca i łącząca pły-
ty usytuowane wzajemnie nad i/lub obok siebie, 
zwłaszcza płyty mebli, meblościanek, regałów, zada-
szeń, zabawek, płyty nośne stropów i fundamentów, 
charakteryzuje się tym, że proste wspornikowe pręty 
(3-6) ukierunkowane ukośnie w stosunku do pionu 
i odchylone w przeciwne strony, są osadzone trwale 
przy przeciwległych obrzeżach łączonych płyt (1 i 2), 
usytuowanych zasadniczo poziomo, jedna nad drugą. 
Tak utworzone z obu stron trapezopodobne płaskie 
układy mają dolne podstawy - jeden dłuższą, drugi 
krótszą z jednej strony, a odvvrotnie - z drugiej 
strony. Płaskie układy trapezopodobne są prostopadłe 
lub nieco nachylone w stosunku do powierzchni łą-
czonych płyt. (10 zastrzeżeń) 

A47G P. 198646 03.06.1977 
Pierwszeństwo: 04.06.1976 - USA (nr 692 824) 

Dardt Industries Inc., Los Angeles, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Zestaw wstrząsarkowy 

Zestaw wstrząsarkowy składa się z wielu wstrzą-
sarek. Każda wstrząsarka składa się z przykrywki 
i cylindrycznej spodniej części pojemnika posiadają-
cego dolną ścianę (6) i pionowo spuszczające się ob-
wodowe ściany (7), mające górne krawędzie, które 
określają górny otwór pojemnika. Dolna ściana (6) 
ma rozciągające się w górę wgłębienie. Przykrywka 
(8) jest ruchomo przymocowana do obwodowej ściany, 
przy górnej krawędzi, zamykając otwór górny pojem-
nika. 

Przykrywka ma wiele otworów (9), które pozwalają 
dawkować towar z wstrząsarki. Ma ona ukształtowa-
nie i wielkość identycznie zwymiarowaną z wgłębie-
niem (18) w ścianie dolnej (6) pojemnika (7) tak, że 
kiedy wstrząsarki są ustawione pionowo jedna na 
wierzch innej, przykrywka dopasowuje się w dolną 
wnękę ściany w celu powstrzymywania wstrząsarek 
gromadzonych w pionowe stosy i uszczelnia otwory 
(9) w przykrywce zawartej wewnątrz wnęki. Druga 
nieperforowana przykrywka (16) jest umieszczona na 
perforowanej przykrywce (8) najwyższej wstrząsarki, 
uszczelniając otwory (9) w wierzchołku tej wstrząsar-
ki. Druga część przykrywki wstrząsarki zawiera obro-
towo zawieszoną część, która może być otwierana do 
pozycji otwartej, w ten sposób aby umożliwić dostęp 
do dużego otworu w górnej wstrząsarce. To duże 
otwarcie pozwala wprowadzić do pojemnika (7) łyżkę 
lub podobne, pozwalając usuwać większe, wymierzo-
ne ilości towaru z wstrząsarki. (4 zastrzeżenia) 

A47J P. 199453 07.07.1977 

Pierwszeństwo: 09.07.1976 - USA (nr 703718) 

Dart Industries Inc., Los Angeles, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Łyżka do jaj 

Łyżka do wkładania i wyjmowania jajek z płynu, 
zawierająca trzonek (12) ukształtowany jednolicie ra-
zem z czaszą (14) i wystający z niej, charakteryzuje 
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się tym, że wklęsła czasza łyżkowa (14) ma rozwidlo-
ne ścianki boczne (16) a ścianka (20) tylna usytuowa-
na jest zasadniczo pionowo, przy czym ścianki boczne 
(16) mają mniejszy wymiar pionowy od pionowej 
ścianki (20). Korzystnie gdy końce czołowe <18), ścia-
nek bocznych (16) są zwrócone do wnętrza, ku sobie, 
przy tým ich wymiar pionowy wynosi 0,125-0,750 
pionowego wymiaru ścianki (20). (5 zastrzeżeń) 

A61B P.192115 31.08.1976 

Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk, Pol-
ska (Jarosław Mikielewicz, Stanisława Seniczek-Szulc). 

Sposób wyznaczania zwilżalności ciał stałych cieczami 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że kroplę 
badanej cieczy umieszcza się na płaskiej płytce wy-
konanej z badanego ciała stałego. Płytkę umieszcza 
się w środowisku gazu stanowiącego trzecią fazę. Na-
stępnie zwiększa się kąt pochylenia płytki do war-
tości, przy której rozpoczyna się zsuwanie się kropli 
ruchem robaczkowym. Mierzy się masę kropli, szero-
kość i długość zdeformowanej kropli oraz kąt pochy-
lenia płytki i z tych wielkości wyznacza się napięcie 
krytyczne ос-

Urządzenie według wynalazku ma zbiornik (1) przy-
stosowany do napełnienia go gazem stanowiącym trze-
cią fazę. Na dnie zbiornika (1) znajduje się płytka (3) 
umocowana na suporcie umożliwiającym zmianę w 
sposób kontrolowany jej kąta pochylenia względem 
poziomu. (2 zastrzeżenia) 

A61C P. 192684 T 25.09.1976 

Urząd Województwa Wrocławskiego i Miasta Wro-
cławia, Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, Wro-
cław, Polska (Tadeusz Babij). 

Przyrząd do pomiaru sił zgryzowych 

Przyrząd według wynalazku ma w pobliżu przegu-
bu (4) na wewnętrznej płaszczyźnie jednej ze szczęk 
(2) lub (3) umieszczony tensometr (1). Tensometr (1) 

oporowy połączony jest z miliamperomierzem (5) 
i lampą oscyloskopową (6). Przyrząd mierzy wielkość 
siły zgryzowej w chwili ściskania końcówek szczęk 
(2 i 3) parą badanych zębów. (1 zastrzeżenie) 

A61D P.199561 12.07.1977 

Pierwszeństwo: 13.07.1976 - Francja (nr 7621438) 
03.11.1976 - Francja (nr 7633107) 
21.06.1977 - Francja (nr 7718992) 

Robert Emile Justin Cassou, Bertrand Martial Em-
manuel Cassou, L'Aigle, Francja. 

Pistolet do wstrzykiwań u zwierząt, zwłaszcza do 
sztucznego unasienniania zwierząt 

Pistolet do wstrzykiwań u zwierząt, zwłaszcza do 
sztucznego unasiennienia, zawierający sztywny korpus 
rurowy (1) mający osiowy przelotowy kanał i wypo-
sażony na jednym końcu w głowiczkę trzymacza (5), 
giętką osłonę (9) otaczającą sztywny korpus, przy-
twierdzoną jednym końcem dookoła głowiczki trzy-
macza (5) korpusu (1) przez pierścień zdejmowalny 
(12), podczas gdy drugi jej koniec (10), który ma 
ujście poza korpusem, zawiera otwór wytryskowy (11), 
dookoła którego znajduje się wewnętrzny pierścień 
wzmacniający, zawierający ponadto pręt tłoczka (13) 
zmontowany przesuwnie w korpusie i wystający z 
niego od strony głowiczki trzymającej (5), według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że sztywny korpus 
(1) jest swobodnie przesuwny w głowiczce trzymacza 
(5), a głowiczka tłoczka jest również swobodnie prze-
suwna w giętkiej osłonie, przy czym ma wgłębienie, 
w które wchodzi na wcisk cieńszy koniec pręta tłocz-
ka (13). (16 zastrzeżeń) 

A61K P. 198876 15.06.1977 
Pierwszeństwo: 17.06.1976 - NRD 

(nr WPA Oln (193409) 
Forschungsinstitut für die Erkundung und Förde-

rung von Erdöl und Erdgas, Gammern, NRD (Man-
fred Wagner, Christel Leidt). 

Środek do zwalczania drobnoustrojów w magazyno-
wanych węglowodorach 

Wynalazek dotyczy środka do zwalczania mikroor-
ganizmów w podziemnych magazynach, służących 
zwłaszcza do magazynowania gazowych i ciekłych 
węglowodorów jak też w urządzeniach nadziemnych, 
zwłaszcza separatorach, zbiornikach i przewodach sto-
sowanych w przemyśle gazowniczym oraz przy wy-
dobyciu i przeróbce ropy naftowej. 
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Środek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zawiera związki cynku, korzystnie chlorku cynku, 
ale także siarczanu cynku, octanu cynku i inne w 
kombinacji ze sztucznym zasoleniem wody. 

(3 zastrzeżenia) 

A63C P. 198021 T 10.05.1977 

Edward Noszka, Kraków, Polska (Edward Noszka). 

Urządzenie mechaniczne do podchodzenia dla nart 

Urządzenie mechaniczne do podchodzenia dla nart 
i równocześnie wykonania zjazdu przy zachowaniu 
pełnego poślizgu nart, według wynalazku składa się 
z ramek (2) z uchwytami (3) osadzonych w osi płozy 
narty (1) przed i za wiązaniem. W uchwytach (3) osa-
dzone są ruchome zaczepy (4), których dolne płasz-
czyzny (5) są w jednej linii z płaszczyzną płozy narty 

(1), a górna część zaczepu (4) zamocowana jest rucho-
mo do listwy (6), przy czym w połowie listwy (6) za-
mocowany jest zaczep (7) ze sprężyną (8). 

Urządzenie nadaje się szczególnie do terenu o 
zmiennej konfiguracji i przy forsowaniu stromych 
stoków. (1 zastrzeżenie) 

Dział В 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D P.192350 10.09.1976 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn, Polska {Stanisław Bal, Roman Swierczek). 

Sposób wydzielania etylenu z gazów 

Sposób wydzielania etylenu z mieszaniny gazów na 
drodze selektywnej adsorpcji na złożu sita molekular-
nego w układzie trzech pracujących cyklicznie adsor-
berów, charakteryzuje się tym, że jako czynnik de-
sorbujący stosuje się krążący w obiegu zamkniętym 
etylen a do chłodzenia złoża adsorbenta po procesie 
desorpcji stosuje się, również krążący w obiegu zamk-
niętym, gaz chłodzący, przy czym zdesorbowany ety-
len z obiegu cyrkulacyjnego do linii odbiorczej etyle-
nu oraz świeży gaz z linii zasilającej świeżego gazu 
do obiegu gazu chłodzącego odprowadza lub odpo-
wiednio doprowadza samoczynnie przez zawory ma-
nostatujące, natomiast cyrkulujący w obiegu gorący 
etylen i w obiegu chłodzenia gaz chłodzący dla zła-
godzenia reżimu temperaturowego pracy chłodnicy 
gazu i nagrzewnicy etylenu, kieruje się wstępnie do 
akumulatorów ciepła, a wielkość strumieni gazów 
kierowanych do adsorberów reguluje się za pomocą 
zaworów bocznikujących. (1 zastrzeżenie) 

B01D P.194409 15.12.1976 

Pierwszeństwo: 01.09.1976 - Holandia (nr 7609743) 
Machinefabriek Geurtsen Deventer В. V., Deventer, 

Holandia. 
Urządzenie do rozdzielania mieszaniny cieczy o róż-
nym ciężarze właściwym, przykładowo oleju i wody 

Urządzenie według wynalazku wyposażone w zam-
knięty zbiornik (1) z wyodrębnioną przestrzenią roz-
dzielania (4), górną komorę (3) znajdującą się nad 
przestrzenią rozdzielania (4) i oddzieloną od niej mem-
braną (2), oraz przewód (8) dla doprowadzania do 
przestrzeni rozdzielania mieszaniny cieczy z włączo-
nym w nim zaworem odcinającym (9), sterowanym 
membraną <2), ponadto w komorę zbiorczą (6) usytuo-
waną pod przestrzenią rozdzielania z łączącym się z 
nią przewodem 05) odprowadzającym ciecz cięższą, 
przy czym pomiędzy przestrzenią rozdzielania i ko-
morą zbiorczą znajduje się filtr (5) przepuszczający 
w zasadzie tylko ciecz cięższą, charakteryzuje się tym. 
że ma układ (22 lub 36), który zapobiega podczas 
okresu występującego przed otwarciem zaworu odci-
nającego (12) włączonego w przewód (10) odprowadza-

jący ciecz lżejszą, w danym przypadku nastawionego 
okresu czasu, aby membrana (2) poruszała się ku do-
łowi, albo opóźnia ruch tej membrany ku dołowi. 

(3 zastrzeżenia) 

B01D P.197951 T 06.05.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Mie-
czysław A. Gostomczyk, Michał Głomba, Stanisław 
Suder). 

Urządzenie do mokrego oczyszczania gazów z zanie-
czyszczeń stałych i gazowych 

Urządzenie do mokrego oczyszczania gazów z za-
nieczyszczeń stałych i gazowych, wykonane w postaci 
kolumny wyposażonej w króćce doprowadzające i od-
prowadzające gaz oraz w urządzenia zraszające, cha-
rakteryzuje się tym, że wewnątrz kolumny wykona-
nej w postaci prostopadłościennego zbiornika (1) za-
montowane są półki (6), które dzielą wnętrze na sze-
reg przestrzeni kontaktowych, w których zamontowa-
ne są sekcje (9) dysz połączone z króćcami (7), przez 
które doprowadzona jest zraszająca ciecz, przy czym 
poszczególne dysze wylotami skierowane są na półki 
i ścianki pionowe kolumny. (1 zastrzeżenie) 
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B01D P.197952 T 06.05.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Michał 
Głomba, Mieczysław A. Gostomczyk, Stanisław Su-
der). 

Sposób oczyszczania gazów odlotowych z HF i SiF4 
oraz utylizacji roztworów posorpcyjnycli 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania 
gazów odlotowych z HF i SiF4 oraz utylizacji roztwo-
rów posorpcyjnych mający zastosowanie zwłaszcza w 
przemyśle szklarskim i emalierskim. 

Sposób według wynalazku oparty na absorpcji 
związków fluoru roztworem Na2C03 i przepuszczaniu 
oczyszczanych gazów przez kolumnę absorpcyjną, po-
lega na tym, że gorące gazy odlotowe zawierające 
związki fluoru oraz pyły, wprowadza się do suszarni-
czej komory, gdzie suszy się osady posorpcyjne i obni-
ża temperaturę gazów do około 100°C, a następnie po 
wstępnej absorpcji roztworem Nâ CÓ^ i schłodzeniu 
gazów do temperatury około 50°C oraz odpyleniu 
i nawilżeniu, gazy neutralizuje się w drugim stopniu 
oczyszczania, po czym przepuszcza się je przez od-
kraplacz i suszarkę do wyrzutni kominowej, 

(1 zastrzeżenie) 

B01D P.198428 T 26.05.197', 

Pierwszeństwo: 
27.05.1976 - St. Zjedn. Am. (nr nr 690768, 690769) 

06.07.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 702831) 

UOP Inc., Des Plaines, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób rozdzielania mieszanin ketoz z aldozami 
w drodze wybiórczej adsorpcji 

Sposób według wynalazku polega na tym, że mie-
szaninę kontaktuje się z adsorbentem, zawierającym 
krystaliczny glinokrzemian, wybrany spośród; zeolitów 
X i Y, obsadzony wybranym kationem lub kationami, 
prowadząc do wybiórczej adsorpcji jednego ze skład-
ników i następne odzyskanie tego składnika, korzyst-
nie -przez kontaktowanie adsorbentu z desorbentem. 

(22̂  zastrzeżenia) 

B01D Р. 199718 18.07.1977 

Pierwszeństwo: 17.07.1976 - RFN (nr P 2632335.3) 

Fried. Krupp GmbH, Essen, RFN. 

Urządzenie mieszające 
Wynalazek dotyczy urządzenia mieszającego, zwłasz-

cza do ciągłego mieszania mas o dużej lepkości zaopa-
trzonego w urządzenie przenośnikowe. 

Urządzenie to charakteryzuje się tym, że jest zaopa-
trzone w wirujący w obudowie (5) z regulowalną iloś-
cią obrotów trzpień (4) i w pewną ilość swobodnie 
ruchomych w obrabianym materiale kołowo syme-
trycznych ciał w pierścieniowym obszarze mieszania 
(3) pomiędzy obudową (5) a trzpieniem (4). 

(6 zastrzeżeń) 

B01F P.197872 T 03.05.1977 

Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „DOZAMET", 
Nowa Sól, Polska (Zygmunt Grabarczyk). 

Mieszarka materiałów ziarnistych 

Mieszarka materiałów ziarnistych, przeznaczona do 
mieszania zwłaszcza mas formierskich, charakteryzu-
je się tym, że w otworze przesypowym znajduje się 
podwieszony do pokrywy mieszarki (7), palczasty wir-
nik (8), który jest wprawiany w ruch przez indywi-
dualny zespół napędowy. (1 zastrzeżenie) 

B01J P.192219 03.09.1976 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Józef Wrzyszcz, Jerzy Woj-
ciechowski, Stefan Kulak, Barbara Tomków-Berger, 
Bogusław Nowicki, Ludwik Lęczmar, Daniel Maksy-
miec). 

Sposób wytwarzania katalizatora przeznaczonego do 
oczyszczania gazów zawierających zanieczyszczenia 

organiczne i nieorganiczne 

Sposób wytwarzania katalizatorów przeznaczonych 
do oczyszczania gazów zawierających zanieczyszczenia 
organiczne i nieorganiczne, w formie cienkiej powłoki 
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zawierającej składniki aktywne osadzonej na kształt-
kach ceramicznych, metalowych lub metalowo-cera-
micznych polega na pokrywaniu nośnika wodnym ko-
loidalnym roztworem wodorotlenku glinu zawierają-
cym od 0,05-15% wagowych suchej masy A12O3 oraz 
jako dodatki modyfikujące aktywność, zwiększające 
przyczepność powłoki do nośnika i podwyższające sta-
bilność termiczną powłoki, związki toru lub boru w 
ilości 0,1-7% wagowych Th w przeliczeniu na za-
warty w masie A12O3 i 0,1-25°/o wagowych B2O3 w 
przeliczeniu na bezwodny A12O3 przy czym nośniki 
pokrywa się jedno- lub wielokrotnie, korzystnie trzy 
do pięciu razy, a po każdym pokryciu układ suszy 
się w temperaturze 100-200°C i kalcynuje w tempe-
raturze 400-1100°C korzystnie 450-550°C, po czym 
na tak przygotowane powłoki nanosi się składniki 
aktywne tj. związki platyny, palladu i rodu w ilości 
do 0,01% wagowych w odniesieniu do gotowego kata-
lizatora. (2 zastrzeżenia) 

B01J P.192220 03.09.1976 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Kazimierz Terelak, Maciej 
Kiedlik, Edward Grzywa, Zdzisław Maciejewski, Je-
rzy Wojciechowski, Sylwester Chybowski, Jerzy Czyż, 
Józef Kołt). 

Sposób obróbki i aktywacji kationitu 

Sposób obróbki i aktywacji kationitu stosowanego 
jako katalizator w procesach chemicznych polega na 
tym, że surowy kationit poddaje się klasyfikacyjnej 
obróbce hydraulicznej przez kolejne, kilkakrotne prze-
puszczanie wody przez złoże katalizatora w kierunku 
od dołu ku górze ze wzrastającą prędkością w zakre-
sie 1-30 m/godz. najkorzystniej 2-15 m/godz. dla od-
dzielenia podziarna i zniekształconego nadziarna, a 
następnie frakcję zasadniczą kationitu poddaje się ak-
tywacji wodnym roztworem HC1 przy użyciu zwięk-
szonej o 1,5 do 2,5 dawki HC1 w stosunku do wyma-
ganej ilości teoretycznej, po czym poddaje się łagod-
nemu wysuszeniu powietrzem lub innym gazem obo-
jętnym do zawartości 20-30% wagowych wilgoci oraz 
dalszemu obniżeniu zawartości wody w kationicie do 
poziomu 0,5-5% wagowych, korzystnie poniżej 2% 
wag. wody poprzez płukanie złoża ciekłymi środkami, 
stanowiącymi substráty prowadzonych następnie przy 
użyciu kationitu reakcji chemicznych. 

(1 zastrzeżenie) 

B02B P. 199856 26.07.1977 

Pierwszeństwo: 27.07.1976 - W. Brytania (nr 31271/76) 

F.L. Smidth and Co. A/S, Copenhagen Valby, Da-
nia. 

Zespół prowadnicy młyna walcowego 

Zespół prowadnicy młyna walcowego zawiera obu-
dowę (1), ramę (2), do której są zamocowane walce 
ścierające (10), usytuowane ponad obrotowym stołem 
ścierającym (4) oraz parę elementów sprężystych ma-
jących pręt (12) oraz łącznik skrętny (13a, 13b), z któ-
rych każdy jest zamocowany do jednego naroża ramy 
(2) oraz do obudowy (1) młyna. 

Zespół prowadnicy jest przeznaczony do sterowania 
ruchem ramy w czasie pracy młyna. 

(6 zastrzeżeń) 

B02B 
B02C 

P.199934 29.07.1977 

Pierwszeństwo: 05.08.1976 - RFN (nr P 28 35 169.9) 

Felix Horst Schneider, Essen, Republika Federalna 
Niemiec. 

Sposób zdejmowania łusek z nasion zawierających 
olej i proteiny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zdejmowania 
łusek z nasion zawierających olej i proteiny, jak na-
siona rzepaku, rzepiku itp., w których łuskę odłącza 
się od miąższu przez odkształcenie nasion i następnie 
oddziela od siebie łuskę i miąższ. Cechą charaktery-
styczną jest to, że dla odłączenia łuski od miąższu na-
siona poddaje się odkształceniu między dwoma sztyw-
nymi powierzchniami ograniczającymi, które powodu-
ją zmniejszenie średnicy nasion do 0,2-0,5 średniej 
wartości średnicy tych nasion, a odrywające się łuski 
oddziela się od miąższu w procesie odsiewania. Od-
kształcenie nasion dokonuje się za pomocą młyna 
walcowego. (12 zastrzeżeń) 

B02C P.192212 03.09.1976 

Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Mar-
chlewskiego „POLTEX", Łódź, Polska (Antoni Chmie-
lewski, Henryk Maślanka, Jerzy Wieczorek). 

Urządzenie do bezpiecznego złomowania zużytych 
świetlówek i żarówek 

Urządzenie według wynalazku ma przynamniej dwie 
pary walców roboczych (2, 3, 4, 5), usytuowanych w 
dwóch równoległych w zasadzie do siebie płaszczyz-
nach przechodzących przez ich osie symetrii. Walce 
(2, 3) górnej pary mają kołki udarowe (9) usytuowa-
ne w przynajmniej jednym szeregu równolegle do osi 
z tym, że kołki (9) jednego walca (2) są przestawione 
osiowo względem kołków szeregu drugiego walca (3) 
tak, że jest umożliwione swobodne przejście poszcze-
gólnych kołków jednego walca względem kołków dru-
kiego walca. Dolna para walców gładkich (4, 5) jest 
ustawiona tak, że regulowana odległość między po-
szczególnymi walcami umożliwia zgniatanie części 
metalowych i granulację potłuczonego szkła. 

Urządzenie do bezpiecznego złomowania zużytych 
świetlówek i żarówek przeznaczone jest do eksploata-
cji w dużych zakładach przemysłowych. 

(1 zastrzeżenie) 
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B02C P.199668 14.07.1977 

Pierwszeństwo: 14.07.1976 - W. Brytania (nr 29341/76) 

Unilever NV, Rotterdam, Holandia. 

Sposób usuwania mięsa od kości oraz urządzenie do 
usuwania mięsa od kości 

Sposób usuwania mięsa od kości, w którym część 
mięsa zawierającą kość poddaje się ściskaniu w pra-
sie wzdłuż podłużnej osi prasy, kawałki mięsa prze-
suwają się w bok do osi i do kości z częścią mięsa 
wraz z kością przy czym kość jest ściskana wewnątrz 
prasy, polega na tym, że strukturalnie niezmienione 
mięso od kości przesuwa się w bok, bez poddawania 
go rozdrobnieniu, oddziela się od resztek kości i ma-
sy mięsa. Oddzielone mięso zbiera się w pierścienio-
wej komorze zbierającej, otaczającej mięso. 

Urządzenie do usuwania mięsa od kości składające 
się z prasy do ściskania mięsa i kości wzdłuż podłuż-
nej osi prasy, części do zbierania mięsa, które poru-
szają się w bok w stosunku do podłużnego nacisku, 
charakteryzuje się tym, że ma części (1) i (2) do od-
dzielania strukturalnie niezmienionego mięsa bez koś-
ci, które przesuwa się w bok podczas ściskania, od 
mięsa i masy kostnej, których resztki ściśnięte są we-
wnątrz prasy z powodu braku ściany szczelinowej dla 
rozdrabniania mięsa i oddzielania go od kości (3). 
Częścią zbierającą jest pierścieniowa komora (4) ota-
czająca prasę (1) przy czym ta część zbierająca (4) 
wraz z prasą (1) tworzy narzędzie tnące. 

(6 zastrzeżeń) 

B03B P. 199559 12.07.1977 

Pierwszeństwo: 14.07.1976 - RFN (nr P 26 31 526.4) 

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem, 
Republika Federalna Niemiec. 

Mieszaniny do ekstrakcji metali oraz sposób ekstrakcji 
metali z roztworów wodnych 

Środek do ekstrakcji metali stanowi mieszaninę 
złożoną z co najmniej trzech różnych dwuketonów 
o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym R1 

oznacza metyl albo rodnik alkilowy albo alkenylowy 
o 2-6 atomach węgla, R2, R3 i R4 oznaczają wodór, 
metyl albo rodniki alkilowe albo alkenylowe o 2 albo 
3 atomach węgla i Y oznacza jednakowe albo różne 
podstawniki z grupy obejmującej wodór, chlor i fluor, 
korzystnie wodór, przy czym oznaczona za pomocą n 
suma atomów węgla rodników R1, R2, R3 i R4 dla po-
jedynczego składnika mieszaniny może wynosić do 6, 
przy czym jednakże zawartość związków o wzorze 
przedstawionym na rysunku, w którym n oznacza 2-4 
w mieszaninach wynosi przynajmniej około 60% wa-
gowych, korzystnie co najmniej 70% wagowych. 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że wodne roz-
twory zawierające jony metali, doprowadza się do 
ścisłego kontaktu z mieszaninami złożonymi z co naj-
mniej trzech różnych związków o wzorze przedsta-
wionym na rysunku, w którym R1, R2, R8, R4, Y ma-
ją znaczenie jak wyżej, ewentualnie rozpuszczone w 
obojętnych organicznych rozpuszczalnikach nierozpusz-
czalnych w wodzie. 

Po rozdzieleniu dwóch faz, z fazy organicznej 
ekstrahuje się metal za pomocą kwasów. 

(8 zastrzeżeń) 

B08B P.192265 07.09.1976 

Będzińska Fabryka Pilników, Będzin, Polska (Julian 
Krupa, Zbigniew Zawiślak, Czesław Czyżewicz). 

Separator ścierniwa 

Separator ścierniwa stanowi pojemnik (1), którego 
jedna ze ścian dłuższych (2) jest ścianą przednią (2) 
zbiornika mieszaniny ściernej (3). W pojemniku (1) 
znajduje się usytuowana równolegle do ściany przed-
niej (2) zbiornika (3) przegroda (4) o długości mniej-
szej od długości pojemnika (1) połączona z jego dnem 
i ścianą krótszą (6). W ścianie przedniej (2) zbiornika 
(3) przy danie pojemnika (1) naprzeciw przestrzeni (7) 
pojemnika (1) nie przysłoniętej przegrodą (4) znajdu-
je się wlot (8) króćca ssawnego (9), którego wylot jest 
usytuowany w zbiorniku (3) nad śmigłem (10) mie-
szalnika. Natomiast naprzeciw przegrody (4) w ścia-
nie przedniej (2) zbiornika (3) jest wykonany otwór 
przelewowy (12) usytuowany w narożu zbiornika (3) 
na wysokości założonego poziomu roboczego mieszani-
ny ściernej. Po drugiej stronie przegrody (4) w ścia-
nie krótszej (6) pojemnika (1) znajduje się króciec wy-
lotowy (13) usytuowany na wysokości otworu przele-
wowego (12). Zbiornik (3) jest wyposażony w pompę 
(14) służącą do zasilania mieszaniną ścierną oczysz-
czarki strumieniowo-ściernej nieuwidocznionej na ry-
sunku. (1 zastrzeżenie) 
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B04B P. 193578 09.11.1976 
Pierwszeństwo: 10.11.1975 - Stany Zjednoczone 

Ameryki (nr 630,214) 

American Minechem Corporation, Coraopolis, Penn-
sylvania, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób regulowanego odwadniania produktu duinego 
obróbki węgla, zwłaszcza odwadnianie szlamu wodne-
go małych drobin oraz urządzenie do stosowania tego 

sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pro-
dukt jest najpierw odwadniany przez dodawanie do 
szlamu wodnego najkorzystniej flokulanta o dużym 
ciężarze cząsteczkowym, liofobowego względem wody, 
a liofilowego względem małych drobin, aby utworzyć 
mieszaninę. Mieszanina jest wprowadzana do zagęszcza-
cza, gdzie osadza się flokulowane drobiny z miesza-
niny, a woda jest oddzielana od tej mieszaniny. Pod-
czas osadzania flokulowane drobiny poddaje się dzia-
łaniu zwiększonej powierzchni osadzania i zmianie 
kierunku przepływu płynu dla powiększania szybkości 
osadzania się flokulowanych drobin. Wiązka promie-
niowania zostaje skierowana na flokulowane drobiny, 
poprzecznie do kierunku przemieszczania się drobin, 
obok zestawu wylotowego z zagęszczacza, przy czym 
podającą wiązka promieniowania jest wykrywana 
układem detekcyjnym dla ciągłego pomiaru gęstości 
flokulowanych drobin, najkorzystniej przez stopień 
pochłaniania promieniowania. 

Następnie detektor wytwarza sygnał elektryczny 
proporcjonalny do gęstości flokulowanych drobin, 
które reguluje automatycznie i kontroluje natężenie 
wypływu flokulowanych drobin z zagęszczacza. 

(12 zastrzeżeń) 

B05B P.198055 T 12.05.1977 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Jerzy Brennek). 

Gazowa głowica metalizacyjna 

Głowica według wynalazku składa się z zespołu na-
tryskującego (1) oraz zespołu napędowego (2), przy 
czym oba zespoły połączone są funkcjonalnie. Zespół 

natryskujący (1) wyposażony jest w zawór stożkowy 
(4), odcinający odpływ gazów, który jednocześnie ste-
ruje pneumatyczno-mechanieznym mechanizmem po-
suwu. Ponadto zespół (2) wyposażony jest w dźwignię 
(5) zwalniającą docisk materiału powłokowego bez 
wygaszania płomienia. (2 zastrzeżenia) 

B05C P.192401 11.09.1976 

Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych „Pol-
matex-Dofama", Kamienna Góra, Polska (Henryk La-
wenda, Leszek Cieślak). 

Osłony barwiarki zwrotnej 

Osłony barwiarki zwrotnej charakteryzują się tym, 
że składają się z dwóch części: dolnej (1) i górnej (2). 
Części te połączone są przegubowo zawiasami (3). 
Dolna część (1) służy do częściowego odsłonięcia wnę-
trza barwiarki i jest otwierana przez obrócenie jej 
na zawiasach (3) do pozycji stabilnej, w której śro-
dek ciężkości mija zawiasy (3). 

Całkowite otwarcie osłony następuje po dodatko-
wym obróceniu górnej części (2) osłony na jej przegu-
bowym połączeniu z dachem (6) barwiarki. 

(1 zastrzeżenie) 

B08B P.192364 11.09.1976 

Górnośląskie Zakłady Piwowarskie, Zabrze, Polska 
(Adam Rożek). 

Sposób automatycznego mycia skrzynek oraz urządze-
nie do stosowania tego sposobu 

Sposób automatycznego mycia skrzynek polega na 
tym, że skrzynka (1) przemieszczona do obrotnicy (3) 
zostaje obrócona dnem do góry. Następnie dostaje się 
do komory (8) gdzie jest myta strumieniami wody 
z ługiem o temperaturze 50-100°C najkorzystniej 
55-60°C, a w komorze (10) strumieniami podgrzanej 
wody najkorzystniej o temperaturze 60-70°C. W obrot-
nicy (11) skrzynka (1) zostaje obrócona do położenia 
normalnego i napełniana butelkami. 

Urządzenie wg wynalazku charakteryzuje się tym, 
że w układzie poziomym do kierunku przemieszczania 
skrzynek (1) jest obrotnica (3) mocowana rozłącznie 
do przystawki (6). Pod przystawką (6) znajduje się 
pojemnik (5). Przystawka (6) połączona jest rozłącznie 
z korpusem (7). W korpusie (7) znajdują się komora 
(8) z instalacją (12) pary i roztworu ługu z wodą oraz 
komora (10) z grzewczą instalacją (14) wody. Na 
wyjściu skrzynek (1) z komory (10) jest obrotnica (11) 
mocowana rozłącznie do korpusu (7). 

Sposób oraz urządzenie wg wynalazku stosuje się 
zwłaszcza w rozlewniach mleka, piwa, wina i wód 
gazowanych. (7 zastrzeżeń) 
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B08C P.192241 06.09.1976 

Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki, Machów 
k. Tarnobrzega, Polska (Leszek Sprawny, Bogusław 
Sobieszczański, Tomasz Skrok). 

Mieszadło powietrzne 

Mieszadło powietrzne składa się z pionowej rury 
tłocznej (1), mieszacza (2) wykonanego w postaci rur-
ki perforowanej, do którego wprowadzone jest sprę-
żone powietrze, umieszczonego wewnątrz rury tłocz-
nej (1) w pobliżu jej dolnej krawędzi, oraz elementu 
kierunkowego (3) umieszczonego ponad górną krawę-
dzią rury tłocznej (1), przy czym górna krawędź rury 
tłocznej (1) znajduje się w pobliżu zwierciadła cie-
czy w zbiorniku korzystnie ponad zwierciadłem. 

Mieszadło znajduje głównie zastosowanie w proce-
sach mieszania ciał sypkich z cieczami lub procesach 
topienia substancji dozowanych do cieczy rodzimych 
w postaci proszków lub pyłów. (2 zastrzeżenia) 

B21D P.192203 02.09.1976 

Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Andrzej Loster, 
Tadeusz Gołębiowski, Aleksander Wernio, Edward 
Lis). 

Giętarka matrycowa segmentów śrubowych 

Giętarka matrycowa segmentów śrubowych, szcze-
gólnie do wyginania przestrzennych segmentów 
o zmiennym skoku linii zwanych rurami motającymi, 
stosowanymi do zwijania drutu w walcowniach, we-
dług wynalazku charakteryzuje się tym, że kadłub (1) 
zaopatrzony w części cylindrycznej otworu (2) w ma-
trycę (7) zakończoną zaczepem (8) ma bęben (6). Bę-
ben (6) na obwodzie ma utwierdzoną matrycę (9) wraz 
z zespołem zaciskowym (10) i jest napędzany siłow-
nikiem (13). W gnieździe kadłuba (1) jest osadzona 
przesuwna tuleja gwintowana (15) zaopatrzona w ło-
żyska (4). (3 zastrzeżenia) 

B21H P.192083 27.08.1976 

Fabryka Samochodów Małolitrażowych, Bielsko-
-Biała, Polska (Stanisław Borkała, Robert Cieślar, 
Leon Gomda). 

Sposób wygniatania uzębień zwłaszcza w matrycach 
do kucia pierścienia synchronizatora i urządzenie do 

stosowania tego sposobu 

Sposób wygniatania uzębień zwłaszcza w matrycach 
do kucia pierścienia synchronizatora do skrzynki bie-
gów samochodu polega na kilkakrotnym powtarzaniu 
zabiegu wygniatania i staczaniu powstającej wy pływ-
ki, a następnie przeprowadzeniu obróbki cieplnej. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu składa się 
z matrycy (1) dwustronnie uzębionej, trzpienia prowa-
dzącego (2) i matrycy (3). (4 zastrzeżenia) 

B21J P.192208 03.09.1976 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (An-
drzej Plewiński, Henryk Norek). 

Urządzenie do centrowania półfabrykatów stożkowych 
na prasie poziomej 

Urządzenie do centrowania półfabrykatów stożko-
wych na prasie poziomej składa się z elementu cen-
trującego wstępnie, który ma od strony większej 
średnicy stożkowego półfabrykatu (6) stały pierścień 
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centrujący (1), przymocowany do tulei (2), a od stro-
ny mniejszej średnicy dwa kołki centrujące (4) pod-
trzymane sprężynami (5) o sile sumarycznej niewiele 
przekraczającej ciężar półfabrykatu. Urządzenie za-
wiera również element do centrowania końcowego, 
który ma w pierścieniu centrującym (11) sześć trzpie-
ni (12), podpartych silnymi elementami sprężystymi 
(13), których siłę reguluje się indywidualnie śruba-
mi (15). (1 zastrzeżenie) 

B21K P. 192059 27.08.1976 

B21J P.198400 25.05.1977 

Pierwszeństwo: 25.05.1976 - RFN (P 26 23 428.6) 

Transform Verstärkungsmaschinen AG, Bous/Saar, 
Republika Federalna Niemiec. 

Sposób i urządzenie do prasowania udarowego 

Wynalazek dotyczy sposobu udarowego prasowania 
narzędziem, którego górną część nakłada się na pół-
fabrykat i dociska do chwili rozpoczęcia udarowego 
odkształcenia, który charakteryzuje się tym, że wiel-
kość ciśnienia nastawnego części górnej narzędzia re-
guluje się tak, że przy następującym udarowym od-
kształceniu w procesie odkształcenia wpływa się na 
regulację wielkości elastyczności siły udarowej przez 
zastosowanie dodatkowego urządzenia pneumatyczno-
-hydraulicznego. 

Prasa udarowa według wynalazku jest wyposażona 
w dodatkowe urządzenie (22) z pływającym tłokiem 
(27), posiadające zamkniętą przestrzeń, która zawiera 
objętość gazu sprężonego za pomocą cieczy hy-
draulicznej nastawnego urządzenia (14), przy czym 
przestrzeń dodatkowego urządzenia wypełniona cieczą 
jest stale połączona hydraulicznie z przestrzenią si-
łownika (4) wypełnioną cieczą i to zarówno podczas 
nastawiania jak i udarowego odkształcania oraz w cza-
sie przestawiania zaworu. (3 zastrzeżenia) 

Zakłady Przemysłu Precyzyjnego „Prema-Milmet", 
Sosnowiec, Polska (Wiesław Grzebielucha, Marian 
Kicka, Wiesław Warchalski, Henryk Adamczyk, Jerzy 
Jasiak, Ryszard Miklas, Walenty Siudej, Edward Flak, 
Teresa Gabor, Tadeusz Czajka). 

Technologiczny układ urządzeń do wykonywania 
z pełnych kęsów butli stalowych bez szwu przezna-
czonych zwłaszcza do przechowywania gazów sprę-

żonych 

Przedmiotem wynalazku jest technologiczny układ 
urządzeń do wykonywania z pełnych kęsów butli sta-
lowych bez szwu przeznaczonych zwłaszcza na gazy 
sprężone składający się z gniazda (A) obróbki pla-
stycznej na gorąco, studzącego agregatu (B), gniazda 
(C) obróbki na zimno, stanowiska (D) pomiarowego 
i gniazda (E) formowania szyjek. 

W skład gniazda (A) do obróki plastycznej na gorą-
co wchodzą: centrująca prasa (3) do spęczania kęsa, 
dziurująca prasa (5), przepychająca prasa (7), urzą-
dzenie (12) szybko podające i piec (13). Gniazda do 
obróbki na zimno mają wyciągarki (9) obrotowe z rol-
kami redukującymi do wyciskania obrotowego kieli-
chów butli oraz obcinarki (14). W gnieździe (E) for-
mowania szyjek są wyoblarki (11) zaopatrzone w 
kształtujące rolki do formowania szyjki butli oraz 
piece (16) oczkowe do podgrzewania kielichów. 

(2 zastrzeżenia) 

B22C P.192152 01.09.1976 

Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska (Je-
rzy Polaczek, Zbigniew Engel, Stanisław Jędrysek). 

Ruszt kraty wstrząsowej 
Ruszt kraty wstrząsowej, przeznaczony do zamo-

cowania w kratach wstrząsowych, które służą do wy-
bijania odlewów z form, według wynalazku składa 
się z odlewanych segmentów rusztu typu (Y) i odle-
wanych segmentów rusztu typu X przykręcanych do 
ramy (1) poprzez elementy sprężyste (2) śrubami (3) 
na przemian X, Y lub tylko (Y), przy czym prze-
świt pomiędzy segmentami rusztu uzależniony jest od 
odległości pomiędzy segmentami rusztu typu X i Y jak 
i wzajemnego położenia segmentów rusztu typu (Y) 
względem siebie. (5 zastrzeżeń) 
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B22C P.197857 T 04.05.1977 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od-
lewni „Prodlew", Warszawa, Polska (Tadeusz Bie-
drzycki). 

Stół odwracarki form, zwłaszcza odlewniczych 

Stół odwracarki form znajduje zastosowanie głów-
nie w odlewnictwie w zautomatyzowanych liniach for-
mowania. Rozwiązanie to służy do odwracania form 
dużych i ciężkich o różnej wysokości. Stół składa się 
z ramy zewnętrznej (1), w której umieszczona jest 
rama wewnętrzna (2) zamocowana na dwóch czopach 
prowadzących (8) do ruchomych ramion (6). Ponadto 
urządzenie zaopatrzone jest w siłowniki ustalające (9) 
wysokość podnoszenia i opuszczania skrzynki (12) oraz 
mechanizm stabilizujący (11) poziom skrzynki (12). 
Obrót stołu odbywa się na czopach (13) zamocowa-
nych w ramionach obrotnicy (14). 

Rozwiązanie według wynalazku umożliwia obniże-
nie położenia skrzynki względem osi obrotu stołu lub 

sprowadzenie jej środka ciężkości do osi obrotu stołu 
odwracarki. Konstrukcja pozwala na zmniejszenie 
uderzeń dynamicznych występujących w trakcie od-
wracania formy oraz eliminuje problem tłumienia ude-
rzeń, (i zastrzeżenie) 

B22C P.197906 T 04.05.1977 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zie-
lona Góra, Polska (Ireneusz Dzwonnik). 

Sposób nanoszenia powłok ochronnych na formy 
i rdzenie odlewnicze 

Przedmiotem wynalazku jest sposób nanoszenia po-
włok ochronnych na formy i rdzenie odlewnicze przy 
stosowaniu podciśnienia wywołanego pod powierzchnią 
formy lub rdzenia. W sposobie według wynalazku 
sproszkowany materiał powłoki ochronnej poddaje się 
fluidyzacji i w warstwie tej zawiesiny umieszcza po-
krywaną formę lub rdzeń. (1 zastrzeżenie) 

B22D P. 198090 T 12.05.1977 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od-
lewni „Prodlew", Warszawa, Polska (Stanisław Sło-
wiński, Jerzy Kosek, Stanisław Głownia). 

Urządzenie do oddzielania oraz chłodzenia odlewów 
i piaskowej masy formierskiej 

Przedmiotem wynalazku jest bębnowe urządzenie do 
ciągłego oddzielania oraz chłodzenia metalowych od-
lewów i piaskowej masy tworzącej uprzednio formy 
tych odlewów. Urządzenie posiada pojemnik obracany 
wokół wzdłużnej poziomej lub do poziomu zbliżonej 
osi składający się z 'współosiowych cylindrycznych 
i/lub stożkowych bębnów (1) i (3), o średnicach sko-
kowo zwiększających się w kierunku otworu wyloto-
wego (5). Bębny połączone są ze sobą w ten sposób, 
że bęben następujący obejmuje na pewnym odcinku 
bęben poprzedni z możliwością wzdłużnego przepływu 
powietrza przez utworzoną między nimi pierścieniową 
przestrzeń (6). Otwór wlotowy (4) objęty jest obudo-
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wą (7) połączoną ssącym kanałem (8) z instalacją od-
ciągową. Otwór wylotowy (5) osłonięty jest nierucho-
mą pokrywą (9) posiadającą w dolnej części otwór od-
prowadzający (10) odlewy, zamykany uchylną klapą 
(11) Rozwiązanie takie intensyfikuje odparowanie wil-
goci zawartej lub doprowadzonej dodatkowo do pias-
kowej masy formierskiej, przez wytworzenie podciś-
nienia w strefie najwyższych temperatur oraz przez 
podwyższenie potencjału powietrza podgrzanego w 
przestrzeni pierścieniowej. (8 zastrzeżeń) 

B23B P 192133 01.09.1976 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Jerzy Brennet, Czesław Dybiec, Stanisław Kamowicz, 
Adam Malinowski, Aleksander Nakonieczny, Jan Se-
natorski, Mirosław Pietkiewicz). 

Sposób wytwarzania układów przemiennych typu 
metal-tworzywo, przeznaczonych zwłaszcza na po-

wierzchnie ślizgowe łożysk 

Sposób wytwarzania układów przemiennych typu 
metal-tworzywo, przeznaczonych zwłaszcza na po-
wierzchnie ślizgowe łożysk poprzecznych, łożysk 
wzdłużnych, łożysk segmentowych i podobnych o do-
wolnych wymiarach, według wynalazku polega na 
tym, że na wstępnie obrobionych powierzchniach 
ślizgowych wytwarza się szereg wgłębień o dowolnym 
kształcie, ułożonych w sposób uporządkowany geo-
metrycznie w takiej ilości, aby powierzchnia wgłębień 
stanowiła 15 do 75% całkowitej powierzchni płasz-
czyzn nośnych. Po nagrzaniu łożyska nakłada się do-
wolnym sposobem dowolne tworzywo sztuczne zmie-
szane korzystnie z wypełniaczem i po ochłodzeniu ob-
rabia powierzchnie ślizgowe na gotowo. 

(4 zastrzeżenia) 

B23B P. 192171 02.09.1976 

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Po-
znań, Polska (Grzegorz Senator, Edward Leitgeber). 

Głowica wspornika do prowadzenia materiału pręto-
wego, zwłaszcza przy obróbce na automatach i rewol-

werówkach 

Głowica wspornika do prowadzenia materiału prę-
towego o przekroju kołowym względnie wielokątnym, 
zwłaszcza przy obróbce na automatach i rewolwerów-
kach, według wynalazku zawiera rolki (6) prowadzące 
pręt, przy czym pomiędzy rolkami (6) a prętem nie 
ma luzu, a pręt w głowicy może się swobodnie prze-
suwać oraz obracać dzięki zastosowaniu łożyska tocz-
nego (1) oraz dwóch współosiowych tulei (3) zawie-

rających wybrania z osadzonymi w nich osiami (5) 
rolek. Elastyczny docisk rolek do pręta uzyskiwany 
jest dzięki rozprężnej sprężynie (7) przesuwającej obie 
tuleje (3) względem siebie. (1 zastrzeżenie) 

B23B P.192174 02.09.1976 

Opolskie Fabryki Mebli, Opole, Polska (Janusz Po-
mocka, Bronisław Konieczny, Ludwik Palarczyk). 

Wiertarko-frezarka do zawias kołkowych 

Wiertarko-frezarka do wykonania gniazd na zawia-
sy kołkowe stosowane w meblarstwie, mająca zesta-
wy narzędzi obróbczych składające się z wiertła po-
ziomego (5), pionowego (10) i freza (15) osadzonego 
na wrzecionie (12), według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że wszystkie te narzędzia zawieszone są na 
wysięgniku (2) poprzez suport wiertarki poziomej (3) 
i suport (7) utrzymujący wiertarkę pionową (10) 
i wrzeciono (12). Wszystkie narzędzia pracują w płasz-
czyźnie pionowej prostopadłej do obrabianych płasz-
czyzn elementu meblowego. (1 zastrzeżenie) 

B23F P.197849 T 02.05.1977 

Politechnika Rzeszowska, im. Ignacego Łukasiewi-
cza, Rzeszów, Polska (Janusz Rybak). 

Sposób wykonywania uzębień walcowych o zmiennej 
grubości zęba wzdłuż linii zęba 

Sposób według wynalazku polega na tym, że obra-
biane koło (1) zębate wraz z kołem (2) nastawczym 
o takich samych parametrach geometrycznych jak 
koło (1) obrabiane mocuje się na trzpieniu (3) tokar-
skim zamocowanym w uchwycie (4) tokarki i podpie-
ra kłem (5). Z kolei w imaku (6) nożowym mocuje się 
narzędzie zaopatrzone w rolkę (7) frezującą o uzębie-
niu odpowiadającym obrabianemu kołu (1), umiesz-
czoną obrotowo na sworzniu, po czym imak ten wraz 
z suportem górnym tokarki skręca się o kąt „S" za-
leżny od wielkości kąta zbieżności grubości zęba obra-
bianego koła (1). Następnie zęby rolki (7) frezującej 
wprowadza się pomiędzy zęby koła (1) nastawczego 
w ten sposób, aby powierzchnia natarcia rolki (7) by-
ła możliwie blisko czoła koła (2) nastawczego styka-
jącego się z czołem koła (1) obrabianego. Z kolei na-
rzędzie dosuwa się tak, aby luz pomiędzy bokami zę-
bów rolki (7) i koła (2) był minimalny oraz wprowa-
dza się w ruch obrotowy trzpień (3) tokarski, a na-
rzędziu nadaje się ruch posuwowy w kierunku two-
rzącym z osią obrabianego koła (1) kąt równy kątowi 
skrętu imaka (6) nożowego. (1 zastrzeżenie) 
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B23K P.192150 01.09.1976 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Stanisław 
Dziubiński, Edward Czaicki, Roman Daciuk, Jan Go-
dula). 

Automatyczna zgrzewarka wielopunktowa do zgrze-
wania elementów płaskich, w szczególności obrzeży 

burt samochodów i przyczep 

Automatyczna zgrzewarka wielopunktowa, składają-
ca się z kostrukcji nośnej (1), transporterów (7, 8), 
mechanizmów podziałowych (10, 11), transformatorów 
zgrzewalniczych (4), podajnika taśmowego (9), zespo-
łów elektrodowych (2, 3), szafy sterowniczej (12), pul-
pitu sterowniczego (13) zespołu (5) przygotowania po-
wietrza oraz instalacji (6) wytłumiającej, według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że elektrodowe ze-
społy (2) i (3) rozstawione są w kierunku przesuwu 
burty w dwóch rzędach po dwa, o nieparzystą wiel-
kość podziałki wzdłużnej zgrzein, a podziałowe me-
chanizmy (10) i (11) burty zapewniają jednostkowe 
przesunięcie burty o dwukrotną podziałkę wzdłużną 
zgrzein. (2 zastrzeżenia) 

B23K P.197840 T 02.05.1977 

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwice, 
Polska (Jacek Leszczyński, Stanisław Dziuba, Józef 
Garczyński, Zdzisław Bulski, Władysław Brzozowski, 
Jan Orzechowski). 

Mechanizm kontrolowanego zatrzymywania wrzeciona 
zgrzewarki tarciowej 

Przedmiotem wynalazku jest mechanizm zatrzymy-
wania wrzeciona zgrzewarki tarciowej, który ma za-
stosowanie przy zgrzewaniu elementów wymagających 
orientacji kątowej względem siebie. 

Rozwiązanie według wynalazku posiada specjalną 
tuleję (1) z wycięciami (2) nasadzoną na głowicę wrze-
ciona. Wymuszone zatrzymanie wrzeciona jest realizo-
wane poprzez ślizgowe wsunięcie w wycięcie (2) obro-
towych rolek (3) związanych z tłoczyskami siłowni-
ków (5). (1 zastrzeżenie) 

B23P P. 192348 10.09.1976 
Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 77939 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartogra-
ficzne, Katowice, Polska (Lucjan Spyra, Jan Kmieć, 
Henryk Fürst, Mieczysław Smółka, Mirocław Żak). 

Sposób ustawiania półpanewek lub cylindrów wzdłuż 
zadanej osi montażu wału oraz urządzenie do stoso-

wania tego sposobu 
Sposób według wynalazku pozwala na wyznaczenie 

krzywizny grzebieni uszczelniających podczas remontu 
turbiny. Po wstępnej obróbce plastycznej grzebień 
uszczelniający przymocowuje się w miejscu uszczel-
nienia po czym ustawia się urządzenie w prostej od-
niesienia według punktu przesuniętego na pionowej 
skali podziałki krzyżowej w stosunku do środka tej 
podziałki o wartość strzałki ugięcia. Następnie na tu-
lei osadza się przesuwne ramię nastawiane na taką 
długość, aby odległość od środka podziałki krzyżowej 
do stopki czujnika opartej o krawędź grzebienia usz-
czelniającego równa była nominalnemu promieniowi 
wyznaczonej krzywizny. Przez obrót ramienia wokół 
jego osi wyznacza się za pomocą czujnika poprawki 
odkształconej krawędzi grzebienia względem zadanej 
krzywizny. 

Urządzenie według wynalazku jest wyposażone w 
nową tuleję (3), która pozwala osadzać na prowadni-
cach (27), (28) uchwyt (33) przesuwnego ramienia (5). 
Wewnątrz stożka tulei jest umieszczona płytka (23) 
z podziałką krzyżową o ramionach prostopadłych do 
siebie. Jedno ramię podziałki jest równoległe do pro-
wadnic (10), (10a), a drugie do prowadnic (11), (lia). 

Do brzegów uchwytu (33) przesuwnego ramienia (5) 
przymocowane są trzy pary rolek (29), (30) rozmiesz-
czone symetrycznie co 120°. Po założeniu uchwytu (33) 
na tuleję (3), rolki opierają się na prowadnicach (27), 
(28) i są do nich dociskane jedną z rolek (30) osadzo-
ną na dźwigni (31) działającej pod wpływem spręży-
ny (32). (4 zastrzeżenia) 
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B23P P. 199268 30.06.1977 
B21D 

Pierwszeństwo: 03.07.1976 - RFN (nr P 26 30083.4) 

A. Ehrenreich u. Cie, Düsseldorf-Oberkassel, Repu-
blika Federalna Niemiec. (Wilchelm Knepper). 

Sposób wykonania przegubu kulowego 

Sposób wykonania przegubu kulowego o obudowie 
z kołnierzem obwodowym, w którym najpierw wyko-
nuje się odcinek rury (1), na ten odcinek rury nasu-
wa się współosiowo pierścień (2) wykonany z blachy, 
którego zarys zewnętrzny odpowiada żądanemu zary-
sowi kołnierza, następnie spęcza się rurę w kierunku 
osiowym w taki sposób, że na jej powierzchni ze-
wnętrznej z obu stron pierścienia (2) powstaje fałda 
obwodowa (3, 4) ustalająca pierścień (2) na odcinku 
rury (1), po czym zawija się jeden koniec rury (1) 
promieniowo do wewnątrz oraz wkłada w znany spo-
sób wewnętrzne części przegubu i przygina się drugi 
koniec rury (1) do powierzchni łba kulistego wywie-
rając nacisk osiowy. (1 zastrzeżenie) 

B23Q P.192206 03.09.1976 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „ZELMOT", 
Warszawa, Polska (Stefan Gontarski, Franciszek Wir-
kowski, Zbigniew Gąsowski). 

Podciśnieniowy uchwyt pneumatyczny 

Podciśnieniowy uchwyt pneumatyczny ma w swo-
jej części czołowej (4) dwie elastyczne uszczelki 
pierścieniowe: zewnętrzną (5) i wewnętrzną (6), przy 
czym uszczelki te wraz z przedmiotem mocowanym 
oraz czołową powierzchnią uchwytu tworzą zamknię-
tą pierścieniową komorę podciśnieniową (A) połączo-
ną ze źródłem podciśnienia, na przykład pompą pod-
ciśnieniową. Uchwyt według wynalazku nadaje się w 
szczególności do mocowania wiotkich przedmiotów 
z otworem w środkowej części, przykładowo odbłyś-
ników do reflektorów. (7 zastrzeżeń) 

B23Q P.192209 03.09.1976 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Bru-
non Kiona, Władysław Norek, Ferdynand Stachowiak). 

Układ pneumatyczny do sygnalizowania położenia 
obrabianego materiału w gnieździe obróbczym 

Układ pneumatyczny do sygnalizowania położenia w 
gnieździe obróbczym materiału obrabianego, zwłasz-
cza w zautomatyzowanych procesach jego obróbki pla-
stycznej, wykorzystujący skokową różnicę wartości 
ciśnień kontrolnych (Pls P2), spowodowaną przez zmia-
nę wartości oporu pneumatycznego typu dysza-przy-
słona przesłanianego obrabianym materiałem (4), we-
dług wynalazku charakteryzuje się tym, że układ wy-
korzystanych do tego celu oporów pneumatycznych 
zmiennego i stałego wykonany jest w gnieździe ob-
róbczym jako nierozłączna jego część, a sam układ 
pneumatyczny ma wlot (7) połączony z dyszą (5) usy-
tuowaną w gnieździe (6) przyrządu obróbczego, jak 
również poprzez stały opór pneumatyczny (8) jest on 
połączony z wylotem (9), do którego jest przyłączony 
przetwornik ciśnieniowy (11). Przetwornik (11) współ-
działa za pośrednictwem sworznia (12) z elektrycznym 
wyłącznikiem przyciskowym (14). (2 zastrzeżenia) 

B23Q P.197955 T 07.05.1977 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Ro-
muald Drożdziewicz, Władysław Skórko, Wiesław Do-
breńko). 

Uchwyt magnetyczny z magnesami trwałymi ferry-
towymi 

Uchwyt magnetyczny z magnesami trwałymi ferry-
towymi przeznaczony jest głównie do mocowania 
przedmiotów podczas obróbki. Istotą rozwiązania kon-
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strukcyjnego jest to, że bieguny jednoimienne bloku 
magnetycznego łączą się odpowiednio ze sobą za po-
mocą płyty zamykającej (3) oraz to, że okładziny ma-
gnesów zostały pogrubione w stosunku do stosowa-
nych dotychczas. 

Takie rozwiązanie umożliwia przepływ strumienia 
magnetycznego z całej powierzchni stołu i powoduje 
zwiększenie siły zamocowania. Płyta zamykająca (dol-
na) (3) posiada na wewnętrznej powierzchni czołowej 
rowki (6) i występy (7) wzdłużne, które umożliwiają 
łączenie wspólne jednych bieguów, a odizolowanie 
drugich. (3 zastrzeżenia) 

B23Q P.199413 06.07.1977 

Pierwszeństwo: 06.07.1976 - Włochy (nr 68681-A/76) 

Comau Industriale S.p.A. Divisione Mezzi Di Movi-
mentazione Immagazzinamento E Lavaggio Industriale 
(Colubra, Lamsat), Torino, Włochy (Sergio Miautino). 

Gniazdowy układ montażowy 

Gniazdowy układ montażowy zawiera co najmniej 
jedno gniazdo montażowe (1) i co najmniej jeden sa-
mobieżny wózek (7) do transportu przedmiotów (2) do 
gniazda (1). Układ zawiera ponadto co najmniej jedno 
nieruchome stanowisko robocze (33) oraz stanowisko 
magazynujące umieszczone między stanowiskiem ro-
boczym (33) a stanowiskiem rozładunkowym (lia), 
przy czym stanowisko magazynujące jest przystoso-
wane do dostarczania przedmiotów (2) do stanowiska 
roboczego (33) i odprowadzania przedmiotów (2) do 
stanowiska rozładunkowego (lia) oraz zawiera zespół 
wyładowczy stanowiska magazynującego. 

(10 zastrzeżeń) 

B24B P.192204 03.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Telewizyj-
nej, Warszawa, Polska (Maciej Narewski). 

Urządzenie do szlifowania i polerowania płaszczyzn 
czołowych rurek szklanych, w szczególności korpusów 

lamp widikonowych 

Urządzenie składające się z trzech tarcz ściernych 
o pionowych osiach obrotu zaopatrzonych w osłony, 
korpusu, zespołu napędowego oraz przekaźnika czaso-

wego według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
na ścierne tarcze (1) o osiach przechodzących przez 
wierzchołki trójkąta równobocznego, związane z wał-
kami tarcz (13) ułożyskowanymi za pomocą tulei ło-
żyskujących (15) w płycie (4), wciśnięte są przecięte 
pierścienie sprężyste (17) z odsadzeniami dystansowy-
mi. Koła zębate (20) osadzone na wałku tarczy (1) 
i tworzące przekładnię o ułamkowym przełożeniu z 
kołem zębatym (21) ułożyskowanym na trzpieniu (22) 
związanym wspornikiem (23) z płytą górną (4), ma 
sworzeń (24) współpracujący za pomocą łącznika (25) 
i sworznia (27) z korbą (26) osadzoną na wale (28) 
wysięgnika (30) ułożyskowanego za pomocą tulei ło-
żyskującej (29) w płycie górnej (4), przy czym wy-
sięgnik (30) o osi przechodzącej przez geometryczny 
środek trójkąta równobocznego, przez którego wierz-
chołki przechodzą osie ściernych tarcz (1), zaopatrzo-
ny jest w trzy pary ramion rozmieszczonych najko-
rzystniej co 120°, do których końców zamocowano 
trzy prowadnice (32) uchwytów (34) za pomocą na-
krętek (33). Każdy uchwyt (34) wykonany w kształcie 
ceownika i połączony suwliwie z prowadnicą (32) ma 
na dolnym i górnym ramieniu ślizgowe łożysko po-
przeczne (35) oraz na górnym ramieniu łożysko wzdłuż-
ne (36), przy czym łożyska poprzeczne (35) stanowią 
tuleje tefłonowe wciśnięte w gniazda wykonane w 
obu ramionach uchwytu (34), natomiast łożysko 
wzdłużne (36) stanowi krążek teflonowy wciśnięty w 
gniazdo wykonane w górnym ramieniu uchwytu (34). 

(1 zastrzeżenie) 
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B24B P.197971 T 06.05.1977 

Kombinat Maszyn do Fabryk Domów „Zremb", Gli-
wice, Polska - Zakład Produkcyjny Tychy, Polska 
(Henryk Bochenek). 

Stanowisko do ostrzenia narzynek 

Przyrząd według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że składa się z mocowanej do podstawy stojaka za 
pomocą śrub, prowadnicy stałej (1), posiadającej 
wzdłużne wyżłobienie, w którym prowadzona jest 
śruba (2) wraz z nakrętką (3), a zabezpieczona przed 
wypadnięciem płytką (4), mocowaną do prowadnicy 
stałej wkrętami (5). 

Ruch prowadnicy ruchomej (6) jest ograniczony 
wkładką klinową (7) poprzez śrubę blokującą (8). 

(5 zastrzeżeń) 

B24D P.199853 26.07.1977 

Pierwszeństwo: 28.07.1976 - Australia (nr PC 6786/76) 

Wiltshire Cutlery Company Proprietary Limited, 
South Melbourne, Australia. 

Urządzenie do ostrzenia noży oraz pochwa do noża 

Urządzenie do ostrzenia według wynalazku zawiera 
parę płytek (2), (3) przesuniętych względem siebie 
i zamocowanych do wychylnego korpusu (4). Szer-
sze powierzchnie płytek zwrócone są ku sobie i za-
chodzą wzajemnie na siebie. Krawędzie (5), (6) tych 
płytek sięgające poza strefę tego zachodzenia two-
rzą między sobą rowek ostrzący (7). Zwrócone ku so-
bie powierzchnie (8, 9) są oddalone od siebie i po-
między nimi występuje szczelina (11) przebiegająca co 
najmniej wzdłuż krawędzi (5), (6) tych płytek na całej 

głębokości rowka (7) i w bezpośrednim sąsiedztwie 
miejsca zachodzenia tych powierzchni na siebie. 
Pochwa według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zwrócone ku sobie powierzchnie (8, 9) płytek (2, 3), 
są oddalone od siebie tak, że między nimi znajduje 
się szczelina (11) występująca co najmniej na całej 
głębokości tego rowka (11) i w bezpośrednim sąsiedz-
twie tego obszaru zachodzenia płytek na siebie. 

(7 zastrzeżeń) 

B25D P.197986 T 06.05.1977 

Ośrodek Onformacji Naukowej i Postępu Technicz-
no-Organizacyjnego „Intorg", Szczecin, Polska (Wal-
demar Gawroński). 

Punktak elektryczny 

Istota punktaka elektrycznego według wynalazku 
polega na tym, że do jednej pary styków roboczych 
(1) stycznika (2) jest podłączony elektromagnes (3), 
a do drugiej pary styków roboczych (4) jest podłą-
czony kondensator (5), który jest załączony do linii 
zasilającej poprzez prostownik (6) i dwupołożeniowy 
przycisk (7), za pomocą którego to przycisku konden-
sator (5) jest odłączony cd linii zasilającej i włączany 
do cewki stycznika (2). 

Elektromagnes i dwupołożeniowy przycisk (7) są 
umieszczone w cylindrycznej obudowie (8) połączonej 
rozłącznie z tulejkową końcówką (9), przy czym elek-
tromagnes ma zworę (11) osadzoną przesuwnie w tulei 
(12), a w tulejkowej końcówce (9) jest osadzony prze-
suwnie grot (17), zaś na części długości tulei są wyko-
nane podłużne otwory (14) w których jest przemiesz-
czany sworzeń (11) osadzony w zworze (11). 

(2 zastrzeżenia) 

B25D P.199972 30.07.1977 

Pierwszeństwo: 2.08.1976 - USA (nr 710,755) 

Dart Industries INC., Los Angeles, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Pojemnik szczelnie zamykany 

Pojemnik (10) szczelnie zamykany, zwłaszcza do 
przechowywania żywności, z wygiętymi łukowo na 
zewnątrz ściankami (17, 19) ma wyjmowaną przegro-
dę (20) z poprzecznymi ściankami ustalającymi (22). 
Ścianki ustalające (22) usytuowane na końcach prze-
grody (20) są dopasowane za pośrednictwem kołnie-
rzy (23) do kształtu powierzchni występów (24) w 
ściankach bocznych (17) pojemnika (10). 

(4 zastrzeżenia) 
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B26B 
B23D 

P. 197423 T 15.04.1977 

Tadeusz Łuczyński, Warszawa, Polska (Tadeusz Łu-
czyński, Kazimierz Łuczyński). 

Przyrząd wiertarki ręcznej zwłaszcza do cięcia 

Przyrząd wiertarki ręcznej zwłaszcza do cięcia po-
siada obrotową rękojeść, wewnątrz której przesuwa 
się ruchem posuwisto-zwrotnym w stałym położeniu 
promieniowym uchwyt narzędzia (10) z przymocowa-
nym narzędziem (12). Uchwyt narzędzia połączony jest 
cięgnem (6) z tuleją łożyskową (5) nałożoną na jeden 
czop korby (4). Cięgno (6) przesuwa się wewnątrz 
giętkiego pancerza (7), który łączy rękojeść z obudo-
wą korby (23). Obudowa korby (23) ułożyskowana jest 
na drugim czopie korby (1), mocowanym w uchwycie 
wiertarki ręcznej. 

Przyrząd przenosi napęd z wiertarki ręcznej na 
uchwyt narzędzia (10) i narzędzie (12) oraz pozwala na 
swobodne ustawienie osi narzędzia i płaszczyzny cię-
cia ręcznego co ma znaczenie w miejscach trudno do-
stępnych. (1 zastrzeżenie) 

B26D P.192237 06.09.1976 

Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Sto-
mil", Wolbrom, Polska (Ryszard Osuch, Henryk Cyg-
narowski). 

Urządzenie do obcinania detali profilowych 

Urządzenie według wynalazku wyposażone jest w 
ramię (11), które otrzymuje ruch obrotowo-posuwisty 
przenoszony na uchwyt zaciskowy (12) i nóż (13) od 

suwaka (8), któremu ruch obrotowy nadaje pierścień 
(7), a ruch posuwisty wałek (30) poprzez krzywkę (31) 
i rolkę (9). (l zastrzeżenie) 

B27H P.192082 27.08.1976 

Fabryka Mebli Giętych, Jasienica, Polska (Broni-
sław Duława, Józef Buchta). 

Ścisk do formy giętarskiej 

Ścisk do formy giętarskiej składający się z klamry, 
zapadki, taśmy giętarskiej i formy charakteryzuje się 
tym, że każdy koniec taśmy giętarskiej (1) przedłu-
żony jest o prostokątną nakładkę (2), w której osio-
wo do elementu giętego (9) osadzona jest śruba mo-
cująca (4) zakończona wahliwą stopką (3), zaś klamra 
(5) przytwierdzona jest do formy giętarskiej (7) za 
pomocą wkrętu (8), który pozwala regulować odleg-
łość klamry (5) od formy (7) w zależności od zmienia-
jącej się grubości elementu giętego (9). Klamra (5) 
wraz z ruchomą zapadką (6) jednocześnie obejmuje 
formę (7), element gięty (9), taśmę giętarską (1) i pro-
stokątną nakładkę (2). 

Ścisk ma zastosowanie w formach giętarskich zwła-
szcza przy gięciu elementów drewnianych w meblar-
stwie. (1 zastrzeżenie) 

B28B P. 195369 17.01.1977 

Pierwszeństwo: 19.01.1976 - RFN (nr P 26 01 715.2-25) 

Vereinigte Grossalmeroder Thonwerke, Grossalmde-
rode, Republika Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania z masy formierskiej tygli o zam-
kniętym dnie i urządzenie do wytwarzania z masy ce-

ramicznej tygli o zamkniętym dnie 

Sposób według wynalazku polega na tym, że cera-
miczną masę formierską wprowadza się za pomocą 
wytłaczarki do zamkniętej skrzynki, po czym do 
skrzynki wprowadza się pod naciskiem rdzeń formy, 
który między wewnętrzną powierzchnią skrzynki i ze-
wnętrzną powierzchnią własną formuje najpierw cy-
lindryczny płaszcz tygla, a następnie bezpośrednio po 
tym i bez przerwania pasma masy ceramicznej wy-
tłacza się dno tygla. Podczas wytłaczania dna po-
przednio nieruchoma forma przesuwana jest w kie-
runku przemieszczania się masy ceramicznej. 

Urządzenie według wynalazku składa się z prasy 
(2), skrzynki formierskiej (7) oraz z rdzenia formier-
skiego (8) umieszczonego na stole (5), który to stół 
jest osadzony na podnośno-opuszczającym się siłowni-
ku hydraulicznym (6). (12 zastrzeżeń) 
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B28C P. 192242 07.09.1976 

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskie-
go, Bydgoszcz, Polska (Halina Michalska-Mogiełko, 
Czesław Matejczyk, Zenon Walczak). 

Urządzenie do dozowania domieszek uszlachetniających 
do betonu 

Urządzenie wg wynalazku zainstalowane na beto-
niarce, ma mieszalnik (1) połączony rurowym przewo-
dem (2) z cylindrem (3) podzielonym na dwie części 
dopływowym zaworem (4). Część odpływowa cylindra 
(3) połączona jest rurowym przewodem (5) z komorą 
(6) o zmiennej pojemności i przewodem rurowym (7) 
z cylindrem (8). Cylinder (8) podzielony jest na dwie 
części zaworem odpływowym (9). Zawory (4) i (9) ste-
rowane są poprzez dźwignie (10) i sprężyny (11) i (12) 
elektrosiłownikiem (13). Pojemność komory (6) regulo-
wana jest tłokiem (14) posiadającym odpowietrzający 
zawór pływakowy (15) za pośrednictwem sprężyny (16) 
i naciągowej linki (17). Działanie elektrosiłownika (13) 
związane jest z podnoszeniem lub opuszczaniem ko-
sza zasypowego betoniarki. (3 zastrzeżenia) 

B29C P. 192298 08.09.1976 

Zakłady Maszyn Chemicznych „Metalchem", Gliwi-
ce, Polska (Zygmunt Machowski, Jan Zwoliński, Jan 
Krzyżanowski). 

Urządzenie do perforowania karbowanych rur drenar-
skich z termoplastycznych tworzyw sztucznych 

Urządzenie wg wynalazku charakteryzuje się tym, 
że mechanizm napędu wodzików (6) wyposażony jest 
w noże perforujące (9). Napędzana przekładnią cięgno-
wą (12) ułożyskowana w korpusie (1) tuleja obrotowa 
(2) ma przymocowaną do niej krzywkę (3) z bieżnią 
(4). Krzywka (3) poprzez rolki (7) nadaje wodzikom (6) 
osadzonym w prowadnicach (5) ruch posuwisty w kie-
runku perforowanej karbowanej rury (14), natomiast 
ruch powrotny wodzików (6) realizowany jest za po-
mocą sprężyn (10) zapewniających ciągły kontakt ro-
lek (7) z bieżnią (4) krzywki (3). Zespół kół (13) prze-
suwających karbowaną rurę (14) ma napęd zsynchro-
nizowany z obrotami krzywki (3). (1 zastrzeżenie) 

B29D P. 192164 02.09.1976 

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Piastów, 
Polska (Alina Raszul-Gliniewicz, Wiesław Szurek, 
Marianna Szczepańska, Zdziswał Grędowski, Roman 
Frunze). 

Sposób wytwarzania zaworów gumowo-metalowych do 
dętek samochodowych, motocyklowych i rowerowych 

Sposób wytwarzania zaworów gumowo-metalowych 
do dętek samochodowych, motocyklowych i rowero-
wych polega na tym, że metalowe części korpusów 
zaworów gumuje się adhezyjną mieszanką gumową z 
halogenowanego kauczuku butylowego, przy czym w 
procesie tym nie stosuje się klejów jako warstwy łą-
czącej. 

Mieszanka gumowa zawiera 80 części wagowych 
kauczuku chlorobutylowego lub bromobutylowego, 20 
części wagowych kauczuku chloroprenowego, 10-60 
części wagowych sadzy aktywnej, 05-30 części wago-
wych krzemionki aktywnej, 3-25 części wagowych 
tlenku cynkowego, 0,5-5 części wagowych kwasu ste-
arynowego, 3-20 części wagowych naftolenu, 0,5-4 
części wagowych polimeru 2,2,4-trójmetylo-l,2-dwuwo-
dorohinoliny, 1-4 części wagowych 2-merkaptobenzo-
tiazolu, 0,5-2,5 części wagowych N-cyklo-heksylo-2-
-benzotiazolilo-sulfenamidu. (1 zastrzeżenie) 

B29H P. 192218 03.09.1976 

Krakowskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Sto-
mil", Kraków, Polska (Jerzy Koźbiał, Władysław Bo-
chenek, Mirosław Kłos, Władysław Duda). 

Urządzenie do produkcji wyrobów gumowych i two-
rzyw sztucznych metodą maczania zwłaszcza rękawic 

Urządzenie do produkcji wyrobów gumowych i z 
tworzyw sztucznych zwłaszcza rękawic, składające się 
ze stalowej konstrukcji (1) charakteryzuje się tym, że 
jest zmontowane w sekcji (2), które w części techno-
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logicznej i w części tunelu wulkanizacyjnego (10) 
składają się z komór (11), które mogą stanowić ele-
menty zunifikowane. Długość elementów tych zależna 
od potrzeby może być regulowana. 

W poszczególnych komorach (11) tunelu wulkaniza-
cyjnego (10) temperatura jest regulowana zależnie od 
potrzeb technologicznych. Stanowiska transportu po-
ziomego (3), oraz pionowego (4) wyposażone są w cy-
lindry hydrauliczne (16), które są źródłem uruchamia-
nia wózków z zamontowanymi formami (5) jak i pod-
noszenia wanien (8) wypełnionych płynem technolo-
gicznym, w których maczane są formy w czasie cyklu 
technologicznego. (3 zastrzeżenia) 

B29J P. 192229 06.09.1976 

B29J P. 190841 06.09.1976 

Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska (Sta-
nisław Kabat, Zdzisław Pulikowski, Lech Raczyński). 

Sposób obróbki termicznej twardych płyt pilśniowych 
i urządzenie do obróbki termicznej twardych płyt pil-

śniowych 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że płyty pil-
śniowe (1) po wyjęciu z gorącej prasy i oddzieleniu 
od palet podawczych przenosi się bezpośrednio do tu-
nelu tak, aby nie zdążyły ostygnąć, a zapoczątkowane 
procesy termiczne nie przerwały się w przerwie mię-
dzyoperacyjnej. 

Płyty (1) są przemieszczane w tunelu przenośnikiem 
(2) w pozycji lekko pochylonej i w tym położeniu 
przechodzą przez wszystkie strefy obróbki, jak: na-
grzewanie, wygrzewanie, schładzanie i nawilżanie. 
Kierunek gazów (3) obróbczych jest wymuszony za 
pomocą wentylatorów (5) od dołu tunelu w górę rów-
nolegle do krótszych krawędzi płyt (1) i spełniają al-
ternatywnie funkcje nagrzewania płyt (1) odprowa-
dzania nadmiaru ciepła wydzielonego w reakcji egzo-
termicznej zachodzącej w płytach (1) oraz nawilżania 
płyt (1). Urządzenie do obróbki termicznej płyt (1) 
składa się z tunelu o szerokości odpowiadającej dłu-
gości płyt (1) wyposażonego w przenośnik (2) oraz w 
regulacyjne komory (4) gazów obróbczych i wentyla-
tory (5), które wymuszają kierunek gazów (3) poprzez 
kanały (6, 7) i przestrzenie między płytami. Awaryjna, 
boczna pokrywa (8) ułatwia konserwację i czyszcze-
nie tunelu, a w razie lokalnego zapłonu umożliwia 
skuteczne gaszenie. (4 zastrzeżenia) 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń 
Transportowych, Bytom, Polska (Władysław Gonera, 
Marian Machnik, Andrzej Nalewajka). 

Sposób bezpyłowego rozdrabniania obrzeży płyt pil-
śniowych w procesie wstępnego formatyzowania 

Przedmiotem wynalazku jest sposób bezpyłowego roz-
drabniania obrzeży płyt pilśniowych w procesie wstę-
pnego formatyzowania, stosowany w ciągu technolo-
gicznym w zakładach płyt pilśniowych. Istotą wyna-
lazku jest wprowadzenie obciętych obrzeży płyt w 
postaci długich i wąskich pasków do urządzenia do 
rozdrabniania, zamontowanego w instalacji transportu 
pneumatycznego za każdą głowicą nożową, w którym 
są rozdrabniane i następnie przesyłane instalacją 
transportu pneumatycznego do ponownego przerobu 
na płyty poprzez proces rozwłókniania. 

(1 zastrzeżenie) 

B60C P. 192068 27.08.1976 

Michał Szostak, Nowy Dwór Gdański, Polska (Mi-
chał Szostak). 

Opony do pojazdów samochodowych odporne na ście-
ranie 

Opona według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że struktura opony lub bieżnika opony nasycona jest 
elastycznymi i mocnymi włóknami w postaci krótkich 
i mocnych nici ułożonych promieniście, które wpro-
wadza się do surowca przed wykonaniem opony. 

(1 zastrzeżenie) 

B60P P. 197976 T 06.05.1977 

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

Pojazd do transportu zwierząt 

Pojazd według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że wyposażony jest w usytuowane między podłogą (2) 
nadwozia i podłużnicami (3) prowadnice (4), w któ-
rych umieszczone są ramiona (5), połączone obrotowo 
z trzyczęściowym pomostem dodatkowym, którego bo-
ki (7) złączone są obrotowo z częścią środkową (6). 

(2 zastrzeżenia) 
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B61H P. 199933 29.07.1977 

Pierwszeństwo: 06.08.1976 - RFN (nr P 26 35 425.6) 

Knorr - Bremse GmbH, Monachium, Republika 
Federalna Niemiec. 

Zawór do sterowania hamulców pneumatycznych 
zwłaszcza do pojazdów szynowych 

Zawór do sterowania hamulców pneumatycznych, 
zwłaszcza do pojazdów szynowych, z elementem trój-
ciśnieniowym do pośredniej lub bezpośredniej kon-
troli ciśnienia w cylindrze hamulcowym oraz z ogra-
nicznikiem maksymalnego ciśnienia, ograniczającym 
wzrost ciśnienia w cylindrze hamulcowym do ustalo-
nej wartości maksymalnej za pomocą zaworu w prze-
wodzie łączącym pomiędzy zasobnikiem a zaworem 
wlotowym elementu trójciśnieniowego. Ogranicznik 
maksymalnego ciśnienia jest zasilany ciśnieniem w 
przewodzie łączącym pomiędzy zaworem wlotowym 
elementu trójciśnieniowego a gniazdem zaworu ogra-
nicznika maksymalnego ciśnienia w kierunku zamy-
kania, a korpus zaworu ogranicznika maksymalnego 
ciśnienia, umieszczony w zasilanej ciśnieniem zasob-
nika przestrzeni ciśnieniowej i odciążony od ciśnie-
nia zasobnika składa się z grzybka zaworu, współpra-
cującego z gniazdem zaworu, oraz z tłoka zaworu, 
połączonego z grzybkiem za pośrednictwem popycha-
cza zaworowego, mającego wzdłużny otwór okrągły 
i prowadzonego suwliwie w sposób szczelny w obudo-
wie zaworu, oraz obciążonego w kierunku zamykania 
zaworu ciśnieniem w przestrzeni zasilającej, łączącej 
się poprzez wzdłużny otwór okrągły z przewodem łą-
czącym, korpus zaworu zaś jest obciążony sprężyną 
w kierunku otwierania zaworu, charakteryzuje się 
tym, że jedna z obu części: gniazdo zaworu (14) lub 
grzybek zaworu (4) jest przytrzymywana na niosącej 
ją części za pomocą łożyska kulistego (17). 

(10 zastrzeżeń) 

B62D P. 199997 01.08.1977 

Pierwszeństwo: 04.08.1976 - USA (nr 711342) 

Massey - Ferguson Services N. V., Curacao, Anty-
le Holenderskie. 

Zaczep ciągnika do przyłączania narzędzia 

Zaczep ciągnika do przyłączania narzędzia rolnicze-
go, charakteryzuje się tym, że każdy z rozciągniętych 
członów trzypunktowego zaczepu ciągnika ma zespół 
przedni (36) i zespół tylny (38), posiadający występ 
przedni (58) oraz śrubę (50) i podłużną szczelinę (60) 
stanowiące połączenie zespołu tylnego z zespołem 

przednim, tak że zespół tylny może względem zespołu 
przedniego wykonywać poosiowe ruchy zwrotne po-
między położeniami przednim i tylnym również ru-
chy obrotowe pomiędzy położeniami poziomym i na-
chylonym. W normalnej pozycji roboczej zespół tylny 
(38) znajduje się w położeniu tylnym poziomym. W 
celu unieruchomienia zespołu tylnego (38) w normal-
nej pozycji roboczej zastosowano zespół sprzęgają-
cy (62). (9 zastrzeżeń) 

B65B P. 199454 07.07.1977 

Pierwszeństwo: 07.07.1976 - Japonia (nr 80791/76) 
07.07.1976 - Australia (nr 15658/76) 

AB Âkerlund. and Rausing, Lund, Szwecja. 

Szczęka do termicznego uszczelniania 

Szczęka do termicznego uszczelniania, przeznaczona 
do wytwarzania wydłużonej strefy uszczelnienia, ma-
jąca ustaloną szerokość oraz zawierająca naprzemian-
ległe podniesione części (11) oraz obniżone części (12, 
13), charakteryzuje się tym, że przynajmniej niektóre 
obniżone części stanowią zagłębienia (13), których łą-
czny wymiar w kierunku wzdłużnym strefy uszczel-
nienia, jest znacznie mniejszy niż długość tej strefy 
oraz są umieszczone całkowicie w obrębie szerokości 
tej strefy w taki sposób, że są całkowicie otoczone 
ciągłą podniesioną częścią (11). 

Obniżenia (13) są wykonane na górnych powierz-
chniach podniesień grzbietowych (11), regularnie pow-
tarzanych w kierunku wzdłużnym szczęki. Korzystnie 
obniżenia (13) są kołowe, a przy tym zajmują znaczną 
część górnych powierzchni grzbietowych (11), korzy-
stnie więcej jak 25% powierzchni. (7 zastrzeżeń) 

B65B P. 199778 19.07.1977 

Zakład Doświadczalny Aparatury Chemicznej „Bi-
prokwas", Katowice, Polska (Alfred Lożek, Andrzej 
Szymański, Jan Sobczak, Tadeusz Rainelt, Szczepan 
Niedbałka, Janusz Kosiba, Witold Lipa, Stanisław 
Smużyński, Wacław Ciesiełkiewicz, Werner Wawrzy-
nek, Józef Bromka). 

Ładowarka taśmowo-teleskopowa do ładowania wor-
ków i materiałów sypkich do wagonów 

Ładowarka według wynalazku ma przenośnik teles-
kopowy, który w tylnej części pod zsuwnią (13) wor-
ków z przenośnika stałego ma krążniki (14) o długości 
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równej szerokości taśmy. Przesuw członu (6) tele-
skopowego powodowany jest silnikiem z przekładnią 
poprzez łańcuch (9), najkorzystniej tulejkowo-rolko-
wy, łącznik (10) i ramię (11) przymocowane do tylnej 
części członu (6) teleskopowego. Krążniki przedniej 
części członu (12) stałego przenośnika teleskopowego 
są krótkie i usytuowane w ten sposób, że pomiędzy 
ich rzędami są wolne przeloty, w które wchodzą krąż-
ki (17) płaskie podtrzymujące taśmę w członie (6) te-
leskopowym. Człon teleskopowy ma boczne rolki pro-
wadzące ślizgające się po prowadnicach w członie (12) 
stałym przenośnika teleskopowego. (3 zastrzeżenia) 

B65D P. 192276 08.09,1976 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Teofil Szeja, Leon Kuc). 

Zbiornik materiałów ziarnistych 

Zbiornik przeznaczony jest do magazynowania ma-
teriałów ziarnistych, które podczas wsypywania ich 
do zbiornika nie powinny ulec rozdrobnieniu, jak np. 
niektóre koncentraty metali stanowiące wsad do pro-
cesów metalurgicznych. Zbiornik (1) ma w swoim 
wnętrzu zabudowaną co najmniej jedną zsuwnię (5), 
nachyloną pod kątem zależnym od rodzaju materiału 
ładowanego do zbiornika, powodującą łagodne zsu-
wanie się materiału. (1 zastrzeżenie) 

B65D P. 193033 14.10.1976 

Pierwszeństwo: 12.09.1976 - Międzynarodowe Tar-
gi Poznańskie (nr l/TAR/76) 

Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej, Po-
znań, Polska (Bogdan Aleksander Skierski). 

Paleta ładunkowa 

Paleta ładunkowa sporządzona z wielowarstwowej 
tektury falistej, lub innego tworzywa, zawiera płytę 
górną (1), oraz równolegle do niej usytuowaną płytę 

dolną (2) wzmacniającą. Płyty połączone są ze sobą 
za pomocą tulei dystansowych (4) i elementów wzmac-
niających (3). Płyta górna (1) składa się z co najmniej 
dwóch falistych arkuszy tworzywa, ułożonych i przy-
twierdzonych do siebie w ten sposób, że garby fal 
jednego arkusza zachodzą prostopadle na linie gar-
bów drugiego arkusza. 

Paleta ładunkowa służy zwłaszcza do jednorazowe-
go użytku. (2 zastrzeżenia) 

B65G P. 190516 16.06.1976 

Zakłady Produkcji i Nasycania Podkładów Kolejo-
wych, Gdańsk, Polska (Kazimierz Preiss). 

Urządzenie do przenoszenia przedmiotów stałych, zwła-
szcza podkładów kolejowych 

Urządzenie według wynalazku ma ramę (9), po któ-
rej przesuwa się podajnik (1). W podajniku (1) znaj-
duje się mechanizm zwalniający element transporto-
wany mający zaczepy (6), dźwignię (7), dźwignie (14 
i 5) oraz układ wałków (15, 16, 17). Listwa (3) napoty-
kając na opór (4) lub element (18) powoduje urucho-
mienie mechanizmu zwalniającego. (6 zastrzeżeń) 
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B65G P. 192200 02.09.1977 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych - Mysłowice, 
Mysłowice, Polska (Józef Labus, Stanisław Konias, 
Michał Swierz, Stanisław Chmiel, Ludwik Cieślawski). 

Przejezdny przenośnik taśmowy 

Przejezdny przenośnik taśmowy do transportu urob-
ku ma skrzynię (9) napędu wraz z silnikiem (10), prze-
kładnią (11) i bębnami napędowymi (12). Skrzynia (9) 
z jednej strony jest podparta na przegubie (8), a dru-
gą stroną zwisa na dolnym paśmie taśmy (14) powo-
dując swym ciężarem napięcie taśmy przenośnika. Do 
regulacji wielkości siły napięcia służy podnośnik (13). 

(1 zastrzeżenie) 

B65G P. 192217 03.09.1976 

Biuro Projektów Przemysłu Kruszyw i Surowców 
Mineralnych Kraków, Polska (Włodzimierz Rylski, Je-
rzy Kurek). 

Stacja napędowo-napinająca przenośnika na estraka-
dzie 

Stacja napędowo-napinająca może mieć jeden lub 
dwa bębny napędowe. 

Stacja z jednym bębnem napędowym zamontowana 
jest na przestrzennej podporze (1) ustawionej poza 
obrzeżem podstawy stożka składu terenowego. Bęben 
napędowy (2) przenośnika taśmowego napędzany jest 
silnikiem (4) poprzez skrzynie przekładniową. Dolna 
taśma (7) przenośnika przewinięta jest przez zespół 
bębnów odciekowych (8), (9) i (10), bęben napędowy 
(2) oraz bęben napinający (11) do którego podwieszo-
ny jest ciężar napinający (12). Przestrzenna podpora 
(1) ma zestaw szyn podwieszonych (13) umożliwiają-
cych wciąganie i opuszczanie zespołów stacji przy po-
mocy wciągników (18). 

Stacja z dwoma bębnami napędowymi (2) i (3) na-
pędzanymi indywidualnie silnikami (4), (5) i (6) po-
przez skrzynie przekładniowe (15), (16) i (17) zamonto-
wana jest na przestrzennej podporze (1). Dolna taśma 
(7) przenośnika przewinięta jest przez bębny napędo-
we (2) i (3), zespół bębnów odciskowych (8) i (9) oraz 
bęben napinający (11) do którego podwieszony jest 
ciężar napinający (12). Przestrzenna podpora (1) ma 
szyny (13) i wciągniki (18). (2 zastrzeżenia) 

B65G P. 197829 T 02.05.1977 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Andrzej Mickiewicz, Andrzej Włodarski, Henryk 
Ciołczyk, Mieczysław Jabłoński, Witold Lewandowski, 
Mieczysław Berka). 

Sposób regulacji wypływu materiałów ziarnistych z 
silosów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób automatycznej 
regulacji wypływu materiałów ziarnistych z silosów, 
zwłaszcza przeznaczonych do gromadzenia materiałów 
mieszanych ze sobą. Sposób polega na tym, że często-
tliwość i/lub amplituda drgań dna aktywnego w silo-
sie jest regulowana automatycznie sygnałem elek-
trycznym generowanym przez wagę przelotową, do 
której wsypuje się materiał ziarnisty z dna aktywne-
go. (2 zastrzeżenia) 

B65G P. 197920 T 05.05.1976 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwoj owy Przemysłu 
Odzieżowego, Łódź, Polska (Edward Niedzielko, Le-
szek Wagner). 
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Urządzenie do podawania elementów odzieży 

W korpusie (1) urządzenia według wynalazku, przy-
mocowanym przesuwnie do płyty stołu (2) maszyny 
szyjącej, jest umieszczony siłownik (3). Jego tłoczys-
ko jest połączone przegubem (4) z końcem dwura-
miennej dźwigni (5), która z korpusem (1) połączona 
jest przegubem (6). 

Zamieszczona na tym przegubie sprężyna (7), jed-
nym swym końcem opiera się o krawędź wycięcia w 
korpusie (1), zaś drugim końcem o dłuższe ramię dźwi-
gni (5). Ná końcu tego ramienia znajduje się głowica 
wyposażona w dwie rolki (8) i (9), z nawiniętą na nie 
taśmą samoprzylepną (10). 

Na tym samym końcu dźwigni (5), od dołu, zamo-
cowana jest uchy lnie na przegubie (13) listwa (11) ze 
szczeliną, której wymiary umożliwiają swobodne prze-
mieszczanie się rolek (8) i (9) w górę i w dół, po wy-
chyleniu się listwy (11). Krótsze ramię listwy opiera 
się o wyłącznik (12), umieszczony na dźwigni (5). 

(1 zastrzeżenie) 

B65G P. 198088 T 12.05.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Juliusz 
Sabaturski, Jan Szymura). 

Przenośnik krążkowy nienapędzany 

Przedmiotem wynalazku jest przenośnik krążkowy 
nienapędzany przeznaczony do transportu w trud-
nych górniczych warunkach, zwłaszcza podczas pro-
wadzenia akcji ratowniczych. Przenośnik ma powta-
rzalne składane segmenty, z których każdy ma dwie 
prowadnice (3) i (4) połączone między sobą dwiema 
przegubowymi poprzeczkami (6). Na górnych powierz-
chniach prowadnic (3) i (4) umieszczone są obrotowo 
krążki transportujące (7). Każdy segment ma dwa od-
ciągi (8) boczne, a cały przenośnik kotwiony jest 
wzdłużnie w znany sposób. Po krążkach (7) transpor-
tujących przeciągana jest przegubowa platforma (15). 

(5 zastrzeżeń) 

B65G P. 198691 T 06.061977 

Pierwszeństwo: 5.06.1976 - RFN (nr P 26 25 513.0) 

Klein, Schanzlin Becker AB, Frankentahl, Republi-
ka Federalna Niemiec. 

Urządzenie doprowadzające do komory rurowej 

Urządzenie według wynalazku służy do hydraulicz-
nego przenoszenia materiałów stałych, zwłaszcza wę-
gla, rudy i/lub innych kruszyw za pomocą dwóch prze-
biegających obok siebie przewodów rurowych. 

Urządzenie ma przy powierzchni dna zbiornika za-
ładowczego (1) przyłączone dwa obok siebie współ-
prądowe przewody rurowe (4, 5). Powierzchnia dna 
i początek przewodu rurowego są połączone poprzez 
jedną albo dwie automatycznie sterowane podczas wy-
łączania armatury (6, 7) znajdujące się w wolnej od 
materiałów stałych wodzie. Początki rur są dalej po-
łączone przez jedną albo dwie sterujące armatury (11, 
12) z pompą ciśnieniową (10) zasilającą poszczególne 
przewody rurowe w znany sposób w wodę wolną od 
materiałów stałych. Końce przewodów są połączone 
przez jedną lub dwie armatury sterujące (15, 16) na 
zmianę z pomocą ssącą (18). Przy wejściu przewodów 
rurowych (4, 5) do wspólnego przewodu zasilającego 
(14) przyłączona jest samoczynnie włączająca się ar-
matura (13), znajdująca się w wolnej od materiałów 
stałych wodzie. (6 zastrzeżeń) 

B65G P.199394 05.07.1977 

Pierwszeństwo: 06.07.1976 - Holandia (nr 7607466) 
12.01.1977 - USA (nr 758795) 

Willem Jan Herman Bake, Madryt, Hiszpania. 

Zbiornik do transportu materiałów 

Zbiornik (10) do oddzielnego transportu materiałów 
stanowiących składniki betonu, a które są następnie 
automatycznie łączone na miejscu przeznaczenia, cha-
rakterystyczny tym, że składa się z dwóch wzajem-
nie uzupełniających się części, z których każda tworzy 
komorę (11, 12), które są ^połączone ze sobą ruchomo 
na przegubie (26) oraz opierają się o siebie ściankami 
(15, 16). Komory olejowe (11, 12) mają otwory wejścio-
we (26, 27) i otwory wylotowe (20, 21). Otwory wylo-
towe (20, 21) są zamykane klapami (19, 23) lub zasu-
wami, zaś klapa lub zasuwa (19) otworu wylotowego 
jednej komory (11) tworzy część ścianki drugiej ko-
mory (12) lub jest do niej dołączona. Obie komory są 
tak połączone ze sobą, że przy ruchu tych komór 
względem siebie ich otwory wylotowe (20, 21) zosta-
ją otworzone. 
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Wzajemnie uzupełniające się komory (11, 12) zbior-
nika są osadzone w ramie (4) tak, że pod wpływem 
ciężaru ładunku, wzajemnie ruchome komory (11, 12) 
pozostają w takim położeniu względem siebie, że ich 
otwory wylotowe (20, 21) są zamknięte. (27 zastrzeżeń) 

B65Q P. 192199 02.09.1977 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych - Mysłowice, 
Mysłowice, Polska (Stanisław Konias, Józef Labus, 
Michał Šwierz, Ludwik Cieślawski, Stanisław Chmiel). 

Taśma przenośnikowa 

Taśma (1) przenośnikowa ma szereg sworzni (2) za-
czepowych umocowanych wzdłuż osi podłużnej taśmy 
(1), których końce z rowkami (3) są przegubowo połą-

czone z ogniwami łańcucha (4) pociągowego, a drugie 
końce są trwale połączone z taśmą (1). Łańcuch (4) 
pociągowy służy do napędu taśmy (1). (l zastrzeżenie) 

B66F P.197368 T 13.04.1977 

Maksymilian Trębski, Ursus, Polska (Maksymilian 
Trębski. 

Wywrotnik samochodowy uniwersalny z amortyzato-
rem hydraulicznym 

Wywrotnik samochodowy według wynalazku ma 
podstawę (1, 2, 3), do której przyspawane są zderzaki 
(4), wsporniki przegubu (5) i uchwyt amortyzatora (6). 
Do wsporników przegubu (5) zamontowane są przegu-
bowo dwie dźwignie (7) i (8) za pomocą sworzni prze-
gubu (9). Do układu dźwigni za pomocą sworznia 
dźwigni (12) zamocowany jest przegubowo amortyza-
tor hydrauliczny dwustronnego działania (13), którego 
drugie ucho również przegubowo jest zamocowane 
sworzniem (14) w uchwycie (6). 

Do zespołu dźwigni za pomocą śrub (18) przykrę-
cone są tarcze mocujące wymienne (17) z odpowied-
nimi otworami dostosowanymi do rozstawu śrub mo-
cujących koła w danym typie samochodu. 

(2 zastrzeżenia) 

Dział С 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B P. 199030 21.06.1977 

Pierwszeństwo: 24.06.1976 - Włochy (nr 24671 A/76) 

Tecnimont S.p.A., Mediolan, Włochy. 

Sposób wytwarzania mieszanin gazowych zawierają-
cych wodór 

Sposób wytwarzania mieszanin gazowych zawierają-
cych wodór z węglowodoru przez reakcję z parą po-
lega na tym, że co najmniej część pary potrzebnej do 
prowadzenia procesu wytwarza się przez nasycenie 
wprowadzanego węglowodoru wodą ogrzaną co naj-
mniej jednym źródłem ciepła o temperaturze poni-
żej 420°C, przy czym źródła te znajdują się w pro-
cesie, a stanowią je gazy spalinowe, lub otrzymane 
w procesie mieszaniny gazowe zawierające wodór. 

Mieszaniny gazowe zawierające wodór stosuje się 
do syntezy amoniaku, metanolu i innych produktów 
syntez utleniających oraz jako źródło tlenku węgla 
i wodoru. (20 zastrzeżeń) 

C01D P. 198479 28.05.1977 

Pierwszeństwo: 31.05.1976 - Austria (A 3949/76) 

Chemie Linz AG, Linz, Austria (Heinz Göller, Wil-
helm Tschebuli, Werner Czysch, Walter Müller). 

Sposób wytwarzania siarczanu wapniowego o malej 
zawartości fluoru, nie większej niż 0,25% 

Sposób wytwarzania siarczanu wapniowego o ma-
łej zawartości fluoru, nie większej niż 0,25'°/o, w prze-
liczeniu na ilość anhydrytu z mokrej metody otrzy-
mywania kwasu fosforowego połączonej z przekrysta-
lizowaniem najpierw otrzymywanego odpadkowego 
siarczanu wapniowego w odrębnym etapie, wobec 
zmiany stopnia uwodnienia, charakteryzuje się tym, 
że podczas procesu wytwarzania kwasu fosforowego 
dodaje się aktywny kwas krzemowy w ilości 1-4% 
wagowych w dwóch porcjach, przy czym połowę do 
dwóch trzecich całkowitej ilości wprowadzanego kwa-
su krzemowego dodaje się w etapie roztwarzania, po-
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została ilość kwasu krzemowego po zakończeniu roz-
twarzania i ewentualnie po oddzieleniu głównej częś-
ci fazy ciekłej dodaje się w etapie przekrystalizowa-
nia, a przekrystalizowany siarczan wapniowy po od-
sączeniu przemywa się wodą, oddziela od fazy cie-
kłej i suszy. (6 zastrzeżeń) 

C01F P.198121 T 13.05.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Instytut Prze-
mysłu Wiążących Materiałów Budowlanych, Opole, 
Polska (Andrzej Noworyta, Elżbieta Kosacka, Grażyna 
Mozol). 

Sposób głębokiego ciągłego odkrzemowywania roz-
tworów glinianowych 

Sposób według wynalazku realizowany jest poprzez 
wydzielanie glinokrzemianów wapniowych związkami 
(8, 13, 16) w postaci wodorotlenku wapniowego lub u-
wodnionego glinianu trójwapniowego w kaskadzie 
utworzonej z przelewowych zbiornikowych aparatów 
(2, 3, 4), wyposażonych w mieszadła (5) charakteryzu-
je się tym, że przeznaczony do odkrzemowywania gli-
nianowy roztwór (1) doprowadza się do pierwszego 
aparatu (2) kaskady, do którego poza związkiem wap-
nia (8) doprowadza się w sposób ciągły strumień (6) 
szlamu z urządzenia (7) do rozdziału faz, natomiast 
zawiesinę (9) z pierwszego aparatu (2) rozdziela się 
w hydrocyklonie (10), kierując przelew (12) do drugie-
go aparatu (3) kaskady a wylew (14) na zewnątrz in-
stalacji. (4 zastrzeżenia) 

C02C P.196236 T 23.02.1977 

Krakowskie Zakłady Armatur, Kraków, Polska 
(Franciszek Kołodziejczyk, Aleksander Legerski, Cze-
sław Pyrchla, Emil Dudek, Eustachy Małyniuk, Prze-
mysława Giecewicz, Tadeusz Giecewicz). 

Minifiltr do oczyszczania wody pitnej z zanieczyszczeń 
chemicznych 

Minifiltr według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że w korpusie wylewki (1) wykonane są dwa przepły-
wy (2) i (3), z których przepływ (2) służy do prze-

pływu wody wodociągowej niefiltrowanej a przepływ 
(3) z umieszczonym w nim wymiennym wkładem fil-
tracyjnym z węglem aktywowanym ' (4) do otrzymy-
wania wody oczyszczanej z zanieczyszczeń chemicznych 
zwłaszcza chloru, przy czym na wlocie wody zamoco-
wany jest półautomatyczny zawór sterujący z przy-
ciskiem sprężynowym (5). (i zastrzeżenie) 

C02C P.197985 T 06.05.1977 

Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego, 
Poznan, Polska (Lucjan Hajduk). 

Sposób redukcji biochemicznego zapotrzebowania tle-
nu w ściekach przemysłu ziemniaczanego i urządzenie 
do redukcji biochemicznego zapotrzebowania tlenu 

w ściekach przemysłu ziemniaczanego 

Sposób redukcji biochemicznego zapotrzebowania 
tlenu w ściekach przemysłu ziemniaczanego według 
wynalazku polega na tym, że ścieki te w czasie ich 
pionowej cyrkulacji przez studzienną podwójną komo-
rę napowietrzania poddaje się równocześnie ciągłemu 
procesowi dyfuzyjnego natleniania, mieszania i flotacji 
za pomocą dwóch zestawów urządzeń napowietrzają-
cych oraz procesowi odpieniania przez nadmuchiwanie 
piany uchodzącym z układu powietrzem na zamyka-
jącą układ gęstą siatkę i dodatkowo przez spryskiwa-
nie resztek piany zawracaną wodną zawiesiną osadu 
czynnego. Natlenione i odpienione wody odprowadza 
się do osadnika z filtrem, gdzie zachodzi końcowe 
oczyszczanie natlenionych ścieków. 

Urządzenie według wynalazku stanowi podwójna 
komora napowietrzania (1) i (2) połączona w pobliżu 
dna i zamknięta u wlotu i wylotu przepuszczalną 
osłoną (3). U wlotu komora (1) ma zawór hydraulicz-
ny (7), a pod osłoną (3) dyszę spryskującą (8) połączo-
ną przez pompę (9) przewodem (10) z lejami (11) osa-
du czynnego na dnie obu komór napowietrzania (1) 
i (2). U wylotu komora (2) ma przelew (12) do oczysz-
czonych ścieków na zewnątrz. Głębokość komory (1) 
i (2) wynosi 8-15 m, korzystnie 10 m, przy czym ko-
mora ta o przekroju poziomym w kształcie prostokąta 
ma krótszy bok o długości 3-4 m. (7 zastrzeżeń) 

C03B P.192075 28.08.1976 

Bali Brothers Sevice Corporation, Muncie, Stany 
Zjednoczone Ameryki (David William Deane). 

Sposób kontroli wyrobów szklanych na obecność szkła 
przylepionego lub wtopionego oraz urządzenie do 
kontroli wyrobów szklanych na obecność szkła przy-

lepionego lub wtopionego 

Sposób kontroli wyrobów szklanych na obecność 
szkła przylepionego lub wtopionego polega na tym, że 
wprowadza się pojedynczo i kolejno wyrób do strefy 
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kontroli, naświetla się wewnętrzną powierzchnię dna 
wyrobu strumieniem światła wprowadzonym przez 
boczną ściankę wyrobu, a następnie wykrywa się 
przepuszczanym strumieniem przez dno obecność przy-
klejonego lub wtopionego szkła. 

Urządzenie do kontroli dna (16) wyrobu szklanego 
zawiera układ do oświetlania wewnętrznej powierzch-
ni dna (16) wyrobu (2), układ do wykrywania stru-
mienia światła przepuszczonego przez powierzchnię 
dna (16). Układ do oświetlania jest tak ustawiony, że 
kieruje strumień świetlny przez boczną ścianę wyro-
bu (2) na powierznię jego dna (16). Kąt padania stru-
mienia na powierzchnię dna (16) wynosi korzystnie 
15 stopni i umożliwia optymalne odbicie strumienia 
światła od powierzchni dna (16). (14 zastrzeżeń) 

C04B P. 190338 11.06.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ta-
deusz Litwin, Andrzej Sapiński). 

Sposób spiekania kruszyw budowlanych 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że granulat utworzony z surowca mineralnego (np. 
gliny) i paliwa stałego (np. węgiel kamienny, brunat-
ny itp.) przeznaczony do spiekania na ruszcie spie-
kalniczym z wymuszonym przepływem powietrza, naj-
pierw jest zapalany, korzystnie w przygotowanym do 
tego celu piecu zapłonowym, a następnie nakładany 
na ruszt spiekalniczy warstwą zapaloną na całej swo-
jej grubości, przy czym substancje smoliste zawarte 
w paliwie są spalane w procesie spiekania. 

Sposób spiekania kruszyw budowlanych ma zasto-
sowanie w produkcji różnego rodzaju kruszyw, któ-
rych składniki wyjściowe zawierają substancje smoli-
ste stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalne-
go. (1 zastrzeżenie) 

C04B P. 192042 27.08.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ma-
rian Abramowicz, Antoni Ostromęcki, Andrzej Marek 
Dmowski). 

Sposób zbrojenia betonów włóknami 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zbrojenia be-
tonu włóknami, mający zastosowanie zwłaszcza przy 
produkcji różnego rodzaju cienkościennych elementów 
prefabrykowanych z betonu za pomocą wytłaczania. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pod-
czas formowania betonu przez wytłaczanie pomiędzy 
przesuwające się strugi betonu (7) wprowadza się 
pasmo (2) uporządkowanych równolegle włókien wcią-
ganych przez strugi betonu (7) i zespala się z nimi 
pod ciśnieniem, tworząc zbrojoną wstęgę (12) przy 
czym pasmo (2) uporządkowanych równolegle włókien 
jest uprzednio impregnowane, a w procesie zespalania 
pod ciśnieniem ze strugami betonu (7) jest naprężane. 

(2 zastrzeżenia) 

C04B P. 192205 03.09.1976 

Żarowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Ża-
rów, Polska (Justyn Stachurski, Jurand Bocian, Wła-
dysław Talowski, Władysław Bieda, Jan Mazur, Wa-
cław Dakowicz, Karol Eiserman). 

Sposób wytwarzania ogniotrwałych wyrobów do wy-
łożenia obmurza kadzi stalowniczych 

Sposób wytwarzania ogniotrwałych wyrobów do wy-
łożenia obmurza kadzi stalowniczych polega na tym, że 
w dowolnym mieszadle przygotowuje się masę sypką 
o wilgotności 5-10% w skład której wchodzi 50-80 
części ciężarowych ogniotrwałego łupku surowego 
o ogniotrwałości zwykłej 167-175 sP, o granulacji 
0 -3 mm, 5-20 części ciężarowych trachitu lub skale-
nia o granulacji 0-0,5 mm, 5-40 części ciężarowych 
ogniotrwałej gliny surowej, kaolinu, bentonitu lub ich 
mieszaniny o uziarnieniu 0 -1 mm, przy czym część 
łupku w ilości do 50% może być zastąpiona ognio-
trwałą gliną paloną, kaolinem palonym lub łupkiem 
kwarcytowym o tej samej granulacji, a następnie 
z masy tej formuje się prostki lub kształtki pod ciś-
nieniem co najmniej 300 kG/cm3, które po wysuszeniu 
do wilgotności poniżej 2% wypala się w piecu tune-
lowym przy temperaturze 1400-1550°C, stosując za-
gęszczoną lub zblokowaną ustawkę. (1 zastrzeżenie) 

C04B P.198091 T 02.05.1977 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Andrzej Kloska, Stanisław 
Mucha, Stanisław Czosnyka, Andrzej Kośmider). 

Wielkopiecoma masa ogniotrwała 

Wielkopiecowa masa ogniotrwała składa się z 30 
50% ciężarowych ilastych łupków przywęglowych, 
10-30% ciężarowych bazaltu, a resztę stanowi koksik 
oraz glina ogniotrwała i/lub ogniotrwały cement gli-
nowy. (1 zastrzeżenie) 

C06B P. 192339 11.09.1976 

Dyno Industries A. S., Oslo, Norwegia. 

Środek wybuchowy 

Środek wybuchowy typu wodnej zawiesiny, składa-
jący się z co najmniej jednej stubstancji nieorganicz-
nej będącej dostarczycielem tlenu, co najmniej jednej 
substancji palnej i co najmniej jednego zagęszczacza 
i nie zawierający żadnego estru kwasu azotowego ani 
organicznego nitrozwiązku, charakteryzuje się tym, że 
zawiera co najmniej jedną substancję palną stano-
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wiącą ciekłą frakcję ropy naftowej, znaną ogólnie ja-
ko olej napędowy a faza wodna środka zawiera roz-
puszczony w niej lignosulfonian w ilości do 5% wa-
gowych środka. (3 zastrzeżenia) 

C06B P.197416 T 13.04.1977 

Zakłady Tworzyw i Farb „Pronit" im. Bohaterów 
Studzianek, Pionki, Polska (Emil Boryczko, Czesław 
Kawiak, Marian Wojciechowski, Andrzej Oździński). 

Sposób wprowadzania dwunitrotoluenu do górniczych 
materiałów wybuchowych zawierających sól chłodzącą 

Sposób według wynalazku polega na mieszaniu sto-
pionej mieszaniny izomerów dwunitrotoluenu z częś-
cią lub całości ąsoli chłodzącej takiej jak chlorek so-
du, z jednoczesnym chłodzeniem do temperatury 2 5 -
30°C, dodaniu części lub całości mączki organicznej 
wchodzącej w skład materiału, mieszaniu aż do ujed-
norodnienia i wprowadzeniu znanym sposobem uzy-
skanej mieszaniny do pozostałych składników materia-
łu wybuchowego w ilości 10-35%wagowych końco-
wego wyrobu, korzystnie 15-25% wagowych. 

(2 zastrzeżenia) 

C07C P. 192043 27.08.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zyg-
mut Matacz, Hanna Piotrowska). 

Sposób wytwarzania polinitrozwiązków 

Sposób wytwarzania polinitrozwiązków polega na 
traktowaniu roztworu soli nitrozwiązku i azotynu so-
du roztworem żelazicyjanku potacu, spełniającego rolę 
czynnika utleniającego w temperaturze 0-30°C. Poli-
nitrozwiązki są wykorzystywane w syntezie organicz-
nej zarówno w przemyśle chemicznym, jak i w prak-
tyce laboratoryjnej. (1 zastrzeżenie) 

C07C P.195815 04.02.1977 

Pierwszeństwo: 01.09.1976 - Finlandia (nr 76 2507) 

Huhtamäki Oy, Turku, Finlandia. 

Sposób wytwarzania l-izopropyloamino-3-[p-(2-meto-
ksyetylo)fenoksy]propanolu-2 

Sposób wytwarzania l-izopropyloamino-3-[p-(2-me-
toksyetylo)fenoksy]propanolu-2 o wzorze 1 polega na 
tym, że poddaje się katalitycznemu uwodornieniu 
l-izopropyloamino-3- [p-(metoksyaceylo)f enoksy] propa-
nol-2 o wzorze 4. 

Związek o wzorze 1 stosowany jest w leczeniu dusz-
nicy bolesnej i zaburzeń rytmu serca. 

(1 zastrzeżenie) 

С07С Р. 196230 24.02.1977 
Pierwszeństwo: 25.02.1976 - Węgry (nr EE-2407) 

Egyt Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapeszt, Węgry. 

Sposób wytwarzania izomerów treo i erytro 1-fenylo-
-2-nitropropandiolu-l,3 

Sposób wytwarzania izomerów treo i erytro 1-fe-
nylo-2-nitropropandiolu-l,3 na drodze alkalicznej 
kondensacji typu aldolowego benzaldehydu i nitro-
etanolu, zakwaszania mieszaniny reakcyjnej i ewen-
tualnego wyodrębniania izomerów z mieszaniny re-
akcyjnej oraz ewentualnego przekształcania otrzyma-
nych izomerów nawzajem w siebie przez epimeryza-
cję, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
kondensację i ewentualnie epimeryzację prowadzi się 
w obecności katalitycznych ilości wodorotlenku alka-
licznego. 

l-fenylo-2-nitropropandiol-l,3 stanowi półprodukt w 
syntezie antybiotyku chloramfenikolu. (7 zastrzeżeń) 

C07C P. 197960 07.05.1977 

Pierwszeństwo: 14.05.1976 - RFN (nr P 26 21 405.1) 

Ruhrchemie Aktiengesellschaft, Oberhausen, Repu-
blika Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania czytego n-butanolu 

Sposób wytwarzania czystego n-butanolu щъо.7. hy-
droformylowanie propylenu, całkowite albo częściowe 
destylacyjne oddzielenie C4-aldehydów z produktu hy-
droformylowanie propylenu, całkowite albo częściowe 
szczepienie zawartych w pozostałości destylacyjnej 
z destylacji C4-aldehydów butylomrówczanów na i-bu-
tanol i n-butanol i części wyżejwrzących produktów 
kondensacji na aldehydy masłowe i butanole, desty-
lacyjne oddzielenie frakcji C4-aldehydowej i C4-alko-
holowej z produktu rozszczepiania, uwodornienie po-
łączonej frakcji C4-aldehydowej i C4-alkoholowej, prze-
róbkę produktu uwodornienia przez 3-stopniową de-
stylację według wynalazku polega na tym, że z pro-
duktu reakcji otrzymanego po katalitycznym i/albo 
termicznym rozszczepianiu przez destylaję azeotropo-
wą w obecności wody oddziela się frakcję zawierającą 
pentanon-(2). (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 198890 15.06.1977 
Pierwszeństwo: 16.06.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 696 671) 

American Cyanamid Company, Wayne, Stany Zjed-
noczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania kwasu 7-amino-4-hydroksynafta-
lenosulfonowego 

Sposób wytwarzania kwasu 7-amino-4-hydroksy-
naftalenosulfonowego przez stapianie kwasu 6-amino-
-1,3-naftalenodwusulfonowego ze stężonym roztworem 
wodorotlenku metalu alkalicznego w środowisku wod-
nym, a następnie przez neutralizację przy pomocy 
kwasu, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
jako rozpuszczalnik w środowisku reakcji stosuje się 
sulfon w ilości dostatecznej do spowodowania znacz-
nego wzrostu szybkości reakcji. (2 zastrzeżenia) 
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C07D P.190247 09.06.1976 

Pierwszeństwo: 09.06 1975 - Francja (nr 18175/75) 

Société d'Etudes Scientifiques et Industrielles de 
L'Ile de France, Paryż, Francja (Thominet Michel 
Leon, Bulteau Gérard, Acher Jacques, Monier Jean-
-Claude). 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych hetero-
cyklicznych N-alkanoîoamîn 

Sposób wytwarzania nowych, podstawionych, hetero-
cyklicznych N-alkanoloamin o wzorze ogólnym 4, ich 
dopuszczalnych farmaceutycznie soli addycyjnych z 
kwasami, ich IV-rzędowych soli amoniowych, tlen-
ków i prawo- i lewoskrętnych izomerów, polega na 
działaniu siarczanem niskiego alkilu, alkoholanem me-
talu alkalicznego i niskim nitroalkanem na związek 
o wzorze 1. Otrzymany związek o wzorze 3 redukuje 
się do związku o wzorze 4. 

Wytwarzane związki stanowią związki pośrednie do 
wytwarzania heterocyklicznych benzamidów znajdują-
cych zastosowanie jako środki przeciwwymiotne. 

(3 zastrzeżenia) 

C07D P.19096I 05.07.1976 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", 
Warszawa, Polska (Ryszard Anduruszaniec, Jerzy 
Szymański, Elżbieta Makaruch, Bogusław Grochalski, 
Krystyna Rentowska, Joanna Żarnecka). 

Sposób otrzymywania soli dwusodowej penicyliny 
a-karboksybenzylowej 

Sposób według wynalazku polega na tym, że sól 
sodową kwasu 6-aminopenicylanowego poddaje się 
kondensacji z chlorkiem jednobenzylowego estru kwa-
su fenylomalonowego, otrzymanego przez reakcję pię-
ciochlorku fosforu z estrem jednobenzylowym kwasu 
fenylomalonowego, otrzymaną sól sodową estru ben-
zylowego karbenicyliny wyodrębnia się w postaci 
krystalicznej, grupę benzylową usuwa się, korzystnie 
metodą katalitycznej wodorolizy pod zwiększonym 
ciśnieniem, a otrzymaną penicylinę a-karboksybenzy-

lową przperowadza się w jej sól dwusodową, którą 
wyodrębnia się korzystnie przez suszenie rozpyłowe 
roztworu tej soli v/ mieszaninie wody i obojętnego, 
łatwo lotnego rozpuszczalnika organicznego. 

Sól dwusodową penicyliny a-karboksybenzylowej 
jest używana do wytwarzania preparatów iniekcyj-
nych, stosowanych w zwalczaniu infekcji wywoła-
nych drobnoustrojami Gram-ujemnymi. 

(13 zastrzeżeń) 

C07D P.192048 27.08.1976 

Biocraft Laboratories, Inc., Elmwood Park, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania a-aminobenzylopenicylin 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
a-aminobenzylopenicylin o podanym na rysunku ogól-
nym wzorze, w którym Rx, R2 i R3 są jednakowe lub 
różne i oznaczają atomy wodoru, grupy nitrowe, niż-
sze grupy dwualkiloaminowe, alkanoiloaminowe lub 
alkanoiloksylowe, nasycone alifatyczne grupy alkilowe 
0 1-6 atomach węgla, mające łańcuch prosty lub roz-
gałęziony, niższe grupy alkoksylowe, alkilotio, alkilo-
sulfonylowe lub karboalkoksylowe, grupy hydroksylo-
we, trójfluorometylowe, sulfamylowe, benzylowe, fe-
netylowe, cykloheptylowe, cykloheksylowe lub cyklo-
pentylowe albo atomy chloru, jodu, bromu lub fluoru, 
jak również soli tych związków z metalami takimi 
jak sód, potas, wapń i glin albo soli amonowych lub 
soli z aminami. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że wy-
twarza się wodny roztwór kwasu 6-aminopenicylano-
wego albo jego rozpuszczalnej w wodzie soli i usuwa 
z tego roztworu zanieczyszczenia, a oddzielnie przy-
gotowuje się roztwór środka acylującego przeznaczo-
nego do acyiowania kwasu 6-aminopenicylanowego 
1 usuwa z tego roztworu stałe zanieczyszczenia, po 
czym oba oczyszczone roztwory miesza się i po zakoń-
czeniu reakcji wyosobnia otrzymaną a-aminobenzylo-
penicylinę o wyżej podanym wzorze. (3 zastrzeżenia) 

C07D P. 195267 12.01.1977 
Pierwszeństwo: 14.01.1976 - Jugosławia (nr P 78/76) 

PLIVA Pharmaceutical and Chemical Works, Za-
grzeb, Jugosławia i Karl O. Heim, Hamburg, Republi-
ka Federalna Niemiec (Zdravko Crnić, Slobodan Djo-
kić, Branimir Gašpert, Zlatko Vajtner, Alfred Maas-
böl). 

Sposób wytwarzania (2-ketopirolidyno)-alkanokarbo-
namidów 

Wynalaztek dotyczy sposobu wytwarzania (2-keto-
pirolidyno)-alkanokarbonamidów o ogólnym wzorze 1, 
w którym n oznacza liczbę całkowitą 1-4. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że (2,5-
-dwuketopirolidyno)-alkanokarbonamidy, korzystnie 
wytworzone na drodze kondensacji omegachlorowco-
alkanokarbonarnidów z sukcynimidkiem sodowym re-
dukuje się elektrolitycznie. 

Redukcję elektrolityczną prowadzi się w wodnym 
roztworze kwaśnym, korzystnie w wodnym roztworze 
kwasu siarkowego, z zastosowaniem katody metalo-
wej, zwłaszcza ołowiowej, w elektrolizerze z przegro-
dą, w niskiej temperaturze, korzystnie w temperatu-
rze 0-30°C. (7 zastrzeżeń) 
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C07D P. 195504 22.01.1977 

Pierwszeństwo: 23.01.1976 - Francja (nr 76-01834) 
11.06.1976 - Francja (nr 76-17743) 
18.08.1976 - Francja (nr 76-25051) 

Roussel-Udaf, Paryż, Francja. 
Sposób wytwarzania nowych oksymów pochodnych 
kwasu 7-amino-tiazolilo-acetamido-cefaiosporanowego 

Przedmiotem wynalazku są sposoby wytwarzania 
oksymów, pochodnych kwasu 7-amino-tiazolilo-aceta-
mido-cefalosporanowego o ogólnym wzorze 1, w któ-
rym RC oznacza atom wodoru, grupę dającą się łatwo 
usunąć przez hydrolizę kwasową lub przez hydrogeno-
lizę, lub grupę chlorooctanową, R'c oznacza atom wo-
doru, grupę dającą się łatwo usunąć przez hydrolizę 
kwasową lub przez hydrogenolizę, grupę chloroacety-
lową lub rodnik alkilowy, nasycony lub nienasycony, 
zawierający od 1 do 4 atomów węgla, A oznacza atom 
wodoru lub równoważnik metalu alkalicznego, ziem-
no-alkalicznego, magnezu lub aminowej zasady orga-
nicznej, łącznik falisty oznacza, że grupa OR'c może 
występować w jednym z dwóch możliwych pozycji 
syn lub anty, przy czym rozumie się, że gdy R'c ozna-
cza grupę dającą się łatwo usunąć, przez hydrolizę 
kwasową lub przez hydrogenolizę, to i Rc oznacza 
grupę dającą się łatwo usunąć przez hydrolizę kwa-
sową lub przez hydrogenolizę, że gdy R'c oznacza gru-
pę chloroacetylową, to i Rc oznacza grupę chloro-
acetylową, oraz, że gdy R'c oznacza atom wodoru, to 
i Rc oznacza atom wodoru. 

Związki o wzorze 1 wykazują działanie antybiotycz-
ne w stosunku do bakterii Gram-dodatnich i Gram-
-ujemnych. (35 zastrzeżeń) 

C07F P. 192087 28.08.1976 
Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 

(Andrzej Dereziński, Krystyna Batorowicz). 
Sposób wyodrębniania ferrocenu z mieszaniny 

reakcyjnej 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wyodrębniania 

ferrocenu z mieszaniny powstałej w wyniku reakcji 
metylanu sodowego z chlorkiem żelazawym i cyklo-
pentadienem w środowisku metanolu polegający na 
zadaniu mieszaniny poreakcyjnej roztworem kwasu 
mineralnego o stężeniu co najmniej 2 mole kwasu 
licząc na 1 mol chlorku żelazawego użytego w reakcji, 
następnym wytrąceniu ferrocenu za pomocą środka 
redukującego korzystnie tiosiarczanu sodowego i od-
sączeniu gotowego produktu. (1 zastrzeżenie) 

C07F P.198267 20.05.1977 
Pierwszeństwo: 21.05.1976 - W. Brytania (nr 21000/76) 

Ciba-Geigy AG, Bazy lea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych kwasów a-aminofosfino-

wych 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 

nowych kwasów a-aminofosfinowych o ogólnym wzo-
rze 1, w którym R i Ri są jednakowe lub różne i ozna-
czają atomy wodoru albo deuteru lub niższe rodniki 
alkilowe, alkenylowe albo alkinylowe, rodniki cyklo-
alkiiowe, rodniki arylowe albo heterocykliczne rodni-
ki o 3-7 członach zawierające jeden lub większą licz-
bę atomów tlenu, azotu albo siarki i ewentualnie 
skondensowane z pierścieniami aromatycznymi lub też 
niższe rodniki alkilowe podstawione rodnikiem arylo-
wym o 6-10 atomach węgla albo wyżej podanym rod-
nikiem heterocyklicznym o 3-7 członach, albo R i Rj 
razem tworzą łańcuch poiimetylenowy o 2-7 atomach 
węgla, ewentualnie zawierający jako człon atom tlenu, 
azotu lub siarki, albo związków o opisanym wyżej 
wzorze w postaci jonu dwubiegunowego lub też soli 
tych związków z farmakologicznie dopuszczalnymi 
kwasami lub zasadami, albo ich izomerów optycznych, 
w przypadku, gdy najwyżej jeden z podstawników R 
i Rx stanowi atom wodoru. 

Zgodnie z wynalazkiem związki o wzorze 1, w któ-
rym R i Rx mają wyżej podane znaczenie, wytwarza 
się w ten sposób, że związek o ogólnym wzorze 2, 
w którym R i Ri mają wyżej podane znaczenie, Y 
oznacza atom wodoru, rodnik metylowy lub rodnik 
aromatyczny o wzorze 3, Z oznacza atom wodoru, 
rodnik metylowy lub aromatyczny rodnik o ogólnym 
wzorze 4, zaś n oznacza liczbę zero, 1 lub 2, a R6 we 
wzorze 2, R7 we wzorze 3 i R8 we wzorze 4 są jedna-
kowe lub różne i oznaczają atomy chlorowca albo 
rodniki alkilowe lub alkoksylowe o 1-3 atomach wę-
gla, poddaje się reakcji z kwasem podfosforawym, po 
czym otrzymany związek o ogólnym wzorze 5, w któ-
rym R, Rj, Y, Z, R6 i n mają wyżej podane znaczenie, 
poddaje się działaniu kwasu. 

Modyfikacja sposobu według wynalazku polega na 
tym, że związek o ogólnym wzorze 6, w którym R i Rx 
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji ze 
związkiem o ogólnym wzorze 8, w którym Y, Z, R6 
i n mają wyżej podane znaczenie i otrzymany związek 
o ogólnym wzorze 5, w którym wszystkie symbole ma-
ją wyżej podane znaczenie, poddaje się działaniu 
kwasu. 

Drugi wariant sposobu według wynalazku polega na 
tym, że związek o wzorze ogólnym 6, w którym Ri 
oznacza atom wodoru i R oznacza grupę aromatycz-
ną poddaje się reakcji z podfosforynem amonowym, 
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przy czym otrzymuje się związek o wzorze 1, w któ-
rym Ri oznacza atom wodoru, a R oznacza grupę aro-
matyczną. 

Otrzymane związki o wzorze 1 ewentualnie prze-
prowadza się w ich sole lub związki otrzymane w 
postaci soli przeprowadza w wolne kwasy lub in-
ne sole i/albo związki otrzymane w postaci racema-
tów rozdziela na optyczne antypody. 

Związki wytwarzane sposobem według wynalazku 
mają cenne właściwości farmakologiczne, zwłaszcza ja-
ko czynne składniki środków do zwalczania mikro-
organizmów. (1 zastrzeżenie) 

C07F P.199210 28.06.1977 

Pierwszeństwo: 29.06.1976 - RFN (nr P 26 29016.4) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Fe-
deralna Niemiec. 

Środek owadobójczy, roztoczobójczy i nicieniobójczy 
oraz sposób wytwarzania amidów estrów 0-d-fluoro-
-2-chlorowcoetylowych (kwasów) tiono(fosforowych) 

fosfonowych) 

Środek owadobójczy, roztoczobójczy i nicieniobójczy 
zawiera jako substancję czynną nowe amidy estrów 
0-( 1-fluoro-2-chlorowcoetylowych) kwasów(tiono)f osf o-
rowych(fosfonowych) o wzorze przedstawionym na 
rysunku, w którym R i R1 niezależnie od siebie ozna-
czają atomy wodoru lub rodniki alkilowe ewentual-
nie podstawione chlorowcem lub grupą cy janową 
albo R i R1 wraz z atomem azotu oznaczają pierścień 
heterocykliczny ewentualnie zawierający dodatkowe 
heteroatomy, R2 oznacza grupę o wzorze 8, w której 
R i R1 mają wyżej podane znaczenie, lub oznacza 
grupę alkoksylową chlorowcoalkoksylową lub rodnik 
alkilowy, Hal oznacza atom chloru lub bromu a X 
oznacza atom tlenu lub siarki. 

Sposób wytwarzania tych związków polegana na 
reakcji halogenków kwasu 0-(l-fluoro-2-chlorowco-
etylo)-(tiono)-fosforowych z aminami, ewentualnie w 
obecności środków wiążących kwas i ewentualnie w 
środowisku rozpuszczalnika. (2 zastrzeżenia) 

C07H 
C07D 

P.198872 15.06.1977 

Pierwszeństwo: 16.06.1976 - W. Brytania (nr 24989/76) 
28.09.1976 - W. Brytania (nr 40145/76) 
08.12.1976 - W. Brytania (nr 51294/76) 

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

Sposób wytwarzania nowych aminogłikozydów 
2-dezoksystreptaminowych 

Sposób wytwarzania nowych aminogłikozydów 2-
-dezoksystreptaminowych o wzorze 1, w którym R1 

oznacza pierwszorzędową grupę alkilową o 3-7 ato-

mach węgla, z których przynajmniej dwa, inne niż 
atom węgla połączony z grupą aminową podstawione 
są grupą hydroksylową lub R1 oznacza drugorzędową 
grupę alkilową o 3-7 atomach węgla, w których 
przynajmniej jeden atom inny niż atom połączony 
z grupą aminową podstawiony jest grupą hydroksy-
lową, R2 oznacza grupę aminową lub hydroksylową, 
każdy z podstawników R3 oznacza atom wodoru lub 
grupę hydroksylową, R4 oznacza atom wodoru lub 
grupę metylową, przy czym jeden z podstawników 
R5 lub R6 oznacza atom wodoru, podczas gdy drugi 
oznacza grupę glikozylową, R7 oznacza atom wodoru 
lub niższą grupę alkilową zawierającą do 4 atomów 
węgla, przerywana linia oznacza ewentualnie wiąza-
nie podwójne jeżeli każdy z podstawników R3 oznacza 
atom wodoru, polega na tym, że związek o wzorze 2, 
w którym R2, R3, R4, R5, R6 i R7 mają wyżej podane 
znaczenie, oraz w którym jedna lub większa liczba 
wolnych grup aminowych, innych niż grupa aminowa 
w położeniu 1 może być ewentualnie chroniona, pod-
daje się alkilowaniu, usuwa się ewentualnie wystę-
pujące grupy ochraniające, po czym izoluje się zwią-
zek o wzorze 1 i, w razie potrzeby, przeprowadza się 
otrzymany związek w sól addycyjną z kwasem. 

Związki o wzorze 1 wykazują działanie przeciw-
bakteryjne. (18 zastrzeżeń) 

C08F P.196008 15.02.1977 

Pierwszeństwo: 07.09.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 720 950) 

M a.T Chemicals Inc., Rahway, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób wytwarzania biologicznie czynnych polimerów 

Sposób według wynalazku polegający na reakcji co 
najmniej jednego rozpuszczalnego związku trójorga-
nicznocynowego o wzorze 1 z co najmniej jednym 
rozpuszczalnym monomerem o wzorze 2, w których 
Rł oznacza grupę alkilową o 1-8 atomach węgla, gru-
pę cykloheksylową lub grupę fenylową, R2 i R4 ozna-
cza atom wodoru lub grupę metylową a R3 oznacza 
grupę alkilową o 1-18 atomach węgla, grupę cyklo-
heksylową lub grupę fenylową, przy czym reakcję 
prowadzi się w temperaturze 50-100°C, w obecności 
organicznego rozpuszczalnika monomerów i dostatecz-
nej ilości inicjatora wolnych rodników polimeryzacji, 
charakteryzuje się tym, że powyższe monomery pod-
daje się reakcji w rozpuszczalniku organicznym, za-
wierającym 50-100% objętościowych co najmniej 
jednego ciekłego węglowodoru alifatycznego lub cyklo-
alifatycznego o 5-16 atomach węgla, a w skład po-
zostałej części rozpuszczalnika organicznego może 
wchodzić co najmniej jeden ciekły węglowodór aro-
matyczny. 

Otrzymane związki stosuje się jako trucizny do 
morskich powłok przeciwgnilnych, jak również do 
upraw rolnych w celu ochrony przed pasożytami, w 
szczególności grzybami. (9 zastrzeżeń) 
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C08G P. 197886 T 05.05.1977 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (To-
masz Prot). 

Sposób wytwarzania polikondensacyjnych związków 
wielkocząsteczkowych zawierających w łańcuchu 
głównym karbazol i/lub jego pochodne, zwłaszcza 

N-podstawione 

Sposób według wynalazku polega na wtórnej kon-
densacji karbazolu i/lub jego pochodnych z żywicami 
polikondensacyjnymi arylo-formaldehydowymi, pro-
wadzonej w stopie lub w roztworze, w podwyższonej 
temperaturze, wobec katalizatorów kwaśnych. 

(3 zastrzeżenia) 

C08G P. 198571 01.06.1977 

Pierwszeństwo: 01.06.1976 - Francja (nr 76/16729) 

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

Sposób wytwarzania nowych kopoliestów przetwa-
rzalnych z 4,4"-dwukarboksyparaterfenylu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 4,4"-
-dwukarboksyparaterfenyl lub jeden z jego dwuestrów 
niższego alkilu i co najmniej dwa diole alifatyczne, 
cykloalifatyczne lub aryloalifatyczne, rozgałęzione lub 
nie, mające nie więcej niż 10 atomów węgla i mogące 
zawierać co najmniej jeden heteroatom poddaje się 
reakcji kondensacji poprzedzonej reakcją wewnętrz-
nej wymiany lub estryfikacji, przy czym polikonden-
sację zaczyna się wtedy, gdy powstający polimer jest 
w stanie mezomorficznym. 

Otrzymane kopoliestry w stanie stopionym dają fa-
zę mezomorficzną optycznie anizotropową w spo-
czynku i w stanie rozluźnionym i mogą być przetwa-
rzane na przędzę, błony lub odlewy wszystkimi spo-
sobami znanymi w przetwórstwie. (2 zastrzeżenia) 

C08G P. 198573 01.06.1977 

Pierwszeństwo: 01.06.1976 - Francja (nr 76/16730) 

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

Sposób wytwarzania nowych kopoliestów przetwa-
rzalnych z 4,4"-dwukarboksyparaterfenylu 

Sposób według wynalazku polega na reakcji 4,4"-
-dwukarboksyparaterfenylu i przynajmniej jednego 
innego dwukwasu aromatycznego lub cyklicznego przy 

stosunku molowym zmieniającym się w granicach 
10-90 do 90-10 lub z ich dwuestrów niskich alkilów 
w identycznych stosunkach i z przynajmniej jednego 
diolu alifatycznego lub cykloalimatycznego. 

Kopoliestry wytwarzane sposobem według wynalaz-
ku mogą być przetwarzane zarówno na przędzę jak 
i odlewy. (2 zastrzeżenia) 

C08G P. 199150 25.06.1977 

Pierwszeństwo: 25.06.1976 - Szwajcaria (nr 8153/76) 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób nadawania cechy niepalności materiałom 
włóknistym z poliestrów 

Sposób według wynalazku polega na tym, że włók-
niste materiały poliestrowe traktuje się zaprawą za-
wierającą mono- lub dwusulforyloamid o wzorze 1, w 
którym n oznacza l"lub 2, Al oznacza rodnik alkile-
nowy, R2, R3, R4 i R5 każde oznacza alkil lub R2 i R3 
względnie R4 i R5 razem oznaczają alkilen, Rt oznacza 
rodnik arylowy lub cykloalkilowy, ewentualnie pod-
stawiony alkilowy, alkoksykarbonylowy, acylowy lub 
atom wodoru, Rg i R3, każde ma takie znaczenie, jak 
wyżej podane dla Rj a następne poddaje się obróbce 
cieplnej. (14 zastrzeżeń) 

C08G 
C09D 

P.199721 18.07.1977 

Pierwszeństwo: 19.07.1976 - Austria (nr A 5284/76) 
29.10.1976 - Austria (nr nr A 8068/76, A 8069/76) 

20.12.1976 - Austria (nr A 9455/76) 

Vianova Kunstharz AG, Wiedeń, Austria (Georgios 
Pampouchidis, Wolfgang Daimer, Helmut Honig). 

Sposób wytwarzania samosieciujących spoiw do kato-
dowoosadzanych lakierów elektroforetycznych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
samosieciujących spoiw do katodowo osadzanych la-
kierów elektroforetycznych. Spoiwa te po zobojętnie-
niu kwasami można rozcieńczać wodą, osadzać elek-
trycznie na katodzie i na drodze termopolimeryzacji 
sieciować bez stosowania dodatkowych składników. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że nie-
nasycony kopolimer i/albo produkt polikondensacji 
i/albo produkt poliaddycji, zawierający na 1000 jed-
nostek ciężaru cząsteczkowego co najmniej 0,5, ko-
rzystnie 0,8-3,0 wiązań podwójnych w nozycjach 
bocznych lub końcowych, traktuje się zawierającym 
wolną grupę izocyjanianową produktem reakcji aro-
matycznego i/albo alifatycznego i/albo cykloalifatycz-
nego dwuizocyjanianu lub poliizocyjanianu z aminą 
o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza grupę alka-
nolową lub hydroksyfenylową, a Rj i R2 oznaczają 
rodniki alkilowe, arylowe lub cykloalkilowe i otrzy-
many produkt zobojętnia częściowo lub całkowicie 
nieorganicznymi i/albo organicznymi kwasami, czyniąc 
go rozpuszczalnym w wodzie. (15 zastrzeżeń) 
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C08G 
C09D 

P.199722 18.07.1977 

Pierwszeństwo: 19.07.1976 - Austria (nr A 5283/76) 
29.10.1976 - Austria (nr nr A 8066/76, A 8067/76) 

20.12.1976 - Austria (nr Л 9454/76) 

Vianova Kunstharz AG, Wiedeń, Austria (Georgios 
Pampouchidis, Wolfgang Daimer, Helmut Honig). 

Sposób wytwarzania saraosieciujących spoiw do ka-
todowo osadzanych lakierów eîektroîoretycznych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
samosieciujących spoiw do katodowo osadzanych la-
kierów elektroforetycznych. Spoiwa te po zobojętnie-
niu kwasami można rozcieńczać wodą, osadzać elek-
trycznie ma katodzie i na drodze termopoiimeryzacji 
sieciować bez stosowania dodatkowych składników. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pod-
stawową żywicę mającą grupy aminowe i grupy hy-
droksylowe i/albo grupy karboksylowe poddaje się 
działaniu produktu zawierającego wolną grupę izocyja-
nianową, otrzymanego przez reakcję aromatycznego 
i/albo alifatycznego i/albo cykloalifatycznego dwuizo-
cyjanianu albo poliizocyjanianu z a,|3-etylenowo nie-
nasyconymi monomerami zawierającymi co najmniej 
jeden atom wodoru zdolny do reakcji z izocyjanianami 
oraz ugrupowanie o wzorze 1, po czym otrzymany pro-
dukt zobojętnia się częściowo lub całkowicie nieorga-
nicznymi i/albo organicznymi kwasami, czyniąc go 
rozpuszczalnym w wodzie. (15 zastrzeżeń) 

C08G P. 199904 28.07.1977 

Pierwszeństwo: 30.07.1976 - RFN (nr P 26 34 418.3) 

Chemie Linz AG, Linz, Austria (Leopold Golser, 
Hubert Czepel, Gerhard Stern). 

Sposób wytwarzania tworzyw piankowych o polep-
. szonych właściwościach ognioockronnych 

Sposób według wynalazku polegający na konden-
sacji zawierających wodę prekondensatów aminopla-
stowych z co najmniej dwufunkcyjnymi izocyjaniana-
mi organicznymi w obecności kwaśnych katalizatorów 
oraz organicznych amin jako zasadowych katalizato-

rów i/lub również katalitycznie działających orga-
nicznych związków metali, charakteryzuje się tym, że 
rozpuszczalny w wodzie prekondensat aminoplastowy 
z formaldehydu i mocznika i/lub melaminy dodaje się 
równocześnie lecz osobno z kwaśnymi katalizatorami 
utwardzania do organicznego izocyjanianu, do którego 
uprzednio wprowadzono aminę i/lub organiczny zwią-
zek metalu, przy czym stosunek wody do organicz-
nego izocyjanianu wj'nosi 0,05-4,0 części wago-
wych : 1 części wagowej i stosuje się kwaśny katali-
zator w ilości 0,5-5% wagowych w przeliczeniu na 
zdolną do spieniania mieszaninę. (13 zastrzeżeń) 

C08J P.192044 27.08.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Bo-
gusław Misterek). 

Sposób spieniania tworzyw sztucznych 

Sposób spieniania tworzyw sztucznych polegaj ąc.y 
na dodawaniu środków spieniających w czasie pro-
cesu przetwarzania tworzywa, charakteryzuje się 
tym, że do tworzywa wprowadza się w postaci czy-
stej lub w postaci mieszaniny substancje depolimery-
zujące się w zakresie temperatur przetwarzania two-
rzywa stanowiące oligomery, polimery i/lub kopoli-
mery związków organicznych, przy czym produkty de-
polirneryzacji stanowi związek gazowy obojętny che-
micznie. (2 zastrzeżenia) 

C08K 
C08L 

F. 198041 T 10.05.1977 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Pol-
ska (Tadeusz Matynia, Teresa Bartnik). 

Sposób utwardzania żywic epoksydowych 

Sposób utwardzania żywic epoksydowych przez 
ogrzewanie w wysokich temperaturach z adduktem 
powstałym przez ogrzewanie produktu addycji bez-
wodnika maleinowego i węglowodorów terpenowych 
zwłaszcza terpentyny, wytworzony w obecności kwa-
su lub substancji powodującej powstanie kwasu w 
warunkach reakcji i modyfikowanym związkami za-
wierającymi co najmniej dwie grupy hydroksylowe 
oraz z przyspieszaczami utajonymi i środkami pomoc-
niczymi, charakteryzuje się tym, że jako przyspiesza-
cze utajone stosuje się produkty uzyskane przez 
ogrzewanie związków zawierających grupy karboksy-
lowe, wytworzonych w reakcji estryfikacji adduktu 
powstałego przez ogrzewanie węglowodorów terpeno-
wych, zwłaszcza terpentyny z bezwodnikiem maleino-
wym w obecności kwasu lub substancji powodującej 
powstanie kwasu w warunkach reakcji, związkami 
zawierającymi co najmniej dwie grupy hydroksylowe 
w cząsteczce z trzeciorzędowymi aminami. 

(1 zastrzeżenie) 

C08K 
C08L 

P.198042 T 10.05.1977 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Pol-
ska (Tadeusz Matynia, Teresa Bartnik). 

Sposób utwardzania żywic epoksydowych 

Sposób utwardzania żywic epoksydowych przez 
ogrzewanie w podwyższonych temperaturach z bez-
wodnikami kwasowymi, przyspieszaczami utajonymi 
i środkami pomocniczymi, charakteryzuje się tym, że 
jako przyspieszacze utajone stosuje się produkty 
uzyskane przez ogrzewanie związków zawierających 
grupy karboksylowe, powstałych w reakcji estryfika-
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cji adduktu uzyskanego przez ogrzewanie węglowo-
dorów terpenowych, zwłaszcza terpentyny z bezwod-
nikiem maleinowym, w obecności kwasu lub substan-
cji powodującej powstawanie kwasu w warunkach 
reakcji, związkami zawierającymi co najmniej dwie 
grupy hydroksylowe w cząsteczce, jak glikole zawie-
rające od 2 do 6 atomów węgla, a zwłaszcza gliceryna 
w ilości gramorównoważnikowej nieco mniejszej lub 
równej na 1 mol adduktu z trzeciorzędowymi ami-
nami. 

Utwardzana sposobem według wynalazku żywica 
nadaje się szczególnie jako impregnator oraz do wy-
twarzania urządzeń elektrycznych. (1 zastrzeżenie) 

C08L P.198043 T 10.05.1977 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodcwskiej, Lublin, Pol-
ska (Tadeusz Matynia). 

Spcsób utwardzania kompozycji epoksydowych i kom-
pozycje epoksydowe 

Sposób utwardzania kompozycji epoksydowych 
przez ogrzewanie w podwyższonych temperaturach 
z bezwodnikami kwasowymi, przyspieszaczami utajo-
nymi i środkami pomocniczymi, charakteryzuje się 
tym, że mieszaninę złożoną z adduktu bezwodnika 
maleinowego z węglowodorami terpenowymi, częścio-
wo estryfikowanego związkami zawierającymi co naj-
mniej dwie grupy hydroksylowe w cząsteczce lub ich 
bezwodników, ogrzewa się wstępnie przez okres 5-30 
minut w temperaturze 100-200°C z żywicą epoksydo-
wą, celem wstępnego utwardzenia, a następnie pod-
daje się dalszemu procesowi utwardzania w tempera-
turze nieco wyższej. 

Kompozycje epoksydowe według wynalazku składa-
ją się z żywicy epoksydowej, adduktu bezwodnika 
maleinowego z węglowodorami terpenowymi częścio-
wo estryfikowanego związkami zawierającymi co naj-
mniej dwie grupy hydroksylowe w ilości od 0,01 do 
0,3 mola grup hydroksylowych na 100 g adduktu, w 
ilości od 30 do 160 g na 100 g żywicy, soli amin trze-
ciorzędowych, powstałych przez ogrzewanie związków 
zawierających eo^ najmniej dwie grupy karboksylowe 
v/ cząsteczce lub ich bezwodników ze stechiometrycz-
ną ilością aminy trzeciorzędowej, w ilości 1 do 2 g 
w stosunku do 100 g żywicy i korzystnie napełniaczy 
mineralnych, w ilości do 350 części wagowych na 
100 części produktów organicznych zawartych w kom-
pozycji i ewentualnie środków pomocniczych. 

Kompozycje według wynalazku są szczególnie przy-
datne do impregnacji, hermetyzacji i wykonywania 
urządzeń elektrycznych. (3 zastrzeżenia) 

C09D P. 190923 02.07.1976 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Zofia Kłosowska-Wołkowicz, Ewa Kicko-Walczak, 
Barbara Szilke, Tadeusz Majewski, Maria Popławska). 

Trudno zapalne lakiery i szpacfalówki poliestrowe 

Trudno zapalne lakiery i szpachlówki wg wynalaz-
ku stanowią mieszaninę monomeru sieciującego za-
wierającego grupy winylowe oraz nienasyconego poli-
estru zsyntetyzowanego w procesie kopolimeryzacji 
wobec katalizatora z bezwodnika maleinowego 
i ewentualnie bezwodnika ftalowego i/lub czterochlo-
roftalowego i/lub sześciochloroendometyleno-czterowo-
doroftalowego i tlenków alkilenowych zawierających 
chlor, korzystnie l-epoksy-3-chloropropanu, i/lub 1-
-epoksy-3,3-dwuchloropropanu i/lub l-epoksy-3,3,3-
-trójchloropropanu w obecności związków z aktyw-
nym wodorem korzystnie glikolu etylenowego, 1,2-
-propylenowego alkoholi lub wody oraz katalizatora, 
oraz znanych substancji takich jak: parafina, wypeł-
niacze, pigmenty itp. (4 zastrzeżenia) 

C10B P.192287 09.09.1976 

Ailis-Chalmers Corporation, West Allis, Stany Zje-
dnoczone Ameryki. 

Sposób ciągłego zgazowania, staiych substancji węglo-
wych w piecu obrotowym 

Sposób ciągłego zgazowania stałych substancji wę-
glowych w piecu obrotowym polega na tym, że do-
prowadza się wystarczającą ilość ciepła do bębnowa-
nej warstwy w strefie zmniejszania tworzenia związ-
ków lotnych w piecu obrotowym dla zwiększenia 
wartości temperatury materiału zawartego w tej stre-
fie do drugiej wyższej nie spiekającej temperatury, 
zanim grudy materiału zostaną wystawione na dzia-
łanie pierwszej temperatury aglomeracyjnej przez 
czas wystarczający dla grud do zwiększenia ich roz-
miarów do wartości większej od uprzednio ustalone-
go rozmiaru grudy4 ponadto doprowadza się parę do 
warstwy bębnowanej w strefie zgazowania pieca obro-
towego dla powodowania zgazowania materiału war-
stwy w tej strefie, oraz kontynuuje się bębnowanie 
warstwy materiału w piecu dla zapewnienia, że cały 
spiekany materiał w strefach zmniejszania związków 
lotnych i zgazowania w. piecu obrotowym, który uzys-
kał wartość temperatury nie spiekającej, zostanie roz-
łupany przed jego usunięciem z pieca obrotowego. 

(9 zastrzeżeń) 

C10G P.199632 14.07.1977 

Pierwszeństwo: 26.07.1976 - USA (nr 708290) 

Gulf Research and Development Company, Pitts-
burgh. Stany Zjednoczone Ameryki (Richard Emil 
Hildebrand, John Angelo Paraskos, Angelo Anthony 
Montagna). 

Sposób konwersji stałego materiału węglowego na 
produkt ciekły 

Sposób konwersji stałego materiału węglowego na 
ciekły produkt, polega na tym. że zawiesinę składa-
jącą się ze stałego materiału węglowego i rozorsz-
czalnika ogrzewa się wspólnie z wodorem w podwyż-
szonych temperaturach, przy zwiększonych ciśnie-
niach i w obecności zasadniczo wolnego od fosfora-
nów katalizatora zawierającego składnik uwodarnia-
jacy z grupy obejmującej metale grupy VI i VIIT 
układu okresowego pierwiastków oraz ich tlenki 
i siarczki, osadzonego na niezeolitowym nośniku, przy 
czym promotorem tego katalizatora jest niewielka 
ilość metalu z podgrupy tytanowców. (9 zastrzeżeń) 

C10J P.197870 T 03.05.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska 
(Emanuel Rusin, Wilhelm Potyka, Aleksandra Rusin). 

Sposób upłynniania węgla 

Sposób upłynniania węgla przez ekstrakcję rozpusz-
czalnikiem odzyskiwanym w procesie i uwodornienie 
ekstraktu, charakteryzuje się tym, że uwodornieniu 
poddaje się roztwór ekstraktu zawierający nadmiar 
rozpuszczalnika, a uzyskany hydrogenizat po oddziele-
niu frakcji lekkich, zawraca się do procesu ekstrakcji, 
natomiast główną część produktu ciekłego odprowa-
dza się z destylacji filtratu. (4 zastrzeżenia) 

C10J P.197899 T 04.05.1977 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra-
ków, Polska (Andrzej Froński, Grażyna Woźniak, Je-
rzy Rachwalski, Andrzej Skwarczyński). 
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Sposób dwustopniowego zgazowania węgla w reakto-
rze cyklonowym 

Sposób dwustopniowego zgazowania węgla w re-
aktorze cyklonowym znajduje zastosowanie w prze-
myśle gazowniczym. 

Sposób ten charakteryzuje się tym, że przegrzana 
para wodna i surowy pył węglowy są wprowadzane 
do rury wewnętrznej (3) reaktora, gdzie następuje 
zmieszanie z gorącym gazem syntezowym wprowa-
dzonym z pierwszego cyklonowego stopnia reaktora 
(2). W rurze wewnętrznej (S) następuje ogrzanie, od-
gazowanie oraz częściowe zgazowanie pyłu węglowe-
go w temperaturze najkorzystniej od 800°C-1100°C. 
W takiej samej temperaturze pył węglowy wyniesio-
ny ze strumieniem gazu z rury wewnętrznej (3) re-
aktora ulega dalszemu zgazowaniu. Produktem zgazo-
wania jest gaz surowy, z którego po przejściu przez 
separator (4) oddziela się koksik. Koksik ten wraz 
z tlenem i przegrzaną parą wodną i koksikiem będą-
cym produktem zgazowania a oddzielającym się od 
strumienia gazu surowego w drugim cyklonowym 
stopniu reaktora (1) wprowadzony jest do pierwszego 
cyklonowego stopnia reaktora (2), w którym nastę-
puje zgazowanie w temperaturze najkorzystniej od 
1100°C-2000°C oraz oddzielenie popiołu stałego lub 
ciekłego od powstającego gazu syntezowego. Ciśnienie 
w obu stopniach reaktora cyklonowego wynosi naj-
korzystniej od 25 atm - 70 atm. (2 zastrzeżenia) 

C10K P.197780 T 29.04.1977 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra-
ków, Polska (Jadwiga Pasynkiewicz, Ryszard Fran-
czuk, Krystyna Dowbor, Michał Szelągowski, Stefan 
Brzeski, Wanda Bielawska). 

Sposób usuwania siarkowodoru i innych związków 
siarki z paliw gazowych 

Sposób usuwania siarkowodoru i innych związków 
siarki z paliw gazowych i gazów syntezowych polega 
na absorpcji siarkowodoru i niektórych innych związ-
ków siarki w rozpuszczalnikach niewodnych, a na-
stępnie desorpcji poddaje się 1/3 objętości roztworu, 
a spalone po procesie desorpcji gazy wprowadza się 
do pozostałej ilości roztworu absorpcyjnego, który po 
wydzieleniu siarki elementarnej i oddzieleniu nad-
miaru wody wprowadza się z powrotem do cyklu ab-
sorpcji. 

Sposób według wynalazku pozwala na uproszczenie 
układu technologicznego wydzielania i utylizacji 
związków siarki oraz zmniejszenia zużycia energii do 
regeneracji roztworu obiegowego. (1 zastrzeżenie) 

C10L P.192081 27.08.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwoj owy Samochodów Małoli-
trażowych „B0SMAL", Bielsko-Biała, Polska (Ry-
szard Szott, Wiesław Wiatrak, Jerzy Slawik, Marian 
Polaczek, Wojciech Okulicz, Wojciech Trybus). 

Sposób przygotowywania mieszanki paliwowo-
-powietrznej i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób przygotowywania mieszanki paliwowo-po-
wietrznej polega na tym, że w rozpylaczu (1) umiesz-
czonym w przewodzie ssącym (2) silnika przed prze-
pustnicą (3) paliwo rozpylane jest wstępnie, korzyst-
nie wielokrotnie, w sposób ciągły za pomocą sprężo-
nego powietrza, lub innego gazu np. spalin, o ciśnie-
niu wyższym od ciśnienia paliwa i tak przygotowana 
emulsja mieszana jest dalej z powietrzem zasysanym 
przez silnik. 

Urządzenie do realizacji sposobu składa się z roz-
P3'lacza (1) połączonego króćcem (4) ze zbiornikiem 
paliwa (5) oraz przewodem głównym (6) ze zbiorni-
kiem kompensacyjno-sterującym (7), do którego do-
prowadzane jest sprężone powietrze z pompy wypo-
rowej (9) zaopatrzonej w regulację ciśnienia. 

(9 zastrzeżeń) 

C11B P.196169 T 21.02.1977 

Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska (Ludomir To-
karzewski, Jerzy Zakrzewski). 

Niepalny, syntetyczny olej przekładniowy 

Niepalny, syntetyczny olej przekładniowy według 
wynalazku zawiera 96 do 99 części wagowych oleju 
chlorometylosilikonowego o lepkości od 20 do 300 cP 
w temperaturze 50°C o zablokowanych grupach koń-
cowych i mającego w grupie metylowej 1 atom chloru 
przypadający co najmniej na trzy ogniwa łańcucha 
polisiloksanowego, nie więcej jednak niż na każde 
ogniwo łańcucha, a ponadto zawiera od 0,1 do 2,5 
części wagowych związku z ugrupowaniem epitlenko-
wym, najkorzystniej produktu kondensacji izooktylo-
ksanu sodu z epichlorohydryną glicerynową oraz od 
0,01 do 1,5 części wagowych inhibitorów korozji. 

(1 zastrzeżenie) 

C12D P.192067 27.08.1976 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Po-
stępu Technicznego i Organizacyjnego „POSTEOR", 
Wrocław, Polska (Władysław Leśniak, Jerzy Ziobrow-
ski, Teresa Jurzyk, Jerzy Pietkiewicz, Adela Bro-
decka). 

Sposób otrzymywania enzymów pektynolitycznych 
przy produkcji kwasu cytrynowego 

Sposób otrzymywania enz3'inów pektynolitycznych 
przy produkcji kwasu cytrynowego prowadzony jest 
przy wykorzystaniu szczepów Aspergillus niger na 
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podłożach melasowych. Roztwór po fermentacji z 
kwasu cytrynowego kieruje się po odfiltrowaniu za-
wiesin do neutralizatora, w którym przeprowadza się 
proces neutralizacji kwasu w warunkach termicznych 
poniżej 50°C. Po wydzieleniu cytrynianu wapnia od-
dziela się go jednym ze znanych sposobów, a odcinek 
pofermentacyjny kieruje się do dekantorów, w któ-
rych następuje wytrącenie pozostałej ilości cytrynia-
nu wapnia. Po oddzieleniu cytrynianu odcinek pofer-
mentacyjny wykorzystywany jest do otrzymywania 
enzymów pektynolitycznych jedną ze znanych metod. 

(1 zastrzeżenie) 

C12D P.192138 01.09.1976 

Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowego związku S 11743/A 

Sposób wytwarzania nowego związku S 11743/A w 
postaci kwasu lub soli, polega na tym, że hoduje się 
na lub w pożywce nowy, produkujący S 11743/A 
szczep Streptomyces mutabilis gatunku Actinomyce-
tes, po czym związek S 11743/A wyodrębnia się z po-
żywki i oczyszcza. 

Związek wg wynalazku można stosować jako lek, 
który wzmacnia mięsień sercowy oraz przepływ krwi 
przez naczynia wieńcowe. (4 zastrzeżenia) 

C12D P.199238 29.06.1977 

Pierwszeństwo: 29.06.1976 - Wielka Brytania 
(nr 26934/76) 

Gruppo Lepetit S.p.A., Mediolan, Włochy (Hermes 
Pagani, Francesco Parenti, Carolina Cornelli, Giorgio 
Tamoni). 

Sposób wytwarzania nowego antybiotyku 

Sposób wytwarzania nowego antybiotyku L-13365 
polega na tym, że szczep Actinoplanes sarveparensis 
C.B.S. Nr 30576 hoduje się na pożywce zawierającej 
przyswajalne źródła węgla, azotu i soli nieorganicz-
nych w podpowierzchniowej hodowli w warunkach 
aerobowych aż do uzyskania zasadniczej ilości anty-
biotyku L-13365. Wytwarzany antybiotyk izoluje się. 

(2 zastrzeżenia) 

C12D P.199764 20.07.1977 

Pierwszeństwo: 22.07.1976 - Japonia (nr 51-87503) 

Kureha Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha, Nihon-
bashi, Chuo-ku, Tokio, Japonia (Chikao Yoshikumi, 
Toshihiko Wada, Masahiko Fujii, Hiromitsu Makita, 
Kinzaburo Suzuki, Akio Shinmyo, Haruhisa Hayashi). 

Sposób wytwarzania wielocukru 

Sposób wytwarzania wielocukru polega na tym, że 
w ciekłej pożywce, w zanurzeniu hoduje się grzyb 
należący do rodzaju Coriolus z klasy Basidiomycetes. 
Otrzymaną brzeczkę suszy się w temperaturze 6 0 -
150°C i poddaje się ekstrakcji wodnym rozpuszczalni-
kiem. Następnie otrzymany wyciąg poddaje się rafi-
nacji przez usunięcie z niego substancji o ciężarze 
cząsteczkowym mniejszym od 5000. Jako rozpuszczal-
nik wodny stosuje się wodę i/lub rozcieńczony roz-
twór alkaliczny. 

Otrzymany wielocukier ma działanie przeciwrakowe 
i inną aktywność farmakodynamiczną. (5 zastrzeżeń) 

C12D P. 199855 26.07.1977 

Pierwszeństwo: 27.07.1976 - RFN (nr P 2633666.3) 
Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem, 

Republika Federalna Niemiec. 

Sposób zmniejszania zawartości kwasu tłuszczowego 
i nukleinowego w mikrobiologicznych masach 

komórkowych 

Sposób zmniejszania zawartości lipidów i kwasu 
nukleinowego w mikrobiologicznych masach komór-
kowych, polega na tym, że masy komórkowe poddaje 
się obróbce za pomocą mieszaniny ekstrakcyjnej zło-
żonej z amoniaku albo wodorotlenku amonu i roz-
puszczalnika organicznego o ogólnym wzorze 
Rj-(CH2)n-OR2, w którym albo Яг i R2 oznaczają 
wodór i n oznacza liczbę jeden, dwa albo trzy, albo 
Rt oznacza grupę hydroksylową i R2 oznacza wodór, 
metyl albo etyl i n oznacza liczbę dwa albo trzy. Po 
oddzieleniu mieszaniny ekstrakcyjnej pozostałość ma-
sy komórkowej przemywa się wodą, oddziela fazę 
wodną i, ewentualnie po ekstrakcji za pomocą roz-
puszczalnika organicznego o ogólnym wzorze 
Rj-(CH2)n-OR2, suszy się. (3 zastrzeżenia) 

C13K P.199762 20.07.1977 

Pierwszeństwo: 20.07.1978 - Austria (nr A 5345/76) 

Projektierung Chemische Verfahrenstechnik Gesell-
schaft mbH, Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec 
(Hans-Hermann, Michael Sinner, Fritz Opderbeck, 
Karl-Heinz). 

Sposób otrzymywania glikozy z surowców roślinnych 
zawierających celulozę 

Sposób otrzymywania glikozy z surowców roślin-
nych, zawierających celulozę przez rozwłóknianie parą 
pod ciśnieniem i rozdrabnianie, polega na tym, że su-
rowce roślinne traktuje się parą nasyconą pod ciśnie-
niem w temperaturze 160-230°C w ciągu 2 minut do 
4 godzin. Rozwłóknione surowce roślinne wyługowuje 
się alkalicznym roztworem wodnym a pozostałość 
substancji włóknistej poddaje się kwaśnej lub enzy-
matycznej hydrolizie. (7 zastrzeżeń) 

C21B P.192308 09.09.1976 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Lech Bajka, Leszek Mazur, Ryszard Olczyk). 

Sposób żaroodpornego zabezpieczania elementów 
przepustnic w instalacji gazu wielkopiecowego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że we-
wnętrzna część kadłuba przepustnicy pokrywa się ad-
hezyjną powłoką molibdenowo-niklowo-chromową na-
niesioną metodą natrysku cieplnego, korzystnie plaz-
mowego, a powierzchnię zawieradła pokrywa się alu-
miniową żaroodporną, dyfuzyjną powłoką, naniesioną 
metodą zanurzeniową. (1 zastrzeżenie) 

C21D P.192336 11.09.1976 

Continental Cooper and Steel Industries Inc., Nowy 
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób podgrzewania stali właściwie zabezpieczonej 
przed odwęglaniem 

Odwęglaniu stali zapobiega się przez wprowadzenie 
metalizowanych, na przykład aluminiowych, usuwal-
nych ochronnych powłok powierzchniowych na ze-
wnętrznych powierzchniach stalowych przedmiotów 
obrabianych, nagrzanych uprzednio do temperatury 
obróbki cieplnej i/lub wyżarzającej, na przykład kę-
sów półfabrykowanych, oraz pokryć metalicznych 
przedmiotów wykonanych z tych stali. 

(23 zastrzeżenia) 
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C21D P.188274 19.05.1977 

Walcownie Metali „Dziedzice" im. F. Dzierżyńskie-
go, Czechowice-Dziedziee, Polska (Jerzy Nowotarski, 
Bronisław Piotrowski, Stanisław Lasota). 

Sposób wytwarzania formatek z taśm ze stopu alumi-
nium utwardzalncgo wydzieleniowo z gatunku PA9 

przeznaczonych na wkładki do nart 

Sposób wytwarzania formatek z taśm ze stopu 
utwardzalnego wydzieleniowo w gatunku PA9 polega 
na walcowaniu taśm, przesycaniu w kręgach, prosto-
waniu taśm i cięciu na gotowe formatki. 

(3 zastrzeżenia) 

C22B P.198446 27.05.1977 

Pierwszeństwo: 28.05.1976 - Wielka Brytania 
(nr 22474/76) 

Alcan Research and Development Limited, Mont-
real, Kanada. 

Sposób otrzymywania metalicznego aluminium przez 
bezpośrednią redukcję tlenku glinowego węglem oraz 
urządzenie do otrzymywania metalicznego aluminium 

Sposób otrzymywania metalicznego aluminium przez 
bezpośrednią redukcję tlenku glinowego węglem po-
lega na tym, że wywołuje się obiegowy przepływ 
strumienia ciekłego żużla z tlenku glinowego, zawie-
rającego związany węgiel w postaci węglika glinowe-
go i/lub tlenowęglika glinowego, kieruje się ten stru-
mień ciekłego żużla z tlenku glinowego poprzez sze-
reg rozmieszczonych na przemian stref niskotempera-
turowych i wysokotemperaturowych, przy czym każda 
ze stref niskotemperaturowych jest utrzymywana 
przynajmniej w części, w temperaturze równej lub 
wyższej od temperatury potrzebnej dla reakcji tlenku 
glinowego z węglem, dla utworzenia węglika glino-
wego. 

Poniżej temperatury potrzebnej dla reakcji węglika 
glinowego z tlenkiem glinowym, uwalniającej meta-
liczne aluminium, przesyła się ten strumień ciekłego 
żużla z tlenku glinowego do strefy wysokotemperatu-
rowej utrzymywanej przynajmniej w części, w tem-
peraturze wymaganej dla reakcji glinowego węglika 
z tlenkiem glinowym, w celu uwolnienia metalicznego 
aluminium, gromadzi się i odprowadza metaliczne 
aluminium uwolnione w tej strefie wysokotemperatu-
rowej, przesyła się ciekły żużel z tlenku glinowego 
do kolejnej strefy niskotemperaturowej, wprowadza 
się w tej strefie niskotemperaturowej węgiel do krą-
żącego strumienia ciekłego żużla z tlenku aluminium, 
wprowadza się tlenek glinowy do tego krążącego stru-
mienia żużla z tlenku glinowego co najmniej w jed-
nym miejscu i usuwa powstający gaz, przy czym ten 
szereg stref zawiera co najmniej jedną strefę nisko-
temperaturową i co najmniej jedną strefę wysoko-
temperaturową. 

Urządzenie do otrzymywania metalicznego alumi-
nium przez bezpośrednią redukcję tlenku glinowego 
węglem, charakteryzuje się tym, że ma pierwszą ko-
morę (A) do pomieszczenia masy ciekłego żużla, skła-
dającego się z tlenku glinowego i związanego węgla 
w postaci węglika glinowego i/lub tlenowęglika glino-
wego, środki do wprowadzania wsadu węglowego do 
tej pierwszej komory (A), drugą komorę (C) do po-
mieszczenia masy tego ciekłego żużla, środki do do-
starczania wsadu w postaci tlenku glinowego do co 
najmniej jednej z tych komór (A, C), kanał przepły-
wowy (HD) prowadzący z tej pierwszej komory (A) 
do tej drugiej komory (C), przy czym przynajmniej 
część tego kanału (HD) przebiega ukośnie ku górze 
w kierunku drugiej komory (С), со najmniej jedną 
elektrodę (E) umieszczoną w każdej z tych komór 
(A, C) w celu przepuszczania prądu elektrycznego 
przez żużel, znajdujący się w kanale przepływowym 
(HD), dla dostarczenia mu energii cieplnej, kanał po-
wrotny (RD) prowadzący z tej drugiej komory (C) do 
tej pierwszej komory (A), który to kanał, gdy jest 
wypełniony tym ciekłym żużlem, tworzy tor o W3rż-
szej oporności elektrycznej niż wspomniany przewód 
przepływowy (HD), oraz zawiera środki do gromadze-
nia i odprowadzania metalicznego aluminium z tej 
drugiej komory (C). (25 zastrzeżeń) 

C22C P.192270 07.0Э.1976 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Adam Gierek, Lech Bajka). 

Sposób wytwarzania aluminiowanego żeliwa chromo-
wo-aluminiowego z węglem żarzenia 

Sposób wytwarzania aluminiowanego żeliwa chro-
mowo-aluminiowego z węglem żarzenia polega na 
tym, że żeliwo o pierwotnej zawartości 2.5-3,0% C, 
1,8-2,0% Si, 3,5-4,5% Al, 2,5-6,0% Cr, 0,1-0,3% Ni 
i 0,5-1,0% Mn poddaje się aluminiowaniu zanurze-
niowemu w kąpieli aluminium lub jego stopów, a na-
stępnie tak poaluminiowane żeliwo wyżarza się celem 
grafityzacji węglików, jednocześnie z wyżarzaniem 
ujednoradniającym dyfuzyjnej powłoki aluminiowej 
w atmosferach utleniających względnie ochronnych. 

Kąpiel stopu aluminium zawiera do 8,0% Si - oraz 
do 5,0% Pb, do 5,0% Bi i 20% Cu, a jej temperatura 
wynosi od 600 do 900°C. (5 zastrzeżeń) 

C22C 
B22F 

P.199196 27.06.1977 

Pierwszeństwo: 28.06.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 700,472) 

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

Sposób obniżania zawartości siarki w materiałach 
wanadowo-węglowych 

Materiały wanadowo-węglowe używane jako do-
datki do stali otrzymuje się przez prażenie w piecu 
próżniowym mieszaniny tlenku wanadu z węglem. 
W celu obniżenia w takim materiale udziału siarki, 
która w głównej mierze pochodzi z siarki zawartej 
w węglu wchodzącym w skład mieszaniny, przed pra-
żeniem w piecu próżniowym dodaje się do mieszaniny 
niewielką ilość krzemu, krzemionki lub cyny. 

(5 zastrzeżeń) 

C22C P.199859 25.07.1977 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Henryk Chodziń-
ski, Henryk Christoph, Gerard Stolorz, Andrzej Radź-
wieki, Jerzy Lejawka). 
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Stal szybkotnąca 

Stal według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
ma zmniejszoną globalną ilość składników stopowych 
bez obniżenia przy tym własności użytkowych stali. 

Stal zawiera С = 0,9-1,1%, Cr = 3,5-4,5%, W = 
= 1,5-2,5%, Mo = 4,5-5,5%, V = 1,0-1,3%, przy czym 
stosunek С do V wynosi od 0,8 do 0,9. (1 zastrzeżenie) 

C23B P. 198914 17.06.1977 

Pierwszeństwo: 18.06.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 697,490) 

M & T Chemicals Inc., Rahway, New Jersey, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania powłok galwanicznych 

Sposób wytwarzania powłok galwanicznych zawie-
rających nikiel i/lub kobalt lub dwu- albo trójskład-
nikowe stopy niklu, kobaltu i żelaza, polega na prze-
puszczaniu prądu od anody do katody przez wodny 
roztwór kwaśnej kąpieli galwanicznej zawierającej co 
najmniej jeden ze związków niklu i/lub kobaltu 
i ewentualnie związek żelaza. Związki te są źródłem 
jonów niklu, kobaltu i żelaza dla powlekania galwa-
nicznego niklem, kobaltem, stopami niklu z kobaltem, 
niklu z żelazem, kobaltu z żelazem lub niklu z kobal-
tem i żelazem. Proces prowadzi się w obecności 
5X10~6 moli/litr do 0,5 mola/litr podstawionego cyklo-
sulfonu o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza 
grupę o wzorze - О Н lub -SO3H albo ich sole lub 
grupę o wzorze - C 0 O H albo jej sole lub estry a, b, 
с niezależnie od siebie, oznaczają liczbę całkowitą 1 
lub 2 przez okres czasu wystarczający do wytworze-
nia na powierzchni katody galwanicznej powłoki me-
talicznej. 

Przedmiotem wynalazku jest również wodna kwaś-
na kąpiel do wytwarzania powłok galwanicznych za-
wierających nikiel, kobalt lub dwu- albo trójskładni-
kowe stopy niklu, kobaltu i żelaza. Kąpiel zawiera co 
najmniej jeden ze związków niklu, kobaltu i/lub że-
laza, będące 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. Kąpiel charaktery-
zuje się tym, że w skład jej wchodzi 5X10~6 do 0,5 
mola/litr podstawionego cyklosulfonu o wzorze ogól-
nym 1, w którym R, a, b i с mają znaczenie jak wy-
żej. (14 zastrzeżeń) 

C23C P.192134 01.09.1976 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Jerzy Kwiecień, Witold Pasiak, Jan Zysk). 

Sposób zabezpieczania powierzchni metali i ich sto-
pów przed działaniem środowisk stosowanych w 
obróbce cieplno chemicznej, zwłaszcza środowiska 

azotowania 

Sposób zabezpieczania powierzchni metali i ich sto-
pów przed działaniem środowisk stosowanych w 
obróbce cieplno-chemicznej, zwłaszcza środowiska do 
azotowania, polega na naniesieniu na powierzchnią 
powłoki w kąpieli z roztopionego czystego aluminium 
lub korzystnie aluminium stopowego, zawierającego 
od 0,5 do 20% wagowych krzemu i/lub od 0,05 do 5% 
wagowych berylu. (1 zastrzeżenie) 

C23F P.199695 16.07.1977 

Pierwszeństwo: 16.07.1976 - RFN (nr P 26 31 986.8) 

ALU-HART-C0AT, Friebe und Reinighaus KG, 
Karpen/Erft, Republika Federalna Niemiec (Helmut 
Springmann). 

Sposób i urządzenie do prowadzenia w obiegu za-
mkniętym wodnego roztworu kąpieli do metalizowania 

Sposób prowadzenia w obiegu zamkniętym wodnego 
roztworu kąpieli do metalizowania, w którym zawar-
te w roztworze kąpieli stałe części składowe są wy-
trącane w wirówce, polega na tym, że wprowadza się 
roztwór kąpieli pod własnym ciężarem do wirówki 
garnkowej. Następnie pobiera się oczyszczony roz-
twór z wirówki garnkowej, za pomocą rury zbierają-
cej w miejscu, w którym panuje wysokie ciśnienie 
i doprowadza z powrotem do kąpieli przez rurę pio-
nową. 

Urządzenie według' wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma pod dnem zbiornika roboczego (1) umiesz-
czoną wirówkę garnkową (2), przewód rurowy (3) łą-
czący dno zbiornika roboczego z wirówką garnkową 
oraz rurę zbierającą (4) do odbioru oczyszczonego roz-
tworu. Rura zbierająca (4) wchodzi do wirówki w 
miejscu, gdzie panuje wysokie ciśnienie, i jest połą-
czona poprzez przewód powrotny (5) ze zbiornikiem 
roboczym (1). (5 zastrzeżeń) 



44 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0 Nr 6 (112) 1978 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01B P.198101 T 12.05.1977 

Przędzalnia Czesankowa im. Gwardii Ludowej 
„Polmerino", Łódź, Polska (Józef Sawała, Jerzy Kaź-
mierczak). 

Urządzenie do wyłapywania wełny 

Urządzenie do wyłapywania wełny ma w ściankach 
kanału (6) w znany sposób ułożyskowany wał (1) na-
pędzany poprzez przekładnię łańcuchową (7) silnikiem 
elektrycznym (8). Do wału (1) przymocowane są uło-
żone promieniowo ramiona (2) których zakończenie 
stanowi kątownik (3) złączony z ramionami (2) śruba-
mi. Do kątownika (3) przytwierdzona jest śruba. 
Listwa zgarniająca (4) przesuwa się podczas ruchu 
obrotowego ramion (2) po powierzchni sita (5). Sito 
(5) osłania dolną część kanału (6), a w górnej części 
połączone jest z progiem (11) łączącym się z płaskim 
sitem (12). Płaskie sito (12) stanowi część kanału o 
przekroju prostokątnym (13). Urządzenie w górnej 
części zabezpieczone jest osłonami (14). (1 zastrzeżenie) 

D01G P.192166 01.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwoj owy Maszyn Zgrzebnych 
i Czesankowych Wełny „Befamatex", Bielsko-Biała, 
Polska (Jerzy Błażyczek, Tadeusz Dutka). 

Osłona górna do zespołów zgrzebnych i czesankowych 

Osłona górna do zespołów zgrzebnych i czesanko-
wych według wynalazku, jest perforowana i jej otwo-
ry (1) znajdują się na całej jej powierzchni, lub ma 
daszkowate szczeliny (2), umożliwiające kierunkowe 
odprowadzanie na zewnątrz zawirowanego powietrza 
wraz z zanieczyszczeniami. (1 zastrzeżenie) 

D01H P. 192165 01.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 
i Czesankowych Wełny „Befamatex", Bielsko-Biała, 
Polska (Paweł Tyrna, Władysław Słowiak, Józef Łysz-
czek, Mieczysław Machnie). 

Sposób zasilania przędzarki bezwrzecionowej 

Sposób zasilania przędzarki bezwrzecionowej cha-
rakteryzuje się tym, że punkty przędzące przędzarki 
bezwrzecionowej są zasilane w sposób ciągły tasiem-
kami włókien o gęstości liniowej od 0,2 do 2 gramów 
na metr bieżący, otrzymywanymi wprost z urządzenia 
dzielącego zespołu zgrzeblarkowego, przy czym w 
przypadku zrywu w punkcie przędzącym włókna od-
prowadzone są do ponownego przerobu bezpośrednio 
do zasilarki zespołu zgrzeblarkowego. (1 zastrzeżenie) 

D06M P.190988 05.07.1976 

Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego 
„Organika - Rokita", Brzeg Dolny, Polska (Michał 
Bednarz, Henryka Ciesiołkiewicz, Józef Gliński). 

Łatwo spieralny środek do woskowania wątków 
i osnów przędzy bawełnianej i przędz z włókien 

sztucznych i syntetycznych 

Środek według wynalazku zawiera w swoim skła-
dzie 50-80 części wagowych parafiny o temperaturze 
krzepnięcia powyżej 52°C, 10-30 części wagowych 
estru sorbitu i nasyconych kwasów tłuszczowych o 
10-20 atomach węgla w łańcuchu węglowodorowym, 
5-10 części wagowych 12-20 molowego adduktu tlen-
ku etylenu do nonylofenolu oraz 3-10 części wago-
wych emulgatora anionowego w postaci soli sodowej 
siarczanowanego nasyconego alkoholu tłuszczowego 
o 10-22 atomach węgla w łańcuchu węglowodorowym 
zoksyetylowanej ponadto 0 -5 molami tlenku etylenu, 
lub 3 mieszaniny alkilobenzenosulfonianu sodu i soli 
sodowej siarczanowanego alkoholu tłuszczowego o 
10-18 atomach węgla w łańcuchu węglowodorowym. 

(1 zastrzeżenie) 

D12D P.199766 20.07.1977 

Pierwszeństwo: 20.07.1976 - Austria (nr A 5346/76) 
Projektierung, Chemische Verfahrenstechnik Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung, Düsseldorf, Republi-
ka Federalna Niemiec (Hans-Hermann Dietrichs, Mi-
chael Sinner, Fritz Opderbeck, Karl-Heinz Bracht-
häuser). 

Sposób otrzymywania ksylanu i materiałów włókni-
stych z surowców roślinnych zawierających ksylan 

Sposób otrzymywania ksylanu i materiałów włók-
nistych z surowców roślinnych zawierających ksylan 
polega na tym, źe surowiec roślinny poddaje się dzia-
łaniu pary pod ciśnieniem, w temperaturze 160-230°C 
w ciągu 2 minut do 4 godzin. Następnie rozdrabnia 
się, po czym rozwłókniony surowiec roślinny poddaje 
się ługowaniu wodą lub roztworem alkalicznym. Z 
roztworu oddziela się ksylany i reszty ksylanowe, 
oczyszczone od monosacharydów i innych zanieczysz-
czeń. 

Ksylan ewentualnie hydrolizuje się do ksylozy, a 
ksylozę ewentualnie redukuje się do ksylitu. 

Otrzymany jako pozostałość po ługowaniu materiał 
włóknisty przeprowadza się w glikozę albo przezna-
cza się na paszę lub do wytwarzania płyt pilśniowych 
lub papieru. (16 zastrzeżeń) 



Nr 6 (112) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0 45 

D21C P.192011 27.08.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Marek 
Roman, Marek Apolinarski, Jerzy Zieliński, Zofia 
Ulaska, Edward Skowyrski). 

Sposób odbarwiania ścieków celulozowych zwłaszcza 
w produkcji celulozy metodą siarczanową 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w 
trakcie oczyszczania biologicznego, ścieki zawierające 
osad czynny miesza się z siarczanem glinowym w 
ilości 400-600 mg/dm3 ścieków, albo z siarczanem że-
lazawym w ilości 1200-1500 mg/dm3, korzystnie w 
komorze mieszania w ciągu 2 - 5 minut. Następnie 
mieszaninę poddaje się sedymentacji, po której część 
wytrąconego osadu jest secyrkulowana do ponownego 
wykorzystania. W początkowym okresie rozruchu 
dawki koagulantów są stopniowo zwiększone od zera 
aż do osiągnięcia swojej pełnej wartości. Sposób we-
dług wynalazku ma zastosowanie zwłaszcza w przy-
padku produkcji celulozy metodą siarczanową w wa-
runkach zastosowania do oczyszczania ścieków od in-
nych zanieczyszczeń metodą biologiczną, za pomocą 
osadu czynnego. (2 zastrzeżenia) 

D21F P.198067 T 12.05.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Rolisław Rogut). 

Urządzenie do doprowadzania zawiesiny włóknistej 
do maszyny papierniczej 

Urządzenie do doprowadzania zawiesiny włóknistej 
do maszyny papierniczej złożone z komory rozdziel-
czej, wyposażonej w rurki spłaszczone na końcu w 
formie dyfuzorów, charakteryzuje się tym, że rurki 
(2) są połączone z jedną lub kilkoma, usytuowanymi 
jedna za drugą, komorami dyspersyjnymi (3), o po-
wierzchni przekroju początkowego kilkakrotnie więk-
szej niż powierzchnia przekroju wylotu rurek (2). 
Przekrój poprzeczny komór dyspersyjnych (3) zmniej-
sza się w sposób ciągły w kierunku przepływu zawie-
siny, z których ostatnia tworzy szczelinę (4) łączącą 
się ze zbieżnym kanałem (5) zakończonym szczeliną 
wypływową. (1 zastrzeżenie) 

D21F P. 199565 12.07.1977 

Pierwszeństwo: 16.07.1976 - - St. Zjedn. Amer. 
(nr 705828) 

Beloit Corporation, Beloit, Stany Zjednoczone Ame-
ryki (Edgar J. Justus). 

Sposób sterowania wielokanałowego rozdzielacza ma-
szyny papierniczej 

Sposób sterowania wielokanałowego rozdzielacza 
maszyny papierniczej posiadającego szczelinowy 
otwór do którego z wielu kanałów dostarcza się włók-
nisty produkt wyjściowy a z otworu szczelinowego do 
elementów formujących maszyny papierniczej polega 
na tym, że kontroluje się szybkość płynięcia produktu 
wyjściowego w pierwszym kanale i odpowiednio do 
wskazań środków kontrolnych steruje szybkością pły-
nięcia produktu wyjściowego w pozostałych kanałach. 

Układ sterowania dla wielokanałowego rozdzielacza 
(5) maszyny papierniczej posiadającego szczelinowy 
otwór (7), do którego z wielu kanałów (11, 12) dostar-
czany jest włóknisty produkt wyjściowy charaktery-
zuje się tym, że zawiera elementy (29, 31, 32) dla kon-
troli szybkości przepływu produktu wyjściowego w 
pierwszym kanale (11) oraz elementy (30, 31, 32) ste-
rowane przez elementy kontrolne sterujące szybkoś-
cią płynięcia produktu wyjściowego w drugim kanale 
(12) w odpowiednio ścisłym stosunku do szybkości 
przepływu w kanale (11). (22 zastrzeżenia) 

D21H P.199095 23.06.1977 

Pierwszeństwo: 25.06.1976 - Wielka Brytania 
(nr nr 26 530/76, 26 531/7 

C.H. Dexter, Ltd. - Chirnside, Duns, Berwickshire, 
Wielka Brytania. 

Sposób wytwarzania papieru oraz papier wytworzony 
tym sposobem 

Sposób wytwarzania papieru, polega na tym, że 
formuje się wstęgę papieru z materiału włóknistego 
i włókna poddaje się obróbce rozpuszczalną w wodzie, 
kationową, termoutwardzalną żywicą zawierającą epi-
chlorowcohydrynę, niewiskozowym materiałem filmo-
twórczym i polialkilenoiminą. 

Papier wg wynalazku zawiera rozpuszczalną w wo-
dzie kationową żywicę termoutwardzalną zawierającą 
epichlorowcohydrynę, niewiskozowy materiał filmo-
twórczy i polialkilenoiminę. (30 zastrzeżeń) 



4ß BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0 Nr 6 (112) 1973 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01D P.197481 T 18.04.1977 

Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa 
Kolejowego, Warszawa, Polska (Witold Szlązkiewicz, 
Zygmunt Brzozowski, Stefan Rózik, Eugeniusz Rut-
kowski). 

Dźwigar przęsła mostowego o dowolnej rozpiętości 
składany z gotowych elementów 

Dźwigar składa się z pasa dolnego, pasa górnego 
i krzyżulców. Pas dolny będący blachownicą ma ele-
ment (1) podporowy dłuższy, element (2) pośredni 
i element (3) podporowy krótszy. Pas górny ma po-
dobnie jak pas dolny element (4) podporowy dłuższy, 
element (5) pośredni i element (6) podporowy krótszy. 
Krzyżulce w postaci prętów (7) nachylone są w sto-
sunku do siebie pod kątem prostym i zakończone bla-
chami (8) oraz (9) węzłowymi. (7 zastrzeżeń) 

E04B P. 192066 27.08.1976 

Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych „NO-
TEĆ", Szczecin, Polska (Włodzimierz Dreszer). 

Zestaw elementów składanych konstrukcji przestrzen-
nych 

W skład zestawu według wynalazku wchodzą nośne 
elementy szkieletowe, płachty z bocznymi połaciami, 
płyty prostokątne i kwadratowe z zaczepami oraz złą-
cza elementów nośnych. Złącze składa się z dwóch 
bliźniaczych połówek (1) przystających do siebie po 
złożeniu i tworzących razem bryłę w postaci sześcia-
nu posiadającego dwa ścięte naprzeciw siebie leżące 
narożniki, połączonych ze sobą śrubą (8) wprowadzo-

ną w ukośny otwór przelotowy (4) przebiegający przez 
złącze od jednego ściętego naroża do naroża przeciw-
ległego. W złożonej całości wnęki (3) każdej połówki 
(1) tworzą trzy kanały przelotowe cylindryczne (5) 
a także wzdłużne szpary dylatacyjne służące do wpro-
wadzenia i uchwycenia elementów nośnych np. rur 
(7). Osie tych kanałów są względem siebie położone 
prostopadle i wzajemnie się mijają nie przecinając się. 

(2 zastrzeżenia) 

E04B 
E04C 

P. 199390 05.07.1977 

Pierwszeństwo: 5.07.1976 - Szwajcaria (nr 8565/76) 
24.02.1977 - Szwajcaria (nr 2295/77) 

Baupres AG, Eschen, Lichtenstein (Giulio Cam-
biuzzi, Michele Montanelli). 

Blok ścienny oraz konstrukcja ścienna 

Blok ścienny o równoległych powierzchniach czo-
łowych (la) ma co najmniej jeden centralny otwór (5) 
łączący przeciwległe powierzchnie czołowe, wiele 
otworów przelotowych (7) przystosowanych do współ-
pracy ze sworzniami ustalającymi oraz szerokie wy-
brania (3) na ściankach krańcowych. Na co najmniej 
jednej powierzchni czołowej (la) bloku (1) znajduje się 
środkowe wycięcie (4), którego obrzeże (4a) łączy się 
z centralnym otworem (5). 

Konstrukcja ścienna wykonana jest z jednolitych 
bloków ściennych (1) zestawionych ze sobą ściankami 
krańcowymi, i ustawionych rzędami jeden na drugim 
tak, że ścianka krańcowa każdego bloku jest usytuo-
wana nad linią środkową bloku wyższego i niższego. 

Środkowe wycięcia (4) tworzą pomiędzy sąsiednimi 
blokami (1) poziome kanały, łączące pionowe elementy 
konstrukcji wzmacniającej, po zalaniu betonem. 

(25 zastrzeżeń) 

E04C P. 189481 10.05.1976 

Wanda Szopińska, Kościerzyna, Polska, Zenon Szo-
piński, Tauberbischofsheim, Republika Federalna Nie-
miec. (Wanda Szopińska, Zenon Szopiński). 

Sposób zakotwienia liny 7-drutowej w betonie 

Sposób polega na zamocowaniu na wewnętrznym 
drucie (1) liny (3) dwudzielnego metalowego paciorka 
(2) o kształcie tulejki dwustożkowej. Druty zewnętrz-
ne zaplata się ponownie wokół drutu (1) wewnętrzne-
go i paciorka (2). Po sprężeniu i zabetonowaniu przy-
gotowanego w ten sposób splotu zgrubienie powstałe 
na linie (3) powoduje miejscowe zakotwienie liny w 
betonie. (2 zastrzeżenia) 
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E04C P.189482 10.05.1976 

Wanda Szopińska, Kościerzyna, Polska, Zenon Szo-
piński, Tauberbischofsheim, Republika Federalna Nie-
miec (Wanda Szopińska, Zenon Szopiński). 

Sposób zamocowania liny 7-drutowej w zamku nacią-
gu w wykonawstwie elementów z betonu sprężonego 

Sposób zamocowania liny 7-drutowej (3) w otworze 
stożkowym (1) bloku kotwiącego (2) polega na zamo-
cowaniu na środkowym drucie splotu (3), przewleczo-
nego przez otwór bloku kotwiącego (2) tulei dwu-
stożkowej, a następnie zagięciu na niej końców drutów 
zewnętrznych (7) liny (3). W celu przeniesienia do-
cisku na drut środkowy tuleja ma podłużne nacięcie 
(4 i 8). Po sprężeniu i zabetonowaniu elementu oraz 
usunięciu bloku kotwiącego tuleje można zdjąć i prze-
znaczyć do dalszego użycia. (2 zastrzeżenia) 

E04C P.189484 10.05.1976 

Wanda Szopińska, Kościerzyna, Polska, Zenon Szo-
piński, Tauberbischofsheim, Republika Federalna Nie-
miec (Wanda Szopińska, Zenon Szopiński). 

Sposób zespołowego wykonania wiązek drutów sprę-
żonych lub kabli przy użyciu zamka w cięgłem kli-

nującym 

Sposób polega na wstępnym zamocowaniu wiązki 
(3) strun lub kabli w zamku za pomocą tulei (la) 
i cięgła klinującego (2a), a następnie obróceniu zamka 
o 180° powodującego ostateczne zaklinowanie wiązki 
strun lub kabli. Docisk wiązki do strony zewnętrznej 
tulei (la) można zwiększyć i utrwalić przez nasunię-
cie czapy (5). (2 zastrzeżenia) 

E04G P. 192275 09.09.1976 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
Budownictwa Przemysłowego, Wrocław, Polska (Ta-
deusz Dzięgielewski, Bronisław Ciechanowski, Tadeusz 
Kusz, Stanisław Orzeł, Edward Moczulski, Bogusław 
Wojciechowski, Jarosław Sommer, Jerzy Misiec, Leszek 
Różycki, Czesław Matuszczyk, Władysław Malec, Lech 
Antczak, Adam Mętrak). 

Deskowanie drobnowymiarowe dla budownictwa 
monolitycznego 

Deskowanie na elementy formujące w skład któ-
rych wchodzą płyty podstawowe (1), dźwigary płyto-
we (2) i (3) oraz elementy narożnikowe (4) i (5). 
Wszystkie elementy formujące mają zunifikowane 
obrzeża (8), w których poziomo usytuowane otwory 
podłużne (9) są przeznaczone do poziomego i piono-
wego łączenia za pomocą zunifikowanych elementów 
złącznych w postaci zworników (10), klinów (12) 
i uchwytów (15). W uchwytach (15) są mocowane kli-
nami (16) ceowymi, elementy rurowe i elementy (14) 
ceowe usztywniające zestawione ściany (6) wewnętrz-
ne i ściany (7) zewnętrzne. Odległość między ścianami 
(6) i (7) jest ustalana za pomocą trzpieni wkręcanych 
w łączniki zatopione w betaonie. (2 zastrzeżenia) 
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E04G P.197884 T 05.05.1977 

Biuro Projektów Budownictwa Elektrowni i Prze-
mysłu „Elpro", Warszawa, Polska (Marian Rzymowski, 
Tadeusz Jurkowski, Bolesław Siedelnik, Marek Waj-
rak, Jan Hirszler, Stanisław Błaziak, Zbigniew Gor-
czyński, Franciszek Łobacz). 

Rusztowanie wiszące do montażu ścian osłonowych 

Przedmiotem wynalazku jest rusztowanie wiszące 
do montażu ścian osłonowych na szkieletach budyn-
ków o dużych wysokościach, zwłaszcza w budynkach 
głównych elektrowni i elektrociepłowni. Urządzenie 
ma wielokondygnacyjną kabinę roboczą (1) wewnątrz 
której znajduje się pojemnik na materiały (2). Docisk 
kabiny do szkieletu budynku realizowany jest po-
przez mimośrodowe zamocowanie kół linowych (3). 

(3 zastrzeżenia) 

E06B P.192221 04.09.1976 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Bu-
dostal-4", Dąbrowa Górnicza, Polska (Ryszard M. 
Gwiźdź, Stanisław Grabski). 

Mechanizm do uchylania i zamykania kwater okien-
nych lub żaluzji wentylacyjnych 

Mechanizm według wynalazku ma dźwignię (1) 
z przegubowo zamocowanym na jej końcu cięgnem 
(7) posiadającym zaczep (8). Dźwignia (1) mocowana 
jest obrotowo przy pomocy sworznia (4) stałego w ło-
żysku (2), które jest przytwierdzone do konstrukcji 
hali, natomiast drugi koniec dźwigni (1) połączony jest 
suwliwie z prowadnicą (5) utwierdzoną w ramie kwa-
tery okiennej lub żaluzji wentylacyjnej przy pomocy 
sworznia (3) ruchomego z nałożoną tulejką (6). 

(2 zastrzeżenia) 

E06B P. 199147 25.06.1977 

Pierwszeństwo: 25.06.1976 - Włochy (nr 24757 A/76) 

Fonderia Elettrica Alluminio e Leghe F.E.A.L. S.p.A, 
Mediolan, Włochy (Giovani Varlonga). 

Stojak ościeżnicy oraz sposób instalowania i ustawia-
nia pod kątem prostym dwu stojaków ościeżnicy 

drzwi-

Stojak ościeżnicy zwłaszcza dla ścian wewnętrznych 
ma profilowany element w kształcie litery U złożony 
z dwu kątowników (6, 8), tak że półki dwóch kątowni-
ków zachodzących na siebie są przesuwne, pozwala-
jąc na ustawienie szerokości elementu U. 

Stojak (1) ma kliny (12) i podkładki (15) nastawne 
dla ustawienia odległości stojaka od współpracującej 
krawędzi ściany, oraz elementy (16) mocujące stojak 
do ściany. 

Sposób instalowania stojaków polega na zamonto-
waniu na kątowniku klinów (12) nastawnych, połącze-
niu dwóch kątowników w formie litery U, zamocowa-
niu drzwi do sworzni zawiasów stojaków, zamknięciu 
drzwi pomiędzy dwoma stojakami ościeżnicy a na-
stępnie zamocowaniu stojaków do ściany za pomocą 
śrub, regulując ich położenie klinami i dodatkowymi 
podkładkami ustalającymi. (9 zastrzeżeń) 
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E21B P.192149 31.08.1976 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (Ka-
zimierz Pawlik, Jadwiga Pawlik, Adam Siedlar). 

Koronka do wiercenia otworów w skałach 

Koronka według wynalazku ma wkładki (3) z wę-
glików spiekanych, w których zarys podstawy w prze-
kroju prostopadłym do krawędzi jej ostrza (4) jest 
łukiem krzywej wyższego stopnia, zaś w czworobo-
ku nieregularnym, wynikającym z przekroju wkład-
ki (3) płaszczyzną symetrii części wkładki (3), usytuo-
wanej poniżej ostrza (4) i prostopadłą do przekroju 
poprzecznego wkładki (3), bok usytuowany najbliżej 
osi koronki jest do niej nachylony pod kątem ostrym 
(ф), natomiast bok odpowiadający podstawie wkładki 
(3) jest do niej nachylony pod kątem (г) nie więk-
szym od kąta (90-ф), natomiast powierzchnie boczne 
wkładki (3) są zbieżne w kierunku jej podstawy. 

(2 zastrzeżenia) 

E21C P.197128 01.04.1977 

Pierwszeństwo: 06.04.1976 - Szwecja (nv 7604047-6) 

Nitro Nobel AB., Gyttorp, Szwecja. 

Sposób wysadzania skał, betonu i podobnych ciał 

Sposób polega na tym, że do otworu wiertniczego 
wprowadza się element lontu zapalającego pierwszego 
rodzaju, którego jeden koniec łączy się ze spłonką 
działającą z opóźnieniem lub bez opóźnienia, a drugi 
koniec pozostawia się swobodny, wystający ponad po-
wierzchnię, element lontu zapalającego drugiego ro-
dzaju, którego jeden koniec łączy się ze złączką spłon-
kową oraz ze spłonką startową działającą z opóźnie-
niem lub bez opóźnienia i element lontu zapalającego 
trzeciego rodzaju, którego oba końce łączy się ze 
złączkami spłonkowymi i spłonkami startowymi dzia-
łającymi z opóźnieniem lub bez opóźnienia. Złączki 
spłonkowe łączy się z jednym lub kilkoma końcami 
■elementów lontu zapalającego i przekazuje się na nie 
inicjowanie. Swobodne końce elementów lontów zapa-
lających pierwszego rodzaju osadzonych w otworze 
lub w otworach wiertniczych łączy się ze złączkami 
.spłonkowymi, do których następnie podłącza się swo-
bodny koniec elementu lontu zapalającego drugiego 
rodzaju i/albo podwójnie złożony element lontu zapa-
lającego trzeciego rodzaju. 

Swobodny koniec elementu lontu zapalającego dru-
giego rodzaju podłącza się do inicjatora i wywołuje 
się zapalenie układu. (1 zastrzeżenie) 

E21C P. 198780 11.06.1977 

Pierwszeństwo: 18.06.1976 - RFN (nr P 26 274840-24) 

Halbach und Braun, Wuppertal, Republika Federal-
na Niemiec (Ernst Braun, Gert Braun). 

Strug węglowy 

Przedmiotem wynalazku jesta strug węglowy, ma-
jący prowadnicę obejmującą kadłub struga i umiesz-
czony w tej prowadnicy łańcuch, który ma końce za-
czepione po obu stronach kadłuba. W kadłubie (2) 
struga jest ułożyskowana belka (5) noży na pionowej 
osi (6), wychylnie w kierunku roboczym do czoła 
ściany i prostopadle do kierunku ruchu łańcucha. 
Strug ma poziomy wałek sterowniczy (7) z głowicą 
zwrotną (9) zaczepiony za pomocą dźwigni (10) za 
łańcuch sterowniczy (11) połączony z końcami (4) łań-
cucha (3), przy czym ruch łańcucha (3) powoduje ruch 
wychylny belki noży (5). (5 zastrzeżeń) 

E21D P. 183972 13.10.1975 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 179371 

Centralny Ośrodek Projektowo- Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska i Rhein-
stahl AG Umformtechnik und Bergbautechnik, Duis-
burg, Republika Federalna Niemiec (Emil Wyrobek, 
Jerzy Sawarski). 

Rozpora 

Rozpora według wynalazku zapewnia stabilność 
urządzeniom pracującym na pochyłościach i nierów-
nomiernie obciążonym, zwłaszcza urządzeniom pra-
cującym w wyrobiskach górniczych. 

Rozpora według wynalazku ma zacisk szczękowy 
przegubowo zamocowany do rozpierającego elementu 
(1). Zacisk składa się z dwóch szczęk (2) połączonych 
ze sobą sworzniem (7). Każda szczęka składa się 
z ucha (3) oraz ramienia (5) zakończonego dociskową 
powierzchnią (6). Szczęki (2) są przesuwnie umiesz-
czone v/ obejmie (8). Obejma (8) w przekroju po-
przecznym ma kształt ceownika. W bocznych ścia-
nach (9) obejmy (8) są wykonane podłużne wycięcia 
(1С) w których są przesuwnie osadzone sworznie (11) 
przechodzące przez ramiona (5) szczęk (2). 

(4 zastrzeżenia) 
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E21D P.192069 28.08.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicz-
nej, Warszawa, Polska (Wojciech Kohutnicki, Marek 
Wiśniewski). 

Urządzenie do magazynowania rur wiertniczych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do maga-
zynowania rur wiertniczych zawieszonych w zasobni-
ku. Na ramie składającej się z belek (2, 3, 4, 5) urzą-
dzenie ma trwale połączone z belką (2) wsporniki z 
kanałami i zapadkami (7). Belka (4) ma prowadnice 
z przesuwnym manipulatorem (9) i mechanizmem 
przesuwu z napędem oraz wysięgnik z chwytakiem 
i mechanizmem wysuwu z napędem. Napędy są połą-
czone z układem programowego sterowania. 

(2 zastrzeżenia) 

E21D P.197869 T 03.05.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Zbigniew 
Jarema, Stanisław Romanowicz, Stefan Oleś, Marek 
Hagel). 

Górnicza ścianowa obudowa osłonowa 

Obudowa osłonowa ma pomiędzy przesuwnikiem (5) 
a przenośnikiem (14) zespół przesuwny o zmiennej 
długości, składający się z belki (8) i łącznika (1). Ko-
niec belki (8) i łącznik (1) mają szereg otworów, przez 
które jest przewlekany sworzeń łączący belkę z prze-
nośnikiem. Drugi koniec łącznika (1) ma kształt ramy 
i jest zamocowany na jednym z końców przesuwnika 
(5). (2 zastrzeżenia) 

E21D P. 197871 T 03.05.1976 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska, 
(Adam Szczurowski, Józef Łojas, Andrzej Raczyński, 
Bohdan Sawka, Jan Perek, Tadeusz Mamczarski). 

Górnicza zmechanizowana obudowa osłonowa 

Urządzenie według wynalazku stosowane jest w 
grubych pokładach eksploatowanych warstwami na 
zawał. 

Urządzenie ma bębnowe zasobniki (5) z nawinięty-
mi elementami sztucznego stropu, najkorzystniej w 
postaci elastycznych taśm (6). Zasobniki (5) są zbudo-
wane obrotowo w tylnej części każdego członu obu-
dowy pomiędzy spągnicą (1), odzwałową osłoną (2) 
i podporami (4). Ponadto w dolnej części osłony (2) 
lub w pośrednim łączniku (8) są wykonane podłużne, 
poziome szczeliny (7) dla przepuszczenia elementów 
sztucznego stropu w stronę zawałowych zrobów. 

(4 zastrzeżenia) 

E21D P. 197948 T 05.05.1977 

Bytomskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglo-
wego, Bytom, Polska (Zbigniew Dudziński, Władysław 
Maluciak, Franciszek Kucharski, Janusz Rabsztyk). 

Urządzenie do demontażu stojaków zmechanizowa-
nych obudów ścianowych 

Urządzenie wdług wynalazku ma w prostokątnej 
ramie (1) umieszczony siłownik (2) hydrauliczny, któ-
rego cylinder (3) połączony jest na stałe z ramą (1), 
natomiast stopa stojaka zakładana jest do uchwytu 
przemieszcza się wewnątrz ramy (1). Boczne ściany 
ramy (1) mają otwory (11), w które zakładane są 
trzpienie blokujące (10) służące do mocowania uchwy-
tu stałego (12). Wózek jezdny (5), w górnej części ma 
występy, w których umieszcza się głowicę stojaka, 
natomiast stopa stojaka zakładana jest do uchwytu 
stałego (12). (1 zastrzeżenie) 
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E21D P.198000 T 07.05.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Hubert 
Szopka, Paweł Musiał, Erwin Grabowski, Jan Fedy-
szak, Klemens Pilarski, Marek Kumosiński, Alojzy 
Witek, Tadeusz Mazurkiewicz). 

Urządzenie do napędzania łańcucha kombajnu 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do napę-
dzania łańcucha ciężkich kombajnów w pokładach 
stromych w trudnych warunkach górniczych geolo-
gicznych. 

Urządzenie według wynalazku ma dwa oddzielne ze-
społy (A) i (B). Zespół (A) kierujący i zespół (B) na-
pędowy są połączone za pomocą cięgien (9). Zespół (A), 
osadzony na ramie (1), ma zblocze krążków (4) łańcu-
chowych i zblocze krążka (7) odchylającego zamoco-
wane na końcu zespołu. Zespół (B) ma napęd łań-
cucha (14). Łańcuch (14) posuwu kombajnu zostaje 
odchylany w chodniku górnym na krążkach (4) łań-
cuchowych i przechodzi przez napędowe koło (15) 
ciągnika (13), zaś w chodniku dolnym przechodzi przez 
specjalną rolkę łańcuchową zwrotną znanego zespołu 
zwrotnego usytuowanego w chodniku dolnym. 

(6 zastrzeżeń) 

E21D P.198077 T 11.05.1977 

Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „GLI-
NIK", Gorlice, Polska (Karol Mazur, Andrzej Snie-
gowski). 

Korpus głowicy zaworu hydraulicznego przesuwaka 
kopalnianego 

Korpus głowicy zaworu wg wynalazku z kanałami 
(2) zasilającymi i kanałami (7) spływowymi oraz ko-
morą utworzoną pomiędzy zaworem a rozdzielaczem 

płytkowym, ma kanał (2) zasilający magistrali zasila-
jącej poza komorą (4) rozdzielacza (5) płytkowego 
i połączony jest z nią kanałem (6) przepływowym. 

(1 zastrzeżenie) 

FOIL 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE 

P. 197880 T 04.05.1977 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Bolesław 
Kuźniewski, Czesław Staniewicz). 

Zawór do silników wysokoprężnych 

Zawór do silników wysokoprężnych charakteryzu-
je się tym, że ma wymienny pierścień (2) z naddat-
kiem materiału (8) i otworem cylindrycznym o dwóch 
różnych średnicach osadzony na walcowych po-
wierzchniach (4) i (5) trzonu (1) i za pomocą naddatku 
materiału (8) zakuty lub zwalcowany na stożkowej 
powierzchni (3) o niewielkiej zbieżności. 

(2 zastrzeżenia) 

F02B P.199970 30.07.1977 

Pierwszeństwo: 30.07.1976 - W. Brytania (nr 31777/76) 

Lucas Industries Limited a Britisk Company, Bir-
mingham, Wielka Brytania (Richard William Ridel). 

Silnik wysokoprężny 

Silnik wysokoprężny charakteryzuje się tym, że ma 
element (18) wspomagający rozruch usytuowany w 
komorze (14) wstępnego spalania silnika i mający za 
zadanie utrzymywanie się w stanie pobudzenia przez 
krótki okres po rozruchu silnika. Zasilanie elementu 
(18) wspomagającego rozruch zostaje włączone po 
zamknięciu przełącznika, który steruje silnikiem roz-
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ruchowym, a urządzenie zawiera elementy podtrzy-
mujące doprowadzanie prądu elektrycznego do ele-
mentu (18) wspomagającego rozruch po rozwarciu ze-
styków przełącznika do czasu, gdy silnik będzie w 
stanie pracować bez pomocy elementu wspomagają-
cego rozruch. (7 zastrzeżeń) 

F02D P.192116 31.08.1976 

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM", 
Warszawa, Polska (Kazimierz Czajkowski, Krzysztof 
Lendzion, Jerzy Wewiór, Andrzej Kraiński). 

Odśrodkowy regulator do silnikowych pomp wtrysko-
wych 

Przedmiotem wynalazku jest odśrodkowy regulator 
do silnikowych pomp wtryskowych, wyposażony w 
urządzenie do korekcji dawki paliwa w zależności od 
prędkości obrotowej silnika i od ciśnienia doładowa-
nia silnika lub ciśnienia atmosferycznego, posiadają-
cy ponadto element do ustawiania z zewnątrz wiel-
kości dawki paliwa na pracującym silniku. 

Regulator według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że posiada jeden wspólny element do korekcji 
dawki paliwa zarówno w zależności od prędkości obro-
towej silnika, jak i od ciśnienia doładowania lub ciś-
nienia atmosferycznego, którym to elementem jest 
zderzakowa krzywka (16), kształtująca ruch układu 
dźwigniowego regulatora, sprzężona z zamocowanym 
na zewnątrz regulatora urządzeniem (17) przepono-
wym, reagującym na zmiany ciśnienia powietrza zasy-
sanego przez silnik. (5 zastrzeżeń) 

F02D P. 192300 08.09.1976 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec", 
Mielec, Polska (Zdzisław Cyran, Tadeusz Żurawski). 

Układ do automatycznego wyłączania wysokoprężnego 
silnika spalinowego 

Układ do automatycznego wyłączania wysokopręż-
nego silnika spalinowego, obciążanego hamulcem hy-
draulicznym podczas stoiskowych prób hamownianych 
z klasycznym wyposażeniem stoiska badawczego w 
osprzęt z instalacją oraz w bloki czujników i wskaź-
ników badanych parametrów pracy, charakteryzuje 
się tym, że posiada układ sprężonego powietrza pod-
łączony do paliwowej pompy wtryskowej (5) przewo-
dem pneumatycznym (49), do którego również podłą-
czono jej układ odpowietrzający. 

Układ sprężonego powietrza stanowi źródło ciśnie-
nia sprężonego powietrza (50) połączone kolejno po-
przez: przewód pneumatyczny (51), zawór odcinają-
cy (52) przewód pneumatyczny (53), zawór elektroma-
gnetyczny (54) i przewód pneumatyczny (55) z zawo-
rem zwrotnym (56). Zawór elektromagnetyczny (54) 
podłączony jest szeregowo do uzwojenia wtórnego 
transformatora (48) poprzez równoległe włączenie do 
niego bloków wskaźników (21) i (25) tak, że zamknię-
cie obwodu elektrycznego zaworu elektromagnetycz-
nego (54) powoduje otwarcie w nim przepływu dla 
sprężonego powietrza, zapowietrzającego wówczas pa-
liwową pompę wtryskową (5). (5 zastrzeżeń) 

F04C P.199577 T 11.07.1977 

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „POWEN", 
Zabrze, Polska (Andrzej Wróblewski, Henryk Jadamus, 
Zbigniew Wieczorek, Roman Pawlik). 

Wentylator promieniowy 

Wentylator według wynalazku ma na piaście (1) 
osadzoną tarczę (2), do której przymocowane są na 
stałe wlotowe łopatki (4) oraz pokrywa (3). Pomiędzy 
wirnikowym kołem (5) a stałym dyfuzorem (6) znaj-
duje się wirujący dyfuzor (7). Dyfuzor (7) wykonany 
jest razem z kołem wirnikowym (5), w którym mon-
tuje się łopatki o długościach wynikających z aktual-
nych potrzeb. Wirnik wentylatora zaopatrzony jest w 
łopatki wlotowe, do których dołącza się w sposób 
rozłączalny lub nierozłączalny dodatkową wylotową 
część (10). Wylotowa część (10) może być różnej dłu-
gości i ustawiona pod różnym kątem. W niektórych 
wypadkach dla uzyskania większego spiętrzenia dc 
wylotowej części (10) dołącza się nakładkę (8) oraz 
rozpórkę (9). (2 zastrzeżenia) 
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F04D P.200550 T 29.03.1977 

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „POWEN", 
Zabrze, Polska (Stanisław Morzyński, Andrzej Wró-
blewski, Roman Pawlik). 

Wentylator promieniowy 

Wentylator promieniowy zaopatrzony jest w kierow-
nicę promieniową osadzoną w wirniku wentylatora, 
tuż przed wlotem na łopatki (8) wirnika (3). Kierow-
nica może stanowić część stałą, której łopatki (6) re-

gulowane są urządzeniem składającym się z obudo-
wy (4) w postaci kilku szprych ustawionych promie-
niowo i zakończonych uchwytem (5) oraz trzpieniem 
(9), ramieniem (11), pierścieniem (13) i dźwignią (15), 
lub część wirującą, której łopatki osadzone są bezpo-
średnio na tarczy wirnika (3) i wykonane są jako sy-
metryczne żebra profilowane, przestawiane na po-
stoju. (1 zastrzeżenie) 

F15B P.192126 30.08.1976 

Gliwickie Zakłady Mechanizacji Budownictwa 
„Zrernb", Gliwice, Polska (Stefan Korytko, Alfred 
Lubecki). 

Cylinder nurnikowy 

Cylinder nurnikowy według wynalazku ma nurnik 
(3) od dołu otwarty, a w dolnej jego części ma płytkę 
(4) ograniczającą skok nurnika (3), przy czym w 
przestrzeni wewnętrznej nurnika (3) jest umocowany 
w dnie cylindra przegubowo trzpień (6) za pomocą 
tulei gwintowanej (5) z nakręconą tuleją ograniczają-
cą (7), a w górnej części płaszcza (1) są wprasowane 
tuleje prowadzące (10) i tuleja dystansowa (11) oraz 
wmontowany pierścień uszczelniający (12) i pierścień 
zgarniający (13), które to pierścienie (12), (13) są za-
bezpieczone pierścieniem sprężystym (14). 

(1 zastrzeżenie) 

F15B P. 197414 T 13.04.1977 

Fabryka Automatów Tokarskich „PONAR-WRO-
CŁAW", Chocianów, Polska (Witold Machoń, Zbigniew 
Machoń). 
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Ręczna tłocznia hydrauliczna 

Przedmiotem wynalazku jest ręczna tłocznia hy-
drauliczna dla regulacji ciśnienia w układzie hy-
draulicznym, która ma szczególne zastosowanie przy 
pomiarach, badaniu lub kontroli mocy silników pneu-
matycznych, zwłaszcza silników używanych w kopal-
niach. 

Tłocznia ma cylinder (1) wraz z umieszczonym w 
nim tłokiem (2) przesuwanym za pomocą wahliwie 
osadzonego w nim tłoczyska (3) z gwintem umieszczo-
nym w nakrętce (7). Na końcu tłoczyska (3) jest za-
mocowana tarcza pokrętna (18). Tłoczysko (3) ma tak-
że drugą część gwintowaną (6), na którą nakręcone 
jest pokrętło (16), które ma zewnętrzną powierzchnię 
gwintowaną. Pokrętło (16) jest wkręcone w tuleję (11) 
umieszczoną przesuwnie w cylindrze (1). Tuleja (11) 
jest blokowana względem cylindra (1) osadzoną w cy-
lindrze (1) krzywką blokującą (14). Jednocześnie tule-
ja (11) jest połączona ślizgowo z tłoczyskiem (3) i za-
bezpieczona przed obrotem przy pomocy wpustu (15). 

(6 zastrzeżeń) 

F15B P.197956 T 07.05.1977 

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji „Chemi-
tex, Łódź, Polska (Marian Wrześniewski, Jerzy Seliga). 

Układ do awaryjnego zasilania urządzeń wykonaw-
czych, zwłaszcza pneumatycznych 

Układ, składający się z akumulatora pneumatyczne-
go (1), rozdzielaacza (2) dwudrogowego, dwupołożenio-
wego, reagującego na spadek ciśnienia w sieci zasi-
lającej i zaworu zwrotnego (3), według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że w położeniu rozdzielacza 
(2) odpowiadającym zadanemu lub większemu od za-
danego ciśnieniu w sieci zasilającej akumulator (1) 
połączony jest przez zawór (3) i rozdzielacz (2) z sie-
cią zasilającą a odcięty od sieci odbiorczej, zaś w po-
łożeniu rozdzielacza (2) odpowiadającym ciśnieniu niż-
szemu od wartości zadanej akumulator (1) połączony 
jest poprzez rozdzielacz (2) z siecią odbiorczą. 

(1 zastrzeżenie) 

F15C P. 190200 07.06.1976 

Zakłady Azotowe „Puławy", Puławy, Polska (Mie-
czysław Smaga). 

Przyrząd do stałego utrzymywania maksymalnej 
wartości ciśnienia hydraulicznego lub pneumatycznego 

układu pulsującego 

Przyrząd do stałego utrzymywania ciśnienia ma-
ksymalnego układu pulsującego (1) według wynalaz-
ku zbudowany jest tak, że ma oddzielone układy pul-
sujący (1) i pomiarowo-sterujący (2), które oddziały-
wują na tak dobrane powierzchnie dwóch tłoczków 
(6) i (7), że przekroczenie w układzie pulsującym (1) 
wysokości ciśnienia poza wartości ekstremalne spo-
woduje ruch odpowiedniego tłoczka do układu 
o mniejszym ciśnieniu oraz przepływ płynu do tego 
układu, zaś po wyrównaniu wysokości ciśnień w ukła-
dach, tłoczek powraca na pierwotne miejsce. W ukła-
dzie pomiarowo-sterującym (2) zacznie panować no-
wa wartość ciśnienia maksymalnego układu pulsują-
cego (1). Przyrząd składa się z nakrętek (4) i (5) oraz 
korpusu (3), w którym znajdują się tłoczki (6) i (7) 
sterujące łączącymi układy (1) i (2) kanałami (8). 

(5 zastrzeżeń) 

F16B P. 192109 30.08.1976 

Fabryka Samochodów Ciężarowych „Polmo" im. Fe-
liksa Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Stanisław 
Miernik). 
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Nakładka zabezpieczająca połączenia śrubowe 

Nakładka (1) do zabezpieczania połączeń śrubowych 
przed luzowaniem, zwłaszcza do grupowo rozmieszczo-
nych elementów złącznych, mających wielokąt ze-
wnętrzny, według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma postać płytki wykonanej z cienkiej blachy 
o twardości nieco większej od elementów (2) złącz-
nych, mającej obrys zewnętrzny przystosowany do 
ilości tych elementów zabezpieczanych wspólnie. Gnia-
zda ustalające nakładki mają kształt okrągłych otwo-
rów (3) o średnicy mniejszej od przekątnej wieloką-
tów elementów złącznych i są rozmieszczone centrycz-
nie w stosunku do nich, a obrzeża otworów (3) pod-
czas osadzania nakładki formowane są przez krawę-
dzie wielokątów elementów (2) złącznych w zaczepy 
(5) zabezpieczające. 

Nakładka ma ponadto przetłoczenia (4) kompensu-
jące ewentualnie niezgodności rozstawienia otworów 
(3) w stosunku do elementów (2) złącznych. 

(1 zastrzeżenie) 

F16B P. 197876 T 04.05.1977 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Bu-
downictwa „Zremb", Warszawa, Polska (Jan Rajchert). 

Mechanizm do łączenia i rozłączania dwóch części 
maszynowych 

Mechanizm według wynalazku składa się z podsta-
wy (1), w której osadzone są obrotowo rygiel (2) i po-
łączona z nim łącznikiem (4) krzywka (3), oraz z ha-
ka (6) współpracującego z ryglem (2) i z popychacza 
(7) współpracującego z krzywką (3), przy czym pod-
stawa (1) mocowana jest do jednej części (8), a hak 
(6) i popychacz (7) do drugiej części (9) maszynowej, 
przewidzianych do przemiennego łączenia i rozłącza-
nia sobą. (2 zastrzeżenia) 

F16C P.192306 T 09.09.1976 

Fabryka Łożysk Tocznych, Kraśnik, Polska (Stani-
sław Walczak, Kazimierz Posyniak). 

Dozownik przedmiotów krążkowych, zwłaszcza dla 
pierścieni łożyskowych 

Dozownik do dozowania przedmiotów krążkowych 
na stanowiska robocze obrabiarek wielostanowisko-
wych, według wynalazku składa się z korpusu (3), w 
którym jest ułożyskowany obrotowy, śrubowy pro-
wadnik (1). Wzdłuż prowadnika (1) jest umocowana 
listwa prowadząca (2) mechanizmu napędowego (4, 5, 
6, 7) oraz mechanizmu sterującego. Dozownik może 
mieć zastosowanie również do przekazania przedmio-
tów przyjmowanych z kilku stanowisk pracy na jedno 
stanowisko pracy. (3 zastrzeżenia) 

F16C P.199317 02.07.1977 

Pierwszeństwo: 02.07.1976 - Austria (nr A 4874/76) 

Miba Gleitlager Aktiengesellschaft, Laarkirchen, 
Austria. 

Łożysko ślizgowe 

Łożysko ślizgowe o panwi dwumetalowej z podpo-
rą stalową dźwigającą warstwę brązu lub metalu lek-
kiego i z warstwą toczną z białego metalu na bazie 
cyny oraz z jedną warstwą pośrednią służącą jako 
przegroda dyfuzyjna lub tym podobna, według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że biały metala war-
stwy tocznej przy zawartości miedzi co najwyżej 2°/o 
ciężaru zawiera od 1 do 9% wagowych jednego lub 
wielu metali, przede wszystkim niklu. 

(2 zastrzeżenia) 

F16G P. 199455 07.07.1977 
F16H 
Pierwszeństwo: 09.07.1976 - Austria (nr A 5078/76) 

Ferag AG, Hinwil, Szwajcaria. 

Łańcuchowy układ napędowy, zawierający łańcuch 
przegubowy o obwodzie zamkniętym 

Łańcuchowy układ napędowy, zawierający łańcuch 
przegubowy o obwodzie zamkniętym, umieszczony w 
kanale, w którym są prowadzone przeguby łańcucha, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że dłu-
gość kanału (2) jest równa długości znamionowej łań-
cucha (1) oraz tym, że w ciągu kinematycznym łań-
cucha (1) są umieszczone agregaty napędowe lub od-
biorcze, każdy w oddzielnej, zamkniętej obudowie. 
Kanał (2) łańcucha ma jedną lub więcej szczelin po-
dłużnych. (3 zastrzeżenia) 
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F16H P.197887 05.05.1977 

Turčiaňske Strojárne, národný podnik, Martin, Cze-
chosłowacja. 

Kombinowana przekładnia z przełożeniem zmienianym 
bezstojpniowo 

Kombinowana przekładnia, zwłaszcza do ruchomych 
maszyn, złożona z przekładni z napędem bezstopnio-
wym oraz z przekładni ż napędem hydrodynamicz-
nym, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
obie przekładnie (11, 12) są dołączone równolegle do 
zespołu napędowego (1), a ich wały wyjściowe (113, 
127) są sprzężone ze sobą wzajemnie obrotowo przez 
przekładnię wyjściową (14), przy czym przy jednym 
z tych elementów obrotowego sprzężania, korzystnie 
w kole napędowjon (142) przekładni wyjściowej (Ił) 
umieszczone jest sprzęgło, korzystnie jednokierunko-
we (111). (1 zastrzeżenie) 

F16J P.197973 T 06.05.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych „Cebea", Kraków, Polska (An-
toni Darłak). 

Uszczelnienie powierzchni cylindrycznych 

Uszczelnienie powierzchni cylindrycznych, zwłaszcza 
uszczelnienie tłoka i cylindra rozdzielacza suwakowe-
go, według wynalazku stanowi pierścień uszczelnia-
jący (4a, 4b) z materiału elastycznego osadzony w 
rowku (За, 3b) tłoka (1). Rowek osadczy (За, 3b) ma 
zwężenie od strony powierzchni uszczelnianych, utwo-
rzone przez skierowaną do wnętrza rowka pochyłość 
(8a, 8b) bocznej ścianki oporowej (7a, 7b) tego rowka. 

Przestrzeń (10a, 10b) utworzona pomiędzy ścianką 
oporową (7a, 7b) rowka osadczego (За, 3b), dnem tego 
rowka oraz znajdującą się w tym rowku uszczelką 
(4a, 4b) połączona jest ze stroną niskiego ciśnienia 
(lia, lib) rozdzielacza. (2 zastrzeżenia) 

F16K P.198130 T 14.05.1977 

„Agromet-Pilmet" Kombinat Maszyn Rolniczych, 
Zakład Doświadczalny Aparatury Ochrony Roślin 
i Zespołów Specjalizowanych, Wrocław, Polska (Ma-
rian Jakimiuk, Maciej Stefański). 

Zawór zwrotny 

Zawór zwrotny, znajdujący zastosowanie w ukła-
dach hydraulicznych o obiegu cieczy wysokokorozyj-
nych, w szczególności w aparaturze ochrony roślin, 
według wynalazku zawiera grzybek (7) wyposażony 
w równolegle do jego osi rozmieszczone i usytuowane 
centrycznie prowadnice płytkowe (9) połączone w 
części szczytowej obwodowo pierścieniem (12) ustala-
jącym napięcie sprężyny powrotnej (14). Obwodowo 
usytuowany pierścień (12) osadzony jest skierowanymi 
ku środkowi występami (11) w wyjęciach (10) szczyto-
wych części prowadnic (9). Sprężyna powrotna (14) 
osadzona jest jednym swym końcem w gnieździe (13) 
korpusu (6) i umiejscowiona drugim końcem w mi-
seczkowym wybraniu pierścienia (12). (3 zastrzeżenia) 

F16K P.199742 19.07.1977 

Pierwszeństwo: 21.07.1976 - Austria (nr A 5375/76) 
Immanuel Straub, Wangs, Szwajcaria. 

Złącze rurowe 

Złącze rurowe z mocującą obudową do łączenia 
końcówek rurowych, w którym zamknięty jest otwar-
ty do wewnątrz w przekroju poprzecznym w kształcie 
litery С mankiet, którego przeciwległe ramiona two-
rzą wargi uszczelniające oraz którego wkład uszczel-
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niający oparty jest na wewnętrznej powierzchni obu-
dowy, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
wkład uszczelniający (28) oparty jest na wargach 
uszczelniających (32, 33) za pomocą jednakowych sprę-
żystych pierścieni śrubowych (40, 41), a jego obszar 
rozprzestrzeniający się między sprężystymi pierście-
niami śrubowymi (40, 41) ma na swej do wewnątrz 
skierowanej powierzchni pierścieniowe zgrubienia (49), 
korzystnie w profilu osiowym o kształcie fali, przy 
czym wspomniany wkład uszczelniający (28) otoczony 
jest ograniczającą podkładką taśmową (29), która ma 
promieniowo do wewnątrz zagięte pod kątem obrzeża 
(55, 56). (4 zastrzeżenia) 

F16L P.193856 22.11.1976 

Pierwszeństwo: 21.11.1975 - RFN (nr P 2552349.3) 
20.03.1976 - RFN (nr P 2611848.9) 
20.03.1976 - RFN (nr P 2611849.0) 

Wavin В. V., Zwolle, Holandia. 

Rura z izolacją termiczną oraz sposób wykonania 
rury z termiczną izolacją 

Rura z izolacją termiczną, zwłaszcza przeznaczona 
dla przemysłu górniczego, składająca się z rury ze-
wnętrznej (3) i wewnętrznej (1), między którymi znaj-
duje się warstwa izolująca termicznie rurę zewnętrz-
ną wykonaną z materiału syntetycznego, według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że powierzchnia ze-
wnętrzna rury (3) pokryta jest z zewnątrz przewo-
dzącą elektrycznie warstwą (14, 14a), która połączona 
jest z rurą wewnętrzną w sposób zapewniający prze-
wodnictwo elektryczne. Materiał izolacyjny pomiędzy 
dwiema rurami jest odporny na działanie ciepła. 

Sposób wykonania rury z izolacją termiczną, ma-
jącą proszkową warstwę izolującą, według wynalazku 
polega na tym, że jeden pomocniczy kołnierz z otwo-
rem łączy się z aparatem zasysającym, natomiast dru-
gi kołnierz z otworem łączy się z pojemnikiem zawie-
rającym materiał wypełniający, przy czym wypełnia-
nie przestrzeni między rurą wewnętrzną i zewnętrzną 
prowadzi się w sposób ciągły aż do całkowitego wy-
pełnienia przestrzeni. (17 zastrzeżeń) 

F21L P. 197052 T 29.03.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Szornbierki", Bytom, 
Polska (Marcin Jarosz, Karol Niglus, Henryk Mieczy-
sław Pajączek, Herbert Sucharowski). 

Przyrząd do kontroli właściwej wysokości położenia 
grzybka zaworu odgazowującego akumulator lampy 

górniczej RC-12 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do kontroli 
właściwej wysokości położenia grzybka zaworu odga-
zowującego akumulator lampy górniczej RC-12 w ce-
lu sprawdzenia prawidłowego działania zaworu pod-
czas ładowania lampy po założeniu jej do ładownicy. 

Przyrząd wg wynalazku stanowi metalowy trzonek 
(1), w którym umieszczone są żarówka (3), bateria 
elektryczna (2) osłonięta przezroczystym tworzywem 
(7) oraz styk (6) zabudowany w ramieniu przyrządu 
do jego obudowy za pośrednictwem materiału izola-
cyjnego (7). Ramię przyrządu (5) o wymiarach czwo-
rokątnego haka ładownicy i kształcie otwartego ceow-
nika posiada próg ograniczający (8). 

W czasie kontroli właściwej wysokości położenia 
grzybka zaworu odgazowującego lampy ramię (5) 
przyrządu jest włożone do otworu głowicy lampy w 
miejsce haka ładownicy, przy czym przy prawidłowej 
wysokości grzybka styk (6) zamyka obwód elektrycz-
ny, powodując świecenie żarówki (3). Przy zbyt małej 
wysokości grzybka styk (6) nie zadziała. Przy zbyt 
dużej wysokości grzybka zahacza on o próg (8) w ra-
mieniu (5), uniemożliwiając jego wprowadzenie do 
otworu głowicy lampy. (2 zastrzeżenia) 

F24B P.199432 T 06.07.1977 

Ośrodek Badań Uzbrojenia, Stalowa Wola, Polska 
(Edward Łuka, Bogdan Stanos, Antoni Bludnik). 

Sposób wykonania pocisku przeciwpancernego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że rdzeń 
(1) pocisku toczy się z pręta po zarysie zewnętrznym 
(6), korzystnie po kopiale, a zarys wewnętrzny (7) roz-
tacza się lub wierci wiertłem. Rdzeń (1) ulepsza się 
cieplnie. (4 zastrzeżenia) 
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F26B P. 192263 07.09.1976 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Moszczenica", Ja-
strzębie Zdrój, Polska (Hieronim Wala, Stanisław 
Majka, Andrzej Steuer). 

Urządzenie do suszenia materiałów o małej granulacji 
i dużym zawilgoceniu 

Urządzenie według wynalazku w którym kierunek 
przepływu nadawy i spalin jest współprądowy, ma 
w obrotowym bębnie (1) lekko nachylonym w kie-
runku wylotu wyzbrojenie łopatkowe. W pierwszej 
części bębna (1) zabudowane są łopatki kierujące, na 
których następuje szybki przesuw nadawy w kierun-
ku od paleniska. W dalszej części bębna (1) zabudo-
wane są rzędami łopatki (3) o kształcie zbliżonym 
do kwadratu. Ilość rzędów łopatek (3) równoległych 
do osi równomiernie rozmieszczonych wzdłuż obwodu 
bębna (1) wynosi 10-12. Rzędy łopatek (3) są przesu-
nięte w kierunku wylotu z bębna. Łopatki (3) usta-
wione są przemiennie pod różnymi ostrymi kątami, 
korzystnie 60°, 75° i 90° do stycznej obwodu. Kieru-
nek ustawienia łopatek (3) jest zgodny z kierunkiem 
obrotu bębna (1). W odległości około dwóch średnic 
bębna (1) suszarniczego zabudowane są prostopadle do 
osi rzędy zawirowywaczy (4). Zawirowywacze (4) 
równomiernie rozmieszczone na obwodzie wykonane 
w postaci łukowo wygiętych kształtek, wypukłością 
skierowane są zgodnie a nachylone przeciwnie do 
obrotu bębna (1). Krawędzie zewnętrzne zawirowywa-
czy (4) połączone są z łopatkami (3) a wewnętrzną 
tuleją (5). Krawędzie zachodzą za siebie. Taka kon-
strukcja wyzbrojenia bębna (1) suszarniczego pozwala 
na wydłużenie drogi, którą przebywa materiał suszo-
ny a tym samym zwiększenie efektywności suszenia. 

(3 zastrzeżenia) 

F27B P.192304 08.09.1976 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwe-
stycji Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gip-
sowego, Kraków, Polska (Bronisław Cichoń). 

Piec szybowy do wypalania wapna na paliwo stałe 

Szyb pieca do wypalania wapna przy użyciu paliwa 
stałego składa się z dwóch współśrodkowych cylin-
drów z których jeden, większy, stanowi zewnętrzny 
płaszcz (20) pieca, natomiast drugi, mniejszy, tworzy 
płaszcz wewnętrzny (22) pieca, przy czym przestrzeń 
między obydwoma cylindrami stanowi przestrzeń ro-
boczą pieca czyli czeluść wypału. Cylinder zewnętrzny 
(20) posiada wymurówkę (21) po swej wewnętrznej 
stronie, natomiast cylinder wewnętrzny (22) wyposa-
żony jest w wymurówkę (23) po swej stronie ze-
wnętrznej. (2 zastrzeżenia) 

F27B P.192318 10.09.1976 

Alberto Putin Bertache, Madryt - Toledo, Hiszpania. 

Prefabrykowany piec tunelowy o kołowej platformie 
krążącej 

Piec tunelowy do wypalania wyrobów ceramicznych 
i elementów budowlanych, przykładowo cegieł, cha-
rakteryzuje się tym, że jego sklepienie jak i inne jego 
wewnętrzne części są wykonane z prefabrykatów, ko-
rzystnie modułowych, a pod sklepieniem jest umiesz-
czony pomost karuzelowy również wykonany z prefa-
brykatów modułowych lub wózków piecowych (14, 19, 
16), obracający się wokół własnej osi pionowej, na 
którym są ułożone w zestawach wyroby przeznaczone 
do wypalania i przemieszczane wraz z nim przez ob-
szary (1, 2, 3, 4, 5), na które jest podzielony piec. Po-
most jest napędzany obrotowo za pomocą trzech 
siłowników (6). Prefabrykaty modułowe lub wózki (14) 
są przemieszczane po kolistych prowadnicach szyno-
wych (15), umieszczonych wewnątrz pieca oraz po 
szynach (17) poprzecznych względem nich. 

(7 zastrzeżeń) 
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F27D P.192302 08.09.1976 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Ma-
rian Kosiński). 

Zsyp podający pieca hutniczego 

Zsuwnia składa się z pionowego przewodu (1) za-
kończonego otwartą zsuwnią pochyłą (2), która zaopa-
trzona jest w spychacz (5) wykonany w postaci gracy 
osadzonej na długim ramieniu (6) umieszczonej rucho-
mo w obudowie (7), stanowiącej przedłużenie zsuwni 
(2). Do górnej krawędzi spychacza (5) nad całą dłu-
gością ramienia (6) zamocowana jest osłona (8) zabez-
pieczająca prawidłową pracę spychacza (5) w czasie 
podawania wsadu. Zsyp wyposażony jest w rurowy 
wziernik (9) zamocowany w tylnej ścianie pionowego 
przewodu (1). 

Zsyp przeznaczony jest do podawania łatwo cemen-
tujących szlamów szybowych do wnętrza prażaka 
obrotowego. (5 zastrzeżeń) 

F27D P.192344 10.09.1976 

Huta Stalowa Wola, Kombinat Przemysłowy, Stalo-
wa Wola, Polska (Andrzej Orłowski, Edward Drożdż, 
Ludwik Brezdeń, Mieczysław Siwec). 

Mechanizm ryglowania i zwalniania koryt suwnic 
wsadowych pieców stalowniczych 

Mechanizm ryglowania i zwalniania koryt (19) suw-
nic wsadowych pieców stalowniczych lub innych prze-
mysłowych przez osiowe przesuwanie wrzeciona (2) 
wysięgnika w kierunku koryta wsadowego (19) i z po-
wrotem, przy czym ruch osiowy wrzeciona (2) w oby-
dwu kierunkach jest ograniczony przez otwór wzdłuż-
ny (3) w wysięgniku (1), przez który wystaje sworzeń 
(6) przemieszczany przez obejmującą go dźwignię (7) 
osadzonej na osi (22) ramy (8) wsadzarki, składa się 
z dwóch zwalniaków elektrohydraulicznych (16), (17) 
mocowanych przegubowo do ramy (8) oraz układu 
dźwigni (9), (10), (11) i (12) połączonego z jednej strony 
z ruchomymi częściami (14), (15) odpowiednio zwalnia-
ków (16), (17) oraz połączonych obrotowo w punkcie 
(18) z częścią nieruchomą wsadzarki, przy czym końce 
dźwigni (7) i (9) są zaklinowane na osi (22) a dźwignie 
(11) i (12) stanowią sztywny, nie przemieszczalny 
względem siebie układ o stałym rozstawie kątowym. 

(2 zastrzeżenia) 

F28D P.197911 T 04.05.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń 
Energetycznych Tarnowskie Góry, Polska (Jerzy Par-
kitny, Witold Przybycin, Eugeniusz Łukoszek, Zbyszek 
Droś, Józef Harwig, Kazimierz Juśkowiak). 

Wymiennik ciepła w szczególności przepływowa wy-
twornica pary 

Wymiennik ciepła w szczególności przepływowa wy-
twornica pary dla elektrowni jądrowych posiada każ-
dą rurę wkładu grzewczego (9) wygiętą co najmniej 
dwa razy pod kątem a = 15°-M>0o w jednej lub róż-
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nych płaszczyznach i mocowaną na końcach w otwo-
rach elipsoidalnych den sitowych (2) i (3) skierowa-
nych wypukłością do wnętrza lub na zewnątrz wy-
miennika ciepła. Otwory dla mocowania rur wkładu 
grzewczego (9) w elipsoidalnych dnach sitowych (2) 
i (3) wiercone są w podziałce przebiegającej wzdłuż 
spirali Archimedesa lub w podziałce promieniowo-
-segmentowej. (5 zastrzeżeń) 

F28F P.201055 T 23.09.1977 

Janikowskie Zakłady Sodowe, Janikowo, Polska 
(Stanisław Sochaj, Władysław Grycza, Jan Fic, Bogu-
sław Rogowski). 

Konstrukcja elementów chłodnicy gazów po destylacji 
w produkcji sody metodą Solvaya 

W rozwiązaniu według wzoru użytkowego zastoso-
wano rurki odlane odśrodkowo z żeliwa szarego z do-
datkiem aluminium w ilości 3 do 7°/o co zapewnia 
dostateczną gładkość rurek. Rurki te osadzone są w 
cylidrycznych lub stożkowych gniazdach wykonanych w otworach dna sitowego (1) za pomocą pierścienio-

wych uszczelek (3). (2 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 

G01C P.192117 31.08.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zbig-
niew Wieryszko, Jan Pawlikowski, Andrzej Zakrent, 
Witold Koltewski, Jerzy Madler, Kazimierz Głębicki). 

Rejestrator parametrów lotu 

Przedmiotem wynalazku jest rejestrator parame-
trów lotu przeznaczony zwłaszcza do lotu roboczego 
dla ustalenia prędkości i wysokości lotu samolotu 
oraz innych zdarzeń dodatkowych. 

Rejestrator według wynalazku składa się z dwóch 
części skrzynki napędu (4) zawierającej układ zapisu 
dyskretnego (12), dwa układy do zapisu dyskretnego 
(10), układ do zapisu analogowego sygnału prądu sta-
łego lub zmiennego (9), oraz odejmowanej kasety za-
pisu (8). Kaseta zapisu ma silnik (46) napędzający po-
przez przekładnię (47) rolki (48) i (49) napędu taśmy 
(39), szpulę z papierem (50) z podawanym na stolik 
zapisu wyposażony w miejscu zapisu w listwy, pod-
pierające papier rejestrujący, wystające ponad po-
wierzchnię stolika zapisu. (9 zastrzeżeń) 

G01C P.192119 31.08.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Janusz 
Martuszewicz). 

Sposób zakładania geodezyjnych osnów realizacyjnych 

Sposób według wynalazku ma zastosowanie zwłasz-
cza przy budowie dużych obiektów przemysłowych, 
inżynierskich i miejskich. 

Sposób zakładania geodezyjnych osnów realizacyj-
nych polega na tym, że wzdłuż linii (2) stanowiącej 
podstawę geodezyjnej osnowy realizacyjnej rozmiesz-
cza się bazy tyczenia (6), na których rozbudowuje się 
wybrane podstawowe elementy (7) tej osnowy reali-
zacyjnej w kolejności odpowiadającej poszczególnym 
etapom budowanego obiektu, z dokładnością niezbęd-
ną dla poszczególnych części tego obiektu. 

(1 zastrzeżenie) 
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G01F P.198018 T 10.05.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Tadeusz Prze-
decki, Stefan Sztromajer). 

Urządzenie do pomiaru poziomu lustra wody i ścieków 
w zbiornikach i kanałach 

Urządzenie do pomiaru poziomu lustra wody i ście-
ków w zbiornikach i kanałach, charakteryzuje się 
tym, że zawiera przetwornik rezystancyjny (1) o dzia-
łaniu dyskretnym połączony z impulsatorem drgań 
(2), którego sygnał wyjściowy pobudza nadajnik ra-
diowy (3) współpracujący z odbiornikiem (4) połączo-
nym z urządzeniem przetwarzającym (5) zaopatrzo-
nym w przyrząd (6) wskazujący mierzoną wartość. 
Nadto przetwornik rezystancyjny (1) zawiera czujnik 
(Cz) złożony z izolacyjnego wspornika (W), na którym 
w pewnych odstępach są umieszczone elementy sty-
kowe (Si, S2 . . . Sn) połączone z poszczególnymi sek-
cjami układu rezystorów (Rlt R2 . . . Rn) połączonych 
szeregowo. (2 zastrzeżenia) 

G01F P. 198035 T 10.05.1977 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra-
ków, Polska (Andrzej Froński, Ryszard Donocik, Ed-
ward Tugocki, Ryszard Jaśniewski, Janusz Lwowski). 

Zbiornik pomiarowy 

Zbiornik pomiarowy przeznaczony jest do pomiaru 
porcji materiałów stałych i cieczy lub ich mieszanin. 

Zbiornik ten składa się ze zbiornika (1) osadzonego 
na przetwornikach (2) i (2a), do którego podłączony 
jest zawór spustowy (3). Zbiornik (1) połączony jest 
z ciśnieniomierzem z sygnalizacją sterującą (4) po-
przez przewody hydrauliczne (5). (1 zastrzeżenie) 

G01M P.192261 07.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szyno-
wych, Poznań, Polska (Bogdan Adamczak). 

Układ połączeń do pomiaru przemieszczeń i prędkości 
drgań względnych elementów pojazdu szynowego 

i toru kolejowego 

Układ do pomiaru przemieszczeń i prędkości drgań 
względnych elementów pojazdu szynowego i toru ko-
lejowego składa się z przetworników przyspieszeń (2, 
2'), których wyjścia połączone są szeregowo ze 
wzmacniaczami (3, 3'), układami całkującymi (4,4') 
i (6, 6'), filtrami dolnoprzepustowymi (7, 7) i urzą-
dzeniem rejestrującym (10). Wyjścia filtrów dolno-
przepustowych (5, 5') połączone są równolegle poprzez 
wzmacniacz różnicowy (9) z urządzeniem rejestrują-
cym (10). Wyjścia filtrów dolnoprzepustowych (7, T) 
połączone są równolegle poprzez wzmacniacz różnico-
wy (8) z urządzeniem rejestrującym (10). 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P.191289 17.07.1976 

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, 
Wrocław, Polska (Apolinary Szewczuk, Maria Well-
man-Bednawska). 

Sposób wytwarzania odczynników do zestawów diag-
nostycznych dla oznaczania aktywności gamma-gluta-
mylotranspeptydazy i acylazy aktywowanej przez ko-

balt w surowicy krwi 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jako substráty dla kolorymetrycznego oznaczania 
aktywności Y-glutamylotranspeptydazy stosuje się 
kwasy y-glutamyloaminobenzoesowe, korzystnie y-L-
-glutamylo-p-aminobenzoesowy, a dla acylazy akty-
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wowanej przez kobalt N-chloroacetylo lub N-buttylo-
-pochodne tego związku. Opracowana synteza tych 
substancji polega na kondensacji kwasu aminobenzo-
esowego z bezwodnikiem ftaloilo-L-glutaminowym 
i następnie hydrazynolizie uzyskanego produktu 
i oczyszczenie przez ekstrakcję gorącym dwumetylo-
formamidem. Acylowanie kwasów y-glutamyloamino-
benzoesowych przeprowadza się w środowisku alka-
licznym w reakcji z odpowiednimi chlorkami lub bez-
wodnikami kwasowymi, nieprzereagowany substrat 
reakcji usuwa się przez sorpcję na kwaśnym wymie-
niaczu w roztworze metanolowym. Uzyskane sub-
stráty obu enzymów stosuje się w formie soli sodo-
wych, uzyskanych przez ich rozpuszczenie w równo-
ważnej ilości kwaśnego węglanu. 

Przy oznaczaniu aktywności obu enzymów, dodatek 
glicyloglicyny wielokrotnie zwiększa ilość uwolnione-
go aminobenzoesanu. Przy oznaczaniu aktywności 
acylazy, oprócz wymienionych substancji stosuje się 
dodatek soli kobaltowej i enzymu indykatorowego, 
korzystnie y-glutamylotranspeptydazy wydzielonej z 
nerki wołowej. Miarą aktywności obu enzymów jest 
ilość uwolnionego benzoesanu, który oznacza się kolo-
rymetrycznie po zdwuazowaniu i sprzęgnięciu z a-naf-
tolem lub jego pochodnymi, korzystnie kwasem H. 

W zestawach diagnostycznych stosuje się krążki z 
nasiąkliwego tworzywa, uprzednio nasycone roztwo-
rem substrátu, buforem, glicyloglicyną i ewentualnie 
enzymem indykatorowym. (5 zastrzeżeń) 

G01N P. 192037 27.08.1976 

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 
Polska (Romuald Z. Klekowski, Kazimierz Myszkow-
ski). 

Sposób mierzenia intensywności zużycia tlenu i wy-
dzielania C02 przez organizmy wodne oraz mikrorespi-
rometr ekspedycyjny morski do stosowania tego spo-

sobu 

Wynalazek umożliwia prowadzenie badań w warun-
kach chwiej by wywołanej falowaniem a więc umożli-
wia badania bezpośrednio po wyłowieniu zwierząt. 
Sposób według wynalazku polega na tym, że badane 
zwierzę umieszcza się w cylindrycznym szklanym po-
jemniku w kropli wody stykającej się z powietrzem, 
a w dolnej przewężonej części pojemnika umieszcza 
się pęcherzyk powietrza, którego ruchy w kierunku 
pionowym są wskaźnikiem zmian ciśnienia gazów w 
pojemniku. Pojemnik umieszcza się nieruchomo w 
komorze respirometrycznej połączonej z monometrem 
płynowym. Zapewnia się warunki uniezależnienia od 
zmian temperatury zewnętrznej i ciśnienia barome-
trycznego w atmosferze. 

Respirometr ma w zbiorniku (1) łaźnię płynową 
o precyzyjnie regulowanej temperaturze. Respirome-
tryezne komory (7) z unieruchomionymi w nich po-
jemnikami (9) są umocowane na obrotowym stojaku 
(6) zaopatrzonym w górnej części w obrotowy wiêlo-
wypustowy zawór (8). Jedno ramię monometru (11) 
jest połączone z zaworem (3), drugie ze zbiornikiem 
(10). (7 zastrzeżeń) 

G01N P.192245 08.09.1976 

Union Carbide Corporation, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Sposób przygotowywania kolumny adsorpcyjnej przy-
datnej do badań radioimmunologicznych oraz kolum-

na adsorbcyjna wykonana tym sposobem 

Sposób przygotowania kolumny adsorbcyjnej do 
badań radioimmunologicznych polega na tym, że do 
cylindrycznej kolumny zakończonej z jednej strony 
częścią zwężającą się i z drugiej strony częścią roz-
szerzoną wstawia się porowate hydrofilowe człony 
zatrzymujące, tak aby zajęły położenie w końcach 
cylindrycznych i przestrzeń między nimi wypełniła się 
zawiesiną wodną środka rozdzielającego i zdolnego 
do zatrzymania selektywnego jednego lub więcej 
składników jakie są wprowadzone do kolumny, a na-
stępnie do górnej rozszerzonej części kolumny wpro-
wadza się wodę dla zapobiegania wysychaniu środka 
rozdzielającego, oraz zakłada się zdejmowalne człony 
uszczelniające na obydwa zakończenia kolumny. 

Środkiem rozdzielającym jest zawiesina żelu w wo-
dzie, przy zachowaniu stosunku wody do żelu od 1 -
1,5 do 1,5-1. (12 zastrzeżeń) 

G01N P.193003 13.10.1976 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT, 
Warszawa, Polska (Kazimierz Maur, Zygmunt Lisow-
ski, Bolesław Więcek, Zygmunt Baran). 

Sposób jednoczesnego określania plastyczności two-
rzyw sztucznych i wykonywania próbek własności 
elektrycznych oraz forma do stosowania tego sposobu 

Sposób określania plastyczności tworzywa sztuczne-
go i jednoczesnego wykonywania próbek do prób 
własności elektrycznej według wynalazku, polega na 
tym, że do gniazda (2) wprowadza się określoną ilość 
tworzywa sztucznego po czym poddaje się je prasowa-
niu stemplem (3), który posiada dodatkowy opór (4) 
i (4a) tak ustawiony, że czoło stempla (3) zatrzymuje 
się w takiej odległości od dna gniazda (2), aby pozo-
stały na dnie formy płaski plaster tworzywa sztucz-
nego miał grubość odpowiednią do przeprowadzenia 
na nim prób własności elektrycznych tworzywa. Mia-
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rą plastyczności tworzywa sztucznego jest długość 
wypływu tworzywa w spiralnym kanale (6) formy. 

Forma według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że posiada gniazdo (2) o kształcie walca prostego, w 
którym porusza się stempel (3), przy czym w pobliżu 
dna gniazda (2) formy, znajduje się otwór (5) połączo-
ny z kanałem (6) posiadającym kształt płaskiej spirali. 

(4 zastrzeżenia) 

G01R P. 192118 31.08.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Sła-
woj Gwiazdowski, Anna Kowalczyk). 

Sposób i urządzenie do trójpunktowego pomiaru 
pojemności wysokostratnych 

Sposób trójpunktowego pomiaru pojemności wy-
sokostratnych, w którym mierzoną pojemność stano-
wią połączone w trójkąt pojemność mierzona (Cx) z 
równoległą rezystancją strat (Rx) oraz pojemności do-
prowadzeń (Cl, C2) przewodów koncentrycznych z u-
ziemionym punktem połączenia pojemności doprowa-
dzeń polega na tym, że pojemność mierzoną dołącza 
się do źródła napięcia trójfazowego (El, E2, E3) o rów-
nych amplitudach i przesuniętych w fazie o 120°, któ-
re łączy się w trójkąt z uziemionym jednym węzłem, 
po czym mierzy się składowe rzeczywiste i urojone 
prądu o przewodach nieuziemionych i z wartości skła-
dowych rzeczywistych i urojonych tych prądów okreś-
la się wartości pojemności. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu ma pojem-
ność dołączoną dwubiegunowo do wyjść dwu żył kon-
centrycznych o uziemionych ekranach i charaktery-
zuje się tym, że wejścia środkowych żył połączone są 
przez przetworniki prąd na napięcie (PI, P2) z dwo-
ma węzłami nieuziemionymi generatora napięcia trój-
fazowego. Wyjścia przetworników (Pti, Pt2> są połą-
czone równolegle z miernikami składowej rzeczywi-
stej i składowej urojonej prądu, przy czym wyjścia 
tych mierników są połączone poprzez układ zamie-
niający wartość mierzonych prądów na wartość (Cx, 
Rx, Cl, C2). (3 zastrzeżenia) 

G01R P.192357 11.09.1976 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą-
browskiego, Warszawa, Polska (Janusz Turczyński, 
Andrzej Pieniądz, Tomasz Topolewski, Bożydar Du-
balski, Tomasz Kończyk, Artur Szyszkowski, Józef 
Bąk). 

Sposób i urządzenie komparacji w testrze pakietów 
cyfrowych z elementami scalonymi 

Sposób i urządzenie komparacji w testrze pakietów 
cyfrowych z elementami scalonymi, mają zastosowa-
nie przy kontroli parametrów technicznych w czasie 
procesu produkcji, eksploatacji i naprawy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że sygnał 
logiczny z pakietu wzorcowego (4) podaje się na wej-
ście strobujące (Ws) komparatora logiczno-napięcio-
wego (6) bezpośrednio i jednocześnie przez układ ne-
gacji (Un), oraz porównuje się pod względem logicz-
nyb i napięciowym, natomiast sygnał pochodzący ze 
źródła odniesienia (Zr) porównuje się z wartością lo-
giczną i napięciową sygnału pochodzącego z pakietu 
badanego (5) i sygnału logicznego pochodzącego z pa-
kietu wzorcowego (4). 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że komparator logiczno-napięciowy (6) połączo-
ny jest pośrednio przez matrycę łączeniową (3) z pa-
kietem wzorcowym (4) oraz z pakietem badanym (5), 
przy czym generator sekwencji wyjściowych (2) po-
łączony jest pośrednio poprzez matrycę (3) z pakie-
tem wzorcowym (4) i pakietem badanym (5), nato-
miast układ sterujący (1) połączony jest bezpośrednio 
z generatorem sekwencji wejściowych (2), oraz układ 
identyfikacji i ekspozycji błędów (7) połączony jest 
z komparatorem logiczno-napięciowym (6) oraz z ukła-
dem sterowania (1). (2 zastrzeżenia) 

G0IR P. 194477 T 17.12.1976 

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-
-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warsza-
wa, Polska (Jerzy Iwanowski, Jan Oleński). 

Układ do sprawdzania jednorodności półprzewodnika 
i pomiaru koncentracji domieszek 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma przetwornik napięcia realizujący zależność 
Uwy ~ 1/U2we, zbudowany z dwóch wzmacniaczy lo-
garytmicznych, (i zastrzeżenie) 

G01R P. 197877 T 04.05.1977 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „ME-
RA-PIAP", Warszawa, Polska (Stanisław Wydżga). 

Niezrównoważony mostek rezystancyjny 

Przedmiotem wynalazku jest niezrównoważony mo-
stek rezystancyjny o skompensowanej rezystancji 
przewodów łączących czujnik rezystancyjny z ukła-
dem pomiarowym. 
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Mostek według wynalazku składający się co naj-
mniej z trzech rezystorów stałych (2, 3 i 4) i z co 
najmniej jednego rezystora o zmiennej rezystancji 
będącego czujnikiem rezystancyjnym (1), charaktery-
zuje się tym, że czujnik rezystancyjny (1) połączony 
jest z układem pomiarowym czterema przewodami 
(5, 6, 7 i 8) i stanowi jedną z gałęzi mostka. 

Jednym z przewodów (7) poprzez rezystor boczni-
kujący (9) czujnik rezystancyjny (1) połączony jest z 
jednym biegunem (12) zasilania, a z drugim biegunem 
(11) zasilania połączony jest bezpośrednio. 

(1 zastrzeżenie) 

G01S P. 197025 28.03.1977 

Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urzą-
dzeń Elektrycznych, Poznań, Polska (Zdzisław Liber-
ski, Józef Bejnar, Marek Dałkowski, Tomasz Gajew-
ski, Ryszard Majer, Andrzej Zabłocki). 

Sposób automatycznej identyfikacji ruchomych obiek-
tów oraz układ do automatycznej identyfikacji rucho-

mych obiektów 

Przedmiotem wynalazku jest spotsób automatycznej 
identyfikacji ruchomych obiektów oraz układ do au-
tomatycznej identyfikacji ruchomych obiektów prze-
znaczone zwłaszcza do automatyzacji procesów zarzą-
dzania w zajezdniach pojazdów szynowych względnie 
pojazdów kołowych. 

Sposób według wynalazku polega na odbiorze i ana-
lizie fal świetlnych odpowiadających znacznikowi iden-
tyfikacji złożonego z kombinacji czarnych i białych 
pasków. Otrzymywany obraz przetwarza się na przy-
kład za pomocą kamery telewizyjnej na całkowity 
sygnał wizyjny, który przetwarza się w układzie elek-
tronicznym w ciągu impulsów binarnych, po czym 
sprawdza się, porównuje oraz zapamiętuje uzyskane 
informacje. 

Układ według wynalazku złożony jest z tablicy (1) 
zawierającej znacznik identyfikacji złożony z kombi-
nacji czarnych i białych pasków oraz z odbiornika 
fal świetlnych, na przykład kamery telewizyjnej, 
sprzężonego z układem elektronicznym. Utworzony w 
kamerze (2) całkowity sygnał wizyjny doprowadzony 
jest na wejście układu (4) wydzielania impulsów od-
chylania poziomego i pionowego oraz na wejście ukła-
du (3) wzmacniacza sygnału. 

Układ (4) ma wyjście (IH) połączone z układem blo-
kady (5), a wyjście (Iv) połączone ma z układem blo-

kady (5), z układem (6) odliczania czasu Tb z układem 
(7) rozdzielającym impulsy taktujące i z wejściem ze-
rującym układu (8) rejestru I. Układ (6) jest połączo-
ny na wyjściu z układem blokady (5) i z układem (9) 
odliczania czasu T4, połączonym na wyjściu z ukła-
dem (5). 

Układ blokady (5) ma na wyjściu załączony układ 
(10) odliczania czasu T2 połączony na wyjściu z gene-
ratorem taktującym (11). Wyjście generatora (11) po-
łączone jest z układem (7) i z licznikiem impulsów (12) 
połączonym na wyjściu z drugim wejściem genera-
tora (11). 

Układ (7) rozdzielania impulsów taktujących ma 
wyjścia połączone z wejściami taktującymi układów 
(8) rejestru I, (13) rejestru II i (14) rejestru III, a wej-
ścia informacyjne tych rejestrów połączone są z wyj-
ściami układu (3). Wyjście informacyjne ukałdu (8) 
rejestru O połączone jest z wejściem układu (15) kom-
paratora I mającym na drugim wejściu załączony u-
kład (16) pamięci identyfikacji obiektu. Wyjście ukła-
du (15) połączone jest z układem (7) oraz z układem 
(17) odliczania czasu T4 połączonym na wejściu z ukła-
dem blokady (5). Wyjścia informacyjne rejestrów (13) 
i (14) połączone są z układem (18) komparatora II, 
który na wyjściu połączony jest z układem blokady 
(5) oraz z wejściem taktującym układu (19) pamięci 
wyjściowej. Wyjście informacyjne układu (19) załączo-
ne jest do wyjścia informacyjnego rejestru (14). 

(2 zastrzeżenia) 

G02B P. 192050 27.08.1976 

Tekno AG, Zug, Szwajcaria (Mardick Baliozian). 

Urządzenie optyczne do przeniesienia światła lub ob-
serwowania obrazu 

Urządzenie optyczne, umożliwiające skupienie świa-
tła w punkcie lub na określonej powierzchni, otrzy-
manego z innego punktu lub innej powierzchni, za-
wierające powierzchnię przezroczystą i częściowo od-
bijającą, według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że punkt skupiania (17) jest usytuowany na zewnątrz 
wiązki światła wychodzącej z punktu (18) a powierz-
chnia przezroczysta (9a), co najmniej w części odbi-
jająca światło jest umieszczona na drodze wiązki świa-
tła mając nachylenie w stosunku do jej osi (X-X'), 
przy czym kierunek nachylenia zapewnia odbicie pro-
mieni odbijanych w kierunku przeciwnym do punktu 
lub powierzchni skupiającej. Ponadto powierzchnia od-
bijająca do samokolimacji jest umieszczona bądź jako 
powierzchnia (19a) na wprost punktu wysyłającego 
światło, poza powierzchnią przezroczystą (9a), bądź 
jako powierzchnia (la), na wprost punktu skupienia 
(17), po przeciwnej stronie wiązki świetlnej, bądź w 
jednym lub drugim z tych dwóch położeń. 
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Urządzenie może być zastosowane w powiększalni-
kach fotograficznych, przeglądarkach diapozytywów 
lub urządzeniach do reprodukcji. (7 zastrzeżeń) 

G03B P.197832 T 03.05.1977 

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (Ry-
szard Zwierchanowski). 

Mechanizm odciążenia głowicy powiększalnikowej 

Mechanizm według wynalazku składa się z długiej 
naciągowej sprężyny (1) przewieszonej przez rolkę (2) 
osadzoną obrotowo na osi (3), która wciśnięta jest w 
kaptur (4). Kaptur (4) osadzony jest kształtowo na 
kolumnie (5), na której znajduje się suwliwie zamo-
cowany suwak (6). Przy pomocy zaczepu (7) przy-
twierdzony jest do kolumny (5) jeden koniec spręży-
ny (1), a drugi koniec połączony jest z suwakiem (6). 

(1 zastrzeżenie) 

G03C P. 198730 08.06.1977 

Pierwszeństwo: 10.06.1976 - W. Brytania 
(nr 24001/76) 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania chlorowcosrebrowych emulsji fo-
tograficznych 

Sposób według wynalazku obejmuje następujące 
etapy: (a) wytworzenie w koloidalnym środowisku 
dyspersyjnym kryształów halogenku srebra, zawiera-
jących co najmniej 90% molowych jodku, (b) zmie-
szanie dyspersyjnego środowiska zawierającego wyżej 
wymienione kryształy z wodnym roztworem soli sre-
bra i z wodnym roztworem halogenku metalu alka-
licznego lub halogenku amonu lub z mieszaniną tych 
roztworów do wytworzenia zbliźniaczonych kryszta-
łów halogenku srebra zawierających jodki lub doda-
ne halogenki, (c) dodanie rozpuszczalnika halogenków 
do wyżej wymienionego środowiska dyspersyjnego 
i wywołanie tym sposobem wzrostu zbliźniaczonych 
kryształów w wyniku pierwszego dojrzewania i ewen-
tualnie (d) spowodowanie zwiększenia wymiarów tych 
kryształów za pomocą dodania następnej ilości wod-
nego roztworu soli srebra i następnej ilości halogen-
ku metalu alkalicznego lub amonu i (e) ewentualne 
usunięcie wytworzonych w tym procesie rozpuszczal-
nych w wodzie soli i chemiczne uczulenie emulsji. 

(20 zastrzeżeń) 

G04C P. 196050 T 16.02.1977 

Stanisław Ściga, Piastów, Polska (Stanisław Ściga). 

Zegar sterujący 

Zegar sterujący do automatycznego załączania kilku 
odbiorników zwłaszcza fonicznych na kilka zaprogra-
mowanych odcinków czasu jest sterowany zegarem 
kontaktowym (7), przekaźnikami włączającymi (D, E), 
przekaźnikiem wyłączającym (A) i wybierakiem elek-
tromechanicznym (10) z cewką (B). Przekaźniki (D, 
E) posiadają zestyki załączające odbiorniki. Cewki (A) 
przekaźnika oraz (B) wybieraka są w układzie o wy-
dłużonym czasie zadziałania składającym się z kon-
densatora (15) i pary zestyków (a 4). 

(3 zastrzeżenia) 

G05B P. 192128 31.08.1976 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Ta-
deusz Orzechowski). 

Układ cyfrowego sterowania i kontroli ruchem zwła-
szcza goniometru 

W układzie według wynalazku poszczególny tor ste-
rowania połączony jest ze wspólnymi układami gene-
ratora impulsów taktowych (15), układem „start -
stop" (16) oraz układem wyzwalania skoku jednostko-
wego (17). Poszczególny tor sterowania w danym kie-
runku ruchu stanowi układ, w którym wyjście pro-
gramatora (la) jest połączone poprzez układ koincy-
dencyjny (2a) z wejściem układu sterującego (За). 
Wyjście układu sterującego jest połączone z wejściem 
komutatora wejściowego (4a) oraz z wejściem układu 
zmiany kierunku odchylania (9a). Goniometr (12) jest 
sterowany za pośrednictwem przekładni mechanicz-
nej (8a) silnikiem skokowym (7a) z układu wyjścio-
wego mocy (6a) połączonego z komutatorem wyjścio-
wym (5a). Na wyjściu układu zmiany kierunku od-
chylenia (9a) jest dołączony układ odczytu cyfrowego 
(10а) oraz układ sygnalizacji położenia (lia). 

(1 zastrzeżenie) 
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G05B 
B14D 

P. 193881 T 23.11.1976 

Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych -
Zakład Projektowania i Konstrukcji Galwanizerni 
i Lakierni, Łódź, Polska (Jerzy Strzelecki). 

Układ automatycznego sterowania procesami techno-
logicznymi zwłaszcza w urządzeniach malarskich 

Układ automatycznego sterowania procesami tech-
nologicznymi, zwłaszcza w urządzeniach malarskich 
według wynalazku jest wyposażony w pamięć pół-
przewodnikową w postaci szeregowego przesuwnego 
rejestru (3), w którym jest zapisywany główny wy-
miar charakterystyczny obrabianego przedmiotu oraz 
odstępy między przedmiotami wchodzącymi kolejno 
do urządzenia. Rejestr ten jest taktowany impulsami 
ze sprzężonego z przenośnikiem przedmiotów nadaj-
nika impulsów (1) poprzez dzielnik impulsów (2). Wej-
ście informacji do rejestru (3) jest połączone z wyj-
ściem czujnika obecności obrabianego przedmiotu (4), 
natomiast do wyjść rejestru (3) są przyłączone wej-
ścia sterujących bloków (5), połączonych poprzez 
wzmacniacze (6) z elektrozaworami (Z), uruchamiają-
cymi natrysk materiału malarskiego z pistoletów o ru-
chu pionowym, posuwisto-zwrotnym. Informacje o po-
zostałych parametrach charakterystycznych przedmio-
tu są zapisywane w zespole szeregowych rejestrów 
(9), taktowanych sygnałem z wyjścia czujnika obec-
ności przedmiotu (4). (2 zastrzeżenia) 

G05B P. 197166 01.04.1977 

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Urządzeń 
Elektrycznych „ELEKTROPROJEKT", Poznań, Polska 
(Aleksander Bąkowski, Jerzy Kuszelewski, Marian 
Ruczyński, Tadeusz Nowicki, Maciej Warecki). 

Sposób sterowania wieloskładnikowego dozownika wa-
gowego oraz układ cyfrowy sterowania wieloskładni-

kowego dozownika wagowego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że war-
tość ważoną wyrażoną w formie sygnału cyfrowego 
porównuje się z wartością zadaną w sposób ciągły, a 
technologiczne urządzenia zasypowe steruje się wiel-
kością różnicy wartości ważonej i wartości zadanej 
poprzez zmianę wydajności podajnika oraz zatrzymy-
wanie z czasowym wyprzedzeniem urządzenia podaw-
czego. Ponadto błąd naważania każdego składnika ko-
ryguje się automatycznie w następnym cyklu nawa-
żania poprzez korektę wprowadzanej wartości zadanej. 

Cyfrowy układ sterowania według wynalazku ma 
człon wejściowy (1) połączony na wejściu z układem 
pomiarowym dozownika, a na wyjściu połączony jest 
z członem (7) różnicy pomiaru i wartości zadanej oraz 
z członem (2) demultipleksera i rejestrów wartości 
ważonych. Człon (2) połączony jest na wyjściach z 
multiplekserem (3) wartości ważonych połączonym na 
wyjściu z sumatorem (6), na drugie wejście, którego 
doprowadzone są sygnały wartości zadanych z czło-
nów (4) poprzez multiplekser (5) wartości zadanych. 
Wyjście sumatora (6) połączone jest z członem (7) róż-
nicy sprzężonym z członami (9) komparacyjno-wyjścio-
wymi, które mają na drugie wejścia załączone człony 
(8) zadające zmiany wydajności podajników oraz wy-
przedzenia wyłączenia, zaś na wyjściach połączone są 

z układami sterującymi urządzeniami technologiczny-
mi oraz z członem (10) programująco-sterującym. 
Człon (10) sprzężony funkcjonalnie z członami (2, 3, 
5, 9) ustala program procesu sterowania układu zada-
ny sygnałami (Р^Рз) oraz generuje sygnały komu-
tacyjne (B1... Bn), (S a . . . Sn). Układ przystosowany 
do automatycznej korekcji błędów naważania zawie-
ra dodatkowo demultiplexer (11) połączony na wej-
ściu z członem (7), a na wejściach z członami (12) ko-
rekcji błędu mające na drugich wejściach załączone 
człony (4) wprowadzające wartości zadane, a na wyjś-
ciach połączone są z układem (5) multipleksera. Człon 
(10) programuj ąco-ster u jacy sprzężony jest funkcjo-
nalnie z członami (11, 12). (4 zastrzeżenia) 

G05D P. 192312 10.09.1976 

Zakłady Przemysłu Elektronicznego „Kazel" przy 
Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, 
Koszalin, Polska (Zygmunt Saferski). 

Przyrząd do regulacji temperatury w urządzeniach 
grzejnych 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do regulacji 
temperatury w urządzeniach grzejnych, który wyko-
nany jest z elektrycznie połączonych elementów. 

Przyrząd według wynalazku składa się z przesuw-
nika fazowego (1) z prostownikiem (2), z układu kształ-
tuj ąco-wzmacniającego (3) i bloku tyrystorowego (4), 
sterującego tyrystorami (Ty 1) i (Ty 2), regulującymi 
wartość prądu płynącego przez element grzejny (5). 

Prostownik (2) połączony został ze wzmacniaczem 
fotoelektrycznym (6), a na jego wejściu znajduje się 
element światłoczuły (7), sterowany regulatorem tem-
peratury. 

Zasilanie wzmacniacza fotoelektrycznego (6) stano-
wi stałą składową napięcia pobranego z zacisków (a) 
i (b) prostownika (2), pracującego w układzie Gretz'a. 

(3 zastrzeżenia) 
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G05D 
B65G 

P. 197709 27.04.1977 

Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urzą-
dzeń Elektrycznych „ELEKTROPROJEKT", Poznań, 
Polska (Mirosław Bakuniak, Romuald Celmer, Ro-
muald Kaluta, Roman Sołtysiak, Janusz Tabaczka, Sta-
nisław Zieliński). 

Układ automatycznego sterowania i kontroli podajni-
ków komorowych transportu pneumatycznego 

Układ automatycznego sterowania i kontroli pracy 
dwóch podajników komorowych, z których jeden wy-
konuje pracę zasadniczą, drugi zaś pozostaje w re-
zerwie, ma wejście połączone z elementem logicznym 
(U) oraz z elementem logicznym (12), na drugiej wej-
ścia, których doprowadzone są sygnały z przełącznika 
(UW) wyboru podajników. Element logiczny (II) po-
łączony jest poprzez element logiczny (SI) z blokiem 
pamięci (2) połączonym na wyjściu z elementem lo-
gicznym (14) sterującym elektrozaworem (EA) zasuwy 
kierunkowej. Wyłącznik krańcowy (KA) elektrozawo-
ru (EA) generuje sygnał podawany do elementu lo-
gicznego (14) i elementu logicznego (13), na którego 
drugie wejście podawany jest sygnał z bloku pamięci 
(2). Wyjście elementu logicznego (13) podaje sygnał 
„start" na wejście układu automatycznego sterowania 
podajnikiem (USA) oraz poprzez element logiczny (S3), 
element czasowy (tl) na wejście elementu logicznego 
(17) sterującego elektrozaworem (EO) zasuwy obroto-
wej, którego wyłącznik krańcowy (KO) generuje sy-
gnały kasujące pamięć bloku (2) i pamięć bloku (1). 

Każdy z podajników wyposażony jest w układ au-
tomatycznego sterowania podajnika zawierający sie-
dem bloków pamięci, z których blok pamięci (9) steru-
je zaworem sprężonego powietrza (EP), blok pamięci 
(5) steruje zaworem dekompresji (ED), zaś blok pa-
mięci (6) steruje elektrozaworem (EO1) zasuwy obro-
towej oraz elektrozaworem (EO2) zamknięcia dzwo-

nowego. Ponadto blok pamięci (7) steruje elektrozawo-
rem (EZ1) zasuwy obrotowej oraz elektrozaworem 
(EZ2) zamknięcia dzwonowego z uwzględnieniem opóź-
nienia czasowego. 

Układ według wynalazku ma szerokie zastosowanie 
w zakładach przemysłowych w automatyzacji trans-
portu pneumatycznego różnego rodzaju materiałów 
sypkich, na znaczne odległości i w przeciągu krótkie-
go czasu. (2 zastrzeżenia) 

G05D P. 197842 T 02.05.1977 

Zakłady Chemiczne „Sarzyna", Nowa Sarzyna, Pol-
ska (Wacław Majewski, Jan Brzozowski, Bronisław 
Chmura). 

Układ regulacji temperatury czynnika obiegowego w 
zależności od wielkości zakłócających, zwłaszcza re-
gulacji temperatury wody zasilającej sieć centralnego 

ogrzewania 

Układ regulacji temperatury czynnika obiegowego 
w zależności od wielkości zakłócających, zwłaszcza 
regulacji temperatury wody zasilającej sieć central-
nego ogrzewania charakteryzuje się tym, że wartość 
temperatury czynnika obiegowego na wejściu do sieci 
jest za pomocą przetwornika temperatury (2) prze-
twarzana na proporcjonalny do niej sygnał, który jest 
podawany do bloku sumującego (3). Do bloku sumu-
jącego jest podawany również sygnał z przetwornika 
temperatury (4), proporcjonalny do temperatury oto-
czenia oraz sygnał z przetwornika prędkości ruchu 
powietrza, (5) proporcjonalny do prędkości ruchu po-
wietrza. Sumaryczny sygnał z bloku sumującego jest 
podawany do regulatora proporcjonalno-całkująco-
-różniczkującego (6), do którego podawany jest rów-
nież sygnał wartości zadanej temperatury. Powstający 
w regulatorze proporcjonalno-całkująco-różniczkują-
cym sygnał ustawczy jest podawany do obiektu regu-
lacji (1). (1 zastrzeżenie) 

G05F P. 197855 T 03.05.1977 

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin, 
Pątnów, Polska (Wincenty Bekasiak, Władysław Grze-
górski). 

Elektroniczny regulator napięcia elektrofiltrów z am-
plistatem jako członem wykonawczym 

Regulator według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że amplistat (10) sterujący prądem magnesującym 
transduktora w obwodzie prostownika zasilającego 
elektrofiltr wysterowywany jest odwrotnie proporcjo-
nalnie w stosunku do napięcia na kondensatorze (4). 



68 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0 Nr 6 (112) 1978 

W przypadku powstania zwarcia ciągłego w komo-
rze następuje zablokowanie amplistatu tranzystorem 
(10) oraz doładowanie prawie do maximum poprzez 
tranzystory (7, 11) kondensatorów (5, 6). Kondensator 
(4) doładowuje się w tym czasie minimalnie poprzez 
rezystory (1, 3) ustalając tym samym nowy poziom 
napięcia elektrofiltra niższy od poprzedniego. Nowy 
poziom napięcia dzięki zastosowaniu rezystora (2) 
i kondensatora (5) utrzymuje się przez około 1 minu-
tę, po czym zaczyna wolno narastać aż do ponownego 
zwarcia. Regulator w przypadku zwarcia ciągłego w 
komorze elektrofiltra przy pomocy tranzystora obniża 
prawie do zera wartość prądu elektrofiltra i w takim 
stanie wyczekuje na poprawienie się izolacji komory, 
po czym po ustąpieniu przyczyny zwarcia samoczyn-
nie wysteruje zespół prostowniczy do poziomu opty-
malnego. (4 zastrzeżenia) 

G05F 
G01R 

P. 197900 T 04.05.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komputerowych Sy-
stemów Automatyki i Pomiarów „MERA-ELWRO", 
Wrocław, Polska (Kazimierz Lewandowski). 

Układ regulowanego źródła napięcia wzorcowego 

Układ według wynalazku zawiera wzmacniacz mo-
cy (3) połączony poprzez rezystor (R2) i wyłącznik z 
wyjściem termostatowanego źródła (1) napięcia odnie-
sienia, zaś przez następny rezystor (R3) wejście wspo-
mnianego wzmacniacza (3) jest połączone ze źródłem 
napięcia w postaci referencyjnej diody Zenera (Dz) 
zasilanej z ujemnego napięcia poprzez rezystor (R4) 
określający prąd tej diody. Wyjście wzmacniacza mo-
cy (3) jest połączone poprzez rezystorowy drabinkowy 
dzielnik (4) sterowany przełącznikami cyfrowej na-
stawy (5) z jednym z wejść termostatowanego sumu-
jącego wzmacniacza (6), którego drugie wejście jest 
połączone z wyjściem pomocniczego rezystorowego dra-
binkowego dzielnika (7) sterowanego drugą cyfrową 
nastawą (8), natomiast wejście tego dzielnika jest po-
łączone poprzez separujący wzmacniacz (9) z drugim 
pomocniczym termostatowanym źródłem (10) napięcia 
wzorcowego. Wyjście sumującego wzmacniacza (6) jest 
połączone z wyjściowym rezystorowym dzielnikiem 
(11), połączonym wyjściem z zaciskami wyjściowymi. 

(1 zastrzeżenie) 

G06F P. 199448 07.07.1977 

Pierwszeństwo: 07.07.1976 - ZSRR (nr 2379701) 

Valerij Fedorovič Gusev, Kazań; Gennadij Nikolae-
vič Ivanov, Kazań; Vladimir Jakovlevič Kontarev, 
Moskwa; Vjačeslav Jakovlevič Kremlev, Moskwa; 
Mansur Zakirovič Sagivaleev, Kazań; Jurij Ivanovic 
Ščetinin, Moskwa; Azat Usmanovič Jarmuchametov, 
Kazań; Genrich Isaevič Krengel, Kazań, Związek So-
cjalistycznych Republik Radzieckich (Valerij Fedoro-
vič Gusev, Gennadij Nikolaevič Ivanov, Vladimir Ja-
kovlevič Kontarev, Vjačeslav Jakovlevič Kremlev, 
Mansur Zakirovič Sagivaleev, Jurij Ivanovic Ščetinin, 
Azat Usmanovič Jarmuchametov, Genrich Isaevič 
Krengel). 

Urządzenie wyboru informacji 

Urządzenie wyboru informacji zawiera szeregowo 
połączone rejestr adresu początkowego, blok kształto-
wania adresu pamięci, który połączony jest elektrycz-
nie z dwoma układami koincydencyjnymi i z połą-
czonymi ze sobą rejestrem przejścia funkcyjnego we-
dług adresu powrotu i z deszyfratorem informacji ste-
rującej, blok pamięci do przechowywania informacji 
sterującej, do którego dołączony jest rejestr stałych,, 
połączony z rejestrem przejścia funkcyjnego według 
adresu powrotu, rejestr informacji sterującej, dołą-
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czony do deszyfratora informacji sterującej, połączo-
nego z każdym z układów koincydencyjnych, rejestr 
sygnałów analiz, do którego dołączony jest deszyfra-
tor kształtowania sygnałów analiz, rejestr kodu po-
równywania i rejestr maski porównywania i charak-
teryzuje się tym, że do obydwu układów koincyden-
cyjnych dołączony jest blok (22) porównywania infor-
macji analizowanej z odpowiednim kodem, który to 
blok porównywania jest połączony elektrycznie z de-
szyfratorem (16) kształtowania sygnałów analiz, z re-
jestrem (17) adresu początkowego, z rejestrem (8) ko-
du porównywania i z rejestrem (9) maski porówny-
wania. Do bloku porównywania analizowanej infor-
macji z odpowiednim kodem podłączono również dwa 
liczniki (18, 19), dwa łącza informacyjne (20, 21) oraz 
rejestr (14) buforowy analizy stanów urządzenia, po-
łączony z deszyfratorem (13) informacji sterującej. 

Wynalazek może być wykorzystany w urządzeniach 
przetwarzania informacji, a zwłaszcza przy budowie 
procesorów mikroprogramowych i kanałów elektro-
nicznych maszyn cyfrowych. (2 zastrzeżenia) 

G06G P. 199419 06.07.1977 

Pierwszeństwo: 07.07.1976 - ZSRR (nr 2379670) 

Valerij Fedorovic Gusev, Kanan Gennadij Nikolae-
vič, Ivanov, Kazań, Vladimir Jakovlevič Kontarev, 
Moskwa, Genrich Isaevič Krengel, Kazań, Gleb Mar-
ko vič Persov, Kazań, Vjačeslav Jakovlevič Kremlev, 
Moskwa, Mansur Zakirovič Sagivaleev, Kazań, Jurij 
Ivanovic Ščetinin, Moskwa, Azat Usmanovič Jarmu-
chametov, Kazań, ZSRR (Valerij Fedorovic Gusev, 
Gennadij Nikolaevič Ivanov, Vladimir Jakovlevič Kon-
tarev, Genrich Isaevič Krengel, Gleb Markovič Per-
sov, Vjačeslav Jakovlevič Kremlev, Mansur Zakirovič 
Šagivaleev, Jurij Ivanovic Ščetinin, Azat Usmanovič 
Jarmuchametov). 

Sposób dzielenia dwóch liczb i urządzenie do wykony-
wania tego sposobu 

Sposób dzielenia dwóch liczb, polega na tym, że 
liczby przekształcane są w kod dwójkowy, następnie 
ukształtowany zostaje kod adresu trzech pozycji dziel-
nej (reszty) poprzez określenie położenia wyższej zna-
czącej pozycji w trzech wyższych pozycjach dzielnika. 
Według sformułowanego adresu zostają wyodrębnio-
ne trzy pozycje reszty: pozycja, odpowiadająca wyż-
szej pozycji znaczącej kodu dzielnika i dwie sąsiednie 
bardziej wysokie pozycje. Wyodrębnione trzy pozycje 
reszty poddawane są analizie i w zależności od wyni-
ku analizy wyodrębnionych trzech pozycji reszty od 
kodu reszty odejmowany jest albo kod pojedynczego, 
albo podwojonego albo potrojonego dzielnika, przez co 
uzyskuje się dwie kolejne pozycje kodu ilorazu. 

Urządzenie do stosowania sposobu dzielenia dwóch 
liczb, zawiera blok arytmetyczny, połączony z reje-
strami dzielnej (reszty), rejestrami dzielnika i reje-
strami ilorazu, i charakteryzuje się tym, że ma układ 
przetwornika (13) kodu trzech wyższych pozycji dziel-
nika i kod adresu trzech pozycji reszty, podłączony 
wejściem informacyjnym do wyjścia (14) rejestru (4) 
dzielnika, a wyjściem - do jednego z wejść informa-
cyjnych (16) komutatora (15) przeznaczonego do wy-
bierania trzech pozycji reszty, który swym drugim 
wejściem informacyjnym (17) podłączony jest do re-
jestru (1) dzielnej (reszty), a wyjściem połączony jest 
z wejściem trój pozycyjnego rejestru (19). Ten ostatni 
podłączony jest do jednego z wejść (20) bloku (12) 
mikroprogramowego sterowania urządzeniem przezna-
czonym do dzielenia, wyjście którego podłączone jest 
do wejść sterujących wszystkich elementów urządze-
nia. 

Niniejszy wynalazek jest przeznaczony do wykorzy-
stania w szybkodziałających cyfrowych maszynach 
liczących. (2 zastrzeżenia) 

G06K P. 192062 27.08.1976 

Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych „ME-
RA-KFAP", Kraków, Polska (Marek Pawłowski, Pa-
weł Jakubowski). 

Układ odczytu informacji w czytniku z silnikiem sko-
kowym 

Przedmiotem wynalazku jest układ odczytu, infor-
macji w czytniku perforowanego nośnika informacji, 
którym do napędu tego nośnika zastosowano silnik 
skokowy. Czytnik z zastosowaniem układu według wy-
nalazku jest stosowany w elektronicznej technice obli-
czeniowej oraz przy numerycznym sterowaniu pro-
cesami technologicznymi. 

W układzie odczytu informacji według wynalazku, 
nośnik informacji (2) napędzany przez silnik skokowy 
(1), jest usytuowany w ten sposób, że w jego położe-
niu spoczynkowym, nad blokiem (5) fototranzystorów 
znajduje się nieperforowany odcinek nośnika, zawar-
ty pomiędzy dwoma rządkami informacji. Blok foto-
tranzystorów (5) jest połączony z wejściami informa-
cyjnymi (D) rejestru (R) za pośrednictwem jednostop-
niowych tranzystorowych wzmacniaczy (7) sygnałów 
informacyjnych, oraz z wejściem wpisującym (C) re-
jestru (R) za pośrednictwem jednostopniowego tran-
zystorowego wzmacniacza (9) sygnału dziurki prowa-
dzącej oraz układu formującego (10) sygnał dziurki 
prowadzącej. Wyjścia (Q) rejestru (R), oraz wyjście 
układu formującego (10) są połączone z wyjściem czy-
tnika. (1 zastrzeżenie) 
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G08B 
E21F 

P. 192065 27.08.1976 

Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego „Belos", 
Blielsko-Biała, Polska (Bronisław Duda, Jacek Stu-
dziński, Walenty Wycisk). 

Układ połączeń impulsatora, zwłaszcza do sygnalizacji 
świetlnej 

Układ według wynalazku zawiera znany zasilacz (1) 
ze stabilizatorem napięcia (2) oraz elektroniczny gene-
rator impulsów zapłonowych (3), którego wyjścia są 
połączone z tyrystorowym łącznikiem prądu przemien-
nego (4), przy czym elektroniczny generator impulsów 
zapłonowych (3) jest wyposażony w regulator czasu 
trwania impulsów zapłonowych (5) oraz regulator cza-
su trwania przerwy pomiędzy impulsami (6). Układ 
znajduje zastosowanie w podziemiach kopalń węgla 
kamiennego. (1 zastrzeżenie) 

G08B P. 192327 09.09.1976 
HOIM 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Biu-
ro Projektów Górniczych, Kraków, Polska (Franciszek 
Herod). 

Układ sygnalizacji stanu bezpieczników włączonych 
pomiędzy szyny rozdzielcze, a baterię akumulatorów 

współpracującą z prostownikiem buforowym 

Układ według wynalazku ma transformator obni-
żający napięcie sieciowe, którego wtórne uzwojenie 
przyłączone jest jednym końcem poprzez diodę (3) do 
bezpiecznika (6) baterii akumulatorów (7) od strony 
szyn rozdzielczych (8), a drugim końcem poprzez sze-
regowo połączone, przekaźnik elektromagnetyczny (2) 
diodę (4) oraz bezpiecznik topikowy (5) z bezpieczni-
kiem (6) baterii akumulatorów od strony baterii. 

(1 zastrzeżenie) 

G09B P. 197831 T 02.05.1977 

Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska (Marek Cherma-
nowicz). 

Elektroniczny układ zdalnego sterowania aparaturą, 
zwłaszcza audiowizualną 

Układ według wynalazku ma generator (1), wytwa-
rzający przebiegi elektryczne o częstotliwościach po-
nadakustycznych, włączony między modulator (2) czę-
stotliwości nośnej i wzmacniacz (3) małej częstotli-
wości, przy czym generator (1) wytwarza przebiegi o 
różnych częstotliwościach ponadakustycznych, na przy-
kład 20, 22, 24 kHz, które umożliwiają sterowanie 
pracą aparatury, nie powodując zakłócenia funkcji 
jaka jest przewidziana dla mikrofonu bezprzewodo-
wego, stanowiącego całość urządzenia. (3 zastrzeżenia) 

G11B P. 192113 31.08.1976 

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „Me-
ramat" - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Informatyki, Warszawa, Polska (Wiesław Kaczanow-
ski, Lech Mirgos, Wojciech Nowosielski, Jacek Bogu-
sławski, Jan Opiłowski, Andrzej Krzęczko). 

Układ połączeń detekcji szczytu przebiegów analogo-
wych 

Układ według wynalazku składa się ze wzmacniacza 
(1) pierwszego, połączonego wyjściem ze wzmacnia-
czem drugim (2), z pierwszym wejściem pierwszego 
komparatora napięciowego (3) i z drugim wejściem 
drugiego komparatora napięciowego (4), przy czym 
wyjście drugiego wzmacniacza (2) jest połączone z 
wejściem inwertera pierwszego (5), wyjście pierwsze-
go komparatora (3) jest połączone z pierwszym wej-
ściem układu (7) sumy logicznej, wyjście drugiego 
komparatora (4) jest połączone z drugim wejściem 
układu (7), drugie wejście pierwszego komparatora (3) 
jest połączone z przewodem (9) doprowadzającym 
pierwsze stałe napięcie (Uj) dyskryminacji, wejście 
pierwsze drugiego komparatora (4) jest połączone z 
przewodem doprowadzającym drugie stałe napięcie 
(U2) dyskryminacji. Poza tym wyjście pierwszego in-
wertera (5) jest połączone z wejściem strobującym 
drugiego komparatora (4) i z wejściem drugiego in-
wertera (6), wyjście drugiego inwertera (6) jest połą-
czone z wejściem strobującym pierwszego kompara-
tora (3), a wyjście układu (7) jest połączone z prze-
wodem odprowadzającym sygnał wyjściowy. 

(1 zastrzeżenie) 
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G12B 
G01K 

P. 191345 20.07.1976 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska (To-
masz Iwaszkiewicz, Jan Hajdel, Andrzej Owczarski). 

Sposób i urządzenie do linearyzacji charakterystyk 
termopar 

Sposób, polegający na wzmocnieniu sygnałów ana-
logowych z termopary i jej zimnych końców, zamia-
nie analogowego sygnału na impulsy o częstotliwości 
proporcjonalnej do napięcia i wprowadzaniu korekty 
uzależnionej od położenia punktu pomiarowego na 
charakterystyce termopary, według wynalazku cha-
rakteryzuje się tym, że uzyskana częstotliwość dzie-
lona jest przez krotność podziału uzależnioną od stanu 
wyjściowego licznika (12), wynikającą z ustalonych 
korekt likwidujących nieliniowość faktycznej charak-
terystyki, przy czym pomiary sygnałów z termopary 
i sygnałów z zimnych końców termopary rozdzielone 
są czasowo. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że wejściowy wzmacniacz (1), dołączony do pier-
wszego wejścia (WE1), połączony jest z sumującym 
wzmacniaczem (5), a drugie wejście (We2), do którego 
przyłącza się zimne końce termopary, połączone jest 
poprzez elektroniczny przełącznik (7) z sumującym 
wzmacniaczem (5), do którego podłączony jest także 
dzielnik napięcia (3). Wzmacniacz (5) połączony jest 
z przetwornikiem napięcie-częstotliwość (10) sterowa-
nym rewersyjnym dzielnikiem częstotliwości (11) po-
łączonym z rewersyjnym licznikiem (12). Licznik (12) 
łączy się dodatkowo z deszyfratorem (13), z wyjścio-

wym rejestrem (14), do którego dołączony jest wskaź-
nik (15), i ze sterującym układem (16). Układ (16) po-
łączony jest przekaźnikiem (6) z dzielnikiem napięcia 
(3), z dzielnikiem częstotliwości (11), z wejściem (Wel) 
poprzez przełącznik (9), z rejestrem (14), z wejściem 
(We2) poprzez przełączniki (7, 8) i z wzorcowym rezy-
storem (4) poprzez przełącznik (8). (2 zastrzeżenia) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01H P. 192091 28.08.1976 

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Precy-
zyjnej „FAEL", Ząbkowice Śl., Polska (Mieczysław 
Kołtuniuk, Gabriela Marcinkiewicz-Przybylska, Mie-
czysław Grzęda, Edward Długosz, Jan Pater). 

Łącznik elektryczny dźwigniowy 

Łącznik elektryczny, dźwigniowy według wynalaz-
ku jest przeznaczony do załączania i wyłączania ob-
wodów elektrycznych niskiego napięcia. Posiada on 
dwa zaczepy (1, 2) w kształcie litery L, krótszymi koń-
cami (3, 4) umieszczone w otworze trawersy stykowej 
(5) i utrzymywane w tej pozycji napiętymi końcami 

sprężyny skrętnej (13). Dłuższy koniec (6) zaczepu (2) 
opiera się o płaszczyznę oporową występu korpusu (7), 
a dłuższy koniec (8) zaczepu (1) jest poza płaszczyzną 
oporową drugiego występu (9). (2 zastrzeżenia) 

H01H P. 192243 08.09.1976 

Zakłady Systemów Minikomputerowych, Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Systemów Minikomputerowych, 
Warszawa, Polska (Krzysztof Ćwiek). 

Łącznik tyrystorowy obwodu prądu zmiennego 

Łącznik tyrystorowy obwodu prądu zmiennego we-
dług wynalazku zawiera ogranicznik napięcia (ON), 
separator transportowy (ST) wraz z układem steru-
jącym (US) oraz układ załączający (UZ) tyrystor (Ty). 
Zespoły te tworzą następującą konfigurację. Jedno 
wejście (14) ogranicznika napięcia (ON) połączone jest 
z anodą (1) tyrystora (Ty) i stanowi zarazem jedno 
wejście (Wel) łącznika. Drugie wejście (15) ogranicz-
nika napięcia (ON) połączone jest z katodą (2) tyrys-
tora (Ty) oraz z jednym wyjściem (6) układu załącza-
jącego (UZ) i stanowi zarazem drugie wejście (We2) 
łącznika. Wyjście (13) ogranicznika napięcia (ON) po-
łączone jest z pierwszym wejściem (5) układu załą-
czającego (UZ). Drugie wejście (7) układu załączają-
cego (UZ) połączone jest z jednym wyjściem (9) sepa-
ratora transoptorowego (ST). Trzecie wejście (8) ukła-
du załączającego (UZ) połączone jest z drugim wyj-
ściem (10) separatora transoptorowego (ST). Drugie 
wyjście (4) układu załączającego (UZ) połączone jest 
z bramką (3) tyrystora (Ty). Wejścia (11, 12) separato-
ra (ST) połączone są z układem sterującym (US). 
Łącznik szczególnie przydatny jest przy współpracy 
z komputerem. (2 zastrzeżenia) 
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H01H P. 197972 T 06.05.1977 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Ka-
zimierz Kaszuba). 

Wyłącznik pływakowy 

Przedmiotem wynalazku jest wyłącznik pływakowy 
do utrzymywania ustalonego poziomu cieczy dielek-
trycznej w drąźarkach elektroerozyjnych. 

W rozwiązaniu według wynalazku wyłącznik pły-
wakowy ma dielektryczną dźwignię (3) pokrytą dwu-
stronnie warstwami miedzi (4) z przytwierdzonymi 
kontaktronami (5) połączonymi z sobą szeregowo 
i osadzoną przegubowo na belce (6). Dielektryczna 
dźwignia (3) jest umieszczona w polu magnetycznym 
stałych magnesów (2). (1 zastrzeżenie) 

H01J P.192108 30.08.1976 

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, Pol-
ska (Eugeniusz Nowak, Wojciech Wiśniewski). 

Ekran obrazowej lampy elektronowej 

Przedmiotem wynalazku jest ekran obrazowej lam-
py elektronowej, umożliwiający stykową rejestrację 
obrazów na warstwach światłoczułych, znajdujący za-
stosowanie w szybkich urządzeniach do elektrofoto-

graficznego wydruku. Ekran obrazowej lampy elek-
tronowej składa się z elementów światłowodowych, 
ułożonych równolegle do osi lampy, zatopionych w 
ośrodku pokrytym od strony wewnętrznej luminofo-
rem. Powierzchnia zewnętrzna ekranu o kształcie cy-
lindrycznym jest pokryta fotoizolującą warstwą (5). 

(1 zastrzeżenie) 

H01J P.197085 T 31.03.1977 

Zakłady Telewizyjne „Unitra-Polkolor", Zakłady 
Lamp Elektronowych „Lamina", Piaseczno, Polska 
(Tadeusz Drewnik, Andrzej Kapuśniak, Janusz Lesiak, 
Lech Rajewski). 

Elektroda lampy elektronowej dużej mocy 
o chłodzeniu komorowym 

Elektroda lampy elektronowej dużej mocy o chło-
dzeniu komorowym ma wykonane w bloku elektrody 
kanały zbiorcze (4, 5) przepływu czynnika chłodzącego, 
od których odchodzi szereg kanałów doprowadzają-
cych, których odcinki wzdłużne (8, 9) przechodzą bez-
pośrednio w wykonane jednostronnie pod kątem pro-
stym od strony wewnętrznej w litym materiale bloku 
elektrody (1) odcinki poprzeczne (10, 11) połączone 
próżnioszczelnie z rurkami chłodzącymi (2) stanowią-
cymi segmenty elektrody. (1 zastrzeżenie) 

H01J P.199018 20.06.1977 

Pierwszeństwo: 21.06.1976 - St. Zjedn. Am. 
(nr 698,464) 

RCA Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Joseph Leland Smith). 
Zespół zbieżności statycznej dla kineskopu z szerego-

wą wyrzutnią elektronów 

Zespół zbieżności statycznej dla kineskopu z szere-
gową wyrzutnią elektronów do przesuwania co naj-
mniej pierwszej zewnętrznej wiązki z trzech wiązek 
elektronów leżących w jednej linii wewnątrz szyjki 
kineskopu zawiera elementy magnetyczne (50, 51) za-
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mocowane obrotowo wokół szyjki kineskopu, wytwa-
rzające przesunięcie pierwszej wiązki (60) zewnętrznej 
bez przesuwania wiązki środkowej (61) i wiązki ze-
wnętrznej (62), elementy magnetyczne (40, 41) zamoco-
wane obrotowo wokół szyjki kineskopu powodujące 
przesunięcie drugiej wiązki zewnętrznej (62) bez prze-
suwania wiązki środkowej (61) i wiązki zewnętrznej 
(60) oraz elementy (30, 31) dla wytwarzania pola ma-
gnetycznego powodującego jednakowe przesunięcie 
wszystkich trzech wiązek (60, 61, 62). (13 zastrzeżeń) 

H01J P.199369 04.07.1977 

Pierwszeństwo: 06.07.1976 - Wielka Brytania 
(nr 28056/76) 

RCA Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Jerrold Kerwin Kratz, Edward Walter 
Christensen). 

Zespół cewek odchylających dla kineskopu kolorowe-
go z rzędową wyrzutnią elektronową oraz sposób 
montażu zespołu cewek odchylających na szyjce ki-

neskopu 

Zespół cewek odchylających umożliwiający nasta-
wianie zbieżności w kineskopie kolorowym zawiera 
lejkowaty ferrytowy rdzeń (38) z uzwojeniami (38a) 
oraz lejkowaty korpus izolacyjny (35) z uzwojeniami 
źródłowymi dla oddzielania uzwojenia (38a) rdzenia 
(38) od uzwojeń korpusu (35) i z dwoma kołnierzami 
(36, 39). Pierścieniowy kołnierz (36) współpracuje z 
powierzchnią wewnętrznego otworu pierścienia mon-
tażowego (44) ramy, posiadającego palce (51, 52, 53, 
54) oraz nasadkę (49) posiadającą środkowy otwór 
(49a) o średnicy zbliżonej do średnicy szyjki kinesko-
pu. Nasadka (49) posiada trzy szczeliny (66, 67, 68) 
i śruby (63, 64, 65) mocujące nasadkę do kołnierza (39). 
Zespół cewek zawiera także podkładki wykonane z 
materiału gąbczastego korzystnie z gumy piankowej 
stanowiące amortyzatory między palcami {51, 52, 53, 
54), a kineskopem (30). Pierścień (44) jest rozcięty 
i posiada występy (44a, 44b) połączone za pomocą 
śruby (44c). 

Sposób montowania zespołu cewek polega na tym, 
że przesuwa się zespół wzdłuż osi kineskopu dla na-
stawienia ostrości kolorów, mocuje koniec zespołu o 
większej średnicy do kineskopu, przesuwa się koniec 
zespołu o mniejszej średnicy w kierunku zasadniczo 
prostopadłym do osi kineskopu, przechyla zespół wo-
kół punktu obrotu umiejscowionego przed końcem o 
większej średnicy dla uzyskania zbieżności wiązek le-
żących w jednej płaszczyźnie oraz mocuje się koniec 
zespołu cewek o mniejszej średnicy do kineskopu w 
nastawionym położeniu. (13 zastrzeżeń) 

H01L P.197915 T 04.05.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Marek 
Panek). 

Element półprzewodnikowy o ujemnej rezystancji 

Element półprzewodnikowy o ujemnej rezystancji 
według wynalazku jest zbudowany w konfiguracji 
tranzystora jednozłączowego, w którym emiterem jest 
prostujące złącze metal-półprzewodnik (4, 1). 

Element ten znajduje zastosowanie w układach 
elektronicznych różnego przeznaczenia, a charaktery-
zuje się wyższą częstotliwością pracy niż klasyczny 
tranzystor jednozłączowy. (1 zastrzeżenie) 

H0IR P.192I14 31.08.1976 

Polska Akademia Nauk, Instytut Biocybernetyki 
i Inżynierii Biomedycznej, Warszawa, Polska (Tadeusz 
Domaniewski, Alfred Krzyśków, Jan Solarz). 

Komutator silnika skokowego 

Komutator według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że w jednej gałęzi zasilania uzwojeń faz (A, B, 
C, D) silnika włączone są diody zasilające (Dai, Dblf 
DCL Ddj), a w drugiej gałęzi klucze elektroniczne (Ka, 
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Kb, Kc, Kd) z układem sterowania (S). Naprzemian 
pracujące fazy (AC) i (BD) silnika są sprzężone para-
mi za pomocą zaworów półprzewodnikowych (Da2, 
Dc2) i (Db2 Dd2). Do elektrod tych zaworów podłączone 
są kondensatory (Cac, Cbd). (1 zastrzeżenie) 

H01R P.192178 03.09.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 172060 

Ryszard Wójcik, Anna Wójcik, Michalin k./Warsza-
wy, Polska (Ryszard Wójcik, Anna Wójcik). 

Łącznik energoelektryczny ze zwiernikami 

Łącznik według wynalazku wyposażony jest w ru-
chome styki prądowe osadzone na izolatorach przy-
twierdzonych do obrotowych belek, uruchamianych 
dźwigniami napędu. Łeb (25) izolatora (5a, 5b) ma 
wyprofilowane płaszczyzny (26). Do wspornika (20a) 
styków (4a, 4b) przymocowana jest na trwałe płyta 
lub płytki (24a) przylegająca swą płaszczyzną do 
płaszczyzn (26) łba (25) izolatora (5a, 5b). 

(1 zastrzeżenie) 

H02B P. 192090 28.08.1976 

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Precy-
zyjnej „FAEL", Ząbkowice, Polska (Wiesław Antal, 
Edward Długosz, Mieczysław Grzęda, Marian Jurczak, 
Ryszard Machnicki, Jan Pater, Mieczysław Witek, To-
masz Zawada). 

Łącznik dwubiegunowy, dźwigniowy 

Łącznik dwubiegunowy, dźwigniowy według wyna-
lazku jest przeznaczony do załączania ręcznego przy-
rządów elektrycznych. Posiada on wspornik (1) o 
kształcie litery „L", dłuższym swym ramieniem przy-
nitowany do zacisku (2). Drugie ramię wspornika (1) 
jest tak ukształtowane, że z jednej strony opiera się 
płytka stykowa (4), a z drugiej izolacyjny wahacz (7), 
przy czym oba te elementy są napięte sprężyną (8) 
wspólną dla obu biegunów łącznika. Działając siłą na 
dźwignię (17) przemieszcza się wahacz (7) i popychacz 
(19), które są osadzone obrotowo na wspólnej ośce (10), 
o którą również zaczepiony jest jeden koniec spręży-
ny (8) i z chwilą przesunięcia się osi sprężyny (8) po-
niżej punktów podparcia płytki stykowej (4) i waha-
cza (7) na wsporniku (1) następuje migowe zamknięcie 
styków. (2 zastrzeżenia) 

H02G P.192239 06.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani-
zacji Elektrotechniki Automatyki Górniczej w Cen-
trum Naukowo-Produkcyjnym Elektrotechniki Auto-
matyki Górniczej „EMAG", Katowice, Polska (Zbig-
niew Kowalski, Henryk Pudełko, Czesław Musioł, Ta-
deusz Lemański). 

Układ torów prądowych ognioszczelnych zestawów 
manewrowych 

Układ według wynalazku posiada rozdzielczą komo-
rę (1) centralnej sieci zasilającej z dwoma torami 
prądowymi (2) połączonymi z łącznikiem manewro-
wym (3), umieszczonym w komorze aparaturowej (4) 
poprzez łącznik izolacyjny (5), znajdujący się w ko-
morze izolacyjnej (6). Komora odpływowa (7) ma tory 
odpływowe (8) połączone z torami prądowymi (2) tyl-
ko poprzez łącznik manewrowy (3) i łącznik izolacyj-
ny (5). Układ pozwala na prowadzenie prac w komo-
rze odpływowej (7) przy nie wyłączonym napięciu 
centralnej sieci zasilającej i zmniejsza wymiary ga-
barytowe urządzenia manewrowego. (1 zastrzeżenie) 

H02G P. 197975 06.05.1977 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Alfred Kosiorowski, Andrzej Kuszewski, Ed-
ward Międzybrodzki, Zygmunt Rójek). 

Urządzenie do osadzania kabla w segmencie górniczej 
obudowy tubingowej 

Urządzenie stanowi zespół gwintowo połączonych 
i schodkowo względem siebie oraz wewnątrz siebie 
osadzonych trzech tulei (6, 7, 8). Wewnątrz tulei ze-
wnętrznej (6) są osadzone znane pierścieniowe uszczel-
nienia dławikowe (9, 10), które po skręceniu wzaiem-
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nym wszystkich trzech tulei (6, 7, 8) zaciskają się na 
kablu (4) wyprowadzonym z czujnika (3) aparatury 
kontrolno-pomiarowej przez otwór (5) w segmencie 
(1) obudowy tubingowej. (1 zastrzeżenie) 

H02H P. 192064 27.08.1976 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Jan Maciejewski, 
Aleksander Rybarek, Teresa Feldek, Włodzimierz 
Czech, Teodor Sowa). 

Układ rezerwowego zabezpieczania nadprądowego 

Układ według wynalazku stosowany jest w elek-
trycznych rozdzielnicach o napięciach od 6000 do 
30 000 V, dla pól odpływowych w przypadkach, gdy 
czułości następnych zabezpieczeń nadprądowych w 
kierunku źródeł zasilania są za małe, aby mogły wy-
łączyć zwarcie za tymi polami - w przypadku nie-
sprawności zabezpieczeń podstawowych, lub wyłącz-
nika mocy. W odpływowych polach (1) rozdzielnicy 
zabudowane są pierwotne wyzwalacze (WP), działa-
jące na mechanizm wyzwalający wyłącznika (Wl) mo-
cy po czasie większym od czasu zwłoki zabezpieczenia 
podstawowego. W przypadku niesprawności wyłącz-
nika (Wl) mocy, styk przekaźnika (PJ) nadprądowego 
zabezpieczenia podstawowego uruchamia czasowy 
przekaźnik (PT), wyłączający - po czasie większym 
od sumy zwłok podstawowego przekaźnika (PJ) 
i pierwotnego wyzwalacza (WP) - wyłączniki (W2, 
W3) w polach (2, 3) zasilających i sprzęgłowych. Wy-
nalazek pozwala uniknąć znacznych strat produkcyj-
nych w przypadku niesprawności zabezpieczenia pod-
stawowego. (1 zastrzeżenie) 

H02H P.192136 01.09.1976 

Elektroakusztikai Gyár, Budapeszt, Węgry (Viktor 
Reichlin, Jánoš Makkay, Gyula Znamenák, György 
Csányi, Zoltán Pászti). 

Układ do beztrzaskowego przełączania sygnałów 
o częstotliwościach akustycznych 

Układ do bezstrzaskowego rozłączania i przełączania 
sygnałów o częstotliwości akustycznej zawiera układ 
regulacyjny (2) załączony przed urządzeniem odbiera-
jącym (3). Do pierwszego wejścia (A) obwodu regula-
cyjnego (2) doprowadzany jest użyteczny sygnał o czę-
stotliwości akustycznej. Do drugiego wejścia (N) do-
łączony jest obwód opóźniający (1). Trzecie wejście 
(E) obwodu (2) połączone jest z pierwszym wyjściem 
(I) zespołu cyfrowego (5), którego drugie wyjście (J) 
połączone jest z drugim wejściem (L) urządzenia (3) 
odbierającego sygnał użyteczny. Dwa wyjścia (D, M) 
urządzenia (3) są wyjściami sygnału użytecznego. Dwa 
wejścia (Kl, К2) zespołu cyfrowego (5) są wejściami 
sterującymi układu według wynalazku. Trzecie wej-
ście (H) zespołu cyfrowego połączone jest z wyjściem 
(G) miernika poziomu szumów. (1 zastrzeżenie) 

H02J P.192125 30.08.1976 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od-
lewni „PRODLEW", Warszawa, Polska (Józef Jakub-
czyk, Stefan Firlejczyk, Ryszard Gąssowski). 

Sposób sterowania kompensacją mocy biernej na pod-
stawie kąta fazowego oraz układ pomiarowo-sterujący 

przetwornika kompensacji mocy biernej 

Sposób sterowania kompensacją mocy biernej na 
podstawie pomiaru kąta fazowego według wynalazku 
polega na tym, że w sygnałach wyjściowych ustala 
się miejsca zerowe w sposób eliminujący błąd wyni-
kający z niestałej wartości amplitudy, następnie mie-
rzy się różnicę ich fazy oraz za pomocą układów lo-
gicznych formuje się sygnały wyjściowe: pomiarowy 
(SM) i korekcyjne (S+) i (S-). Ustalenie miejsc zero-
wych w sygnałach wejściowych (SJ w sposób elimi-
nujący błąd wynikający z niestałej wartości amplitu-
dy dokonuje się poprzez prostowanie pełnookresowe 
amplitudy dla uzyskania przebiegu trapezowego, po-
dwójne zróżniczkowanie ich zboczy, a następnie de-
tekcję i wzmocnienie. 

Układ według wynalazku zawiera detektory war-
tości zerowej (1), układy przesuwające fazę impulsu 
(2), układy koincydencyjne NAND (3), detektory 
szczytowe (4) i wzmacniacze końcowe (5). 
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Detektory wartości zerowej zawierają prostownik 
pełnookresowy z obcinaniem dolnoprzepustowym (6), 
wzmacniacz różniczkujący (7), człon różniczkujący CR 
(8), stopień detekcji (9) oraz stopień kształtowania im-
pulsu (10). Układy przesuwające fazę impulsu (2) za-
wierają przerzutniki monostabilne z regulowanym 
czasem powrotu (11) i obwody różniczkujące tylne 
zbocza impulsów (12). Wynalazek jest przeznaczony 
w szczególności dla pieców i urządzeń indukcyjnych. 

(6 zastrzeżeń) 

H02K P. 189523 12.05.1976 

Zakłady Azotowe „Puławy", Puławy, Polska (Ta-
deusz Bilski, Adam Pamuła, Jan Wojciechowski). 

Stojan silnika zwłaszcza trójfazowego indukcyjnego 

Stojan silnika zwłaszcza trójfazowego indukcyjnego, 
posiadający kanały wentylacyjne utworzone z uzwo-
jeń stojana i rozporek oddzielających poszczególne 
pakiety blach magnetycznych żelaza czynnego stojana, 
charakteryzuje się tym, że wymiary kanałów są 

b V 
określone zależnością: - ;> к - , a odległość \x od czo-

1 a 
ła rozporki do początku wlotu kanału stojana wynosi 
minimum 1,5 do 2 cm, gdzie „a" - oznacza prędkość 
dźwięku w strumieniu powietrznym w kanale, „V" -
prędkość obwodową wirnika, „k" - współczynnik 
ksztyłtu krawędzi rozporki, „b" - szerokość kanału 
i „1" jego długość. Taka budowa stojana pozwala na 
obniżenie poziomu hałasu w stosunku do stosowanych 
silników. (1 zastrzeżenie) 

H02K P.192273 08.09.1976 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Woj-
ciech Kozik, Zygmunt Giziński, Kazimierz Szczepiór-
kowski). 

Sposób samoczynnej regulacji prądu wzbudzenia sze-
regowego silnika prądu stałego 

Sposób samoczynnej regulacji prądu wzbudzenia 
szeregowego silnika prądu stałego w systemie regu-
lacji impulsowej ze stałymi granicami prądu wirnika 
oraz dodatkowym tyrystorem włączonym równolegle 
do uzwojenia wzbudzenia szeregowego, polega na 
tym, że włączanie tyrystora (5) osłabienia wzbudzenia 
dokonywane jest z zadanym stałym opóźnieniem cza-
sowym w stosunku do chwili włączania tyrystora (7) 
głównego przekształtnika regulującego prąd wirnika. 

(1 zastrzeżenie) 

H02K P. 192358 11.09.1976 

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycz-
nych „DOLMEL" i -Politechnika Wrocławska, Wro-
cław, Polska (Kazimierz Radwan, Jan Zawilak). 

Dwubiegowa maszyna elektryczna prądu przemiennego 

Dwubiegowa maszyna elektryczna prądu przemien-
nego posiada trójfazowe uzwojenie podzielone na 
dziewięć grup i odpowiednio dziewięć wyprowadzeń 
zasilających łączących punkty podziału na grupy z 
zaciskami (1-9) skrzynki zaciskowej maszyny, przy 
czym uzwojenie każdej fazy składa się z dwóch grup 
skrajnych zezwojów i jednej grupy środkowej, zawie-
rającej podwójną w stosunku do grup skrajnych, ilość 
zezwojów. 

Uzyskanie mniejszej lub większej prędkości obroto-
wej maszyny zależy od właściwego dla danego roz-
wiązania połączenia poszczególnych grup względem 
siebie. 

Dla otrzymania mniejszej prędkości obrotowej, co 
wymaga uzyskania większej ilości par biegunów pola 
magnetycznego maszyny uzwojenie każdej fazy skła-
da się z połączonych ze sobą szeregowo grup zezwo-
jów danej fazy (Al, A2, A3), (Bl, B2, B3), (Cl, C2, C3), 
przy czym wszystkie grupy połączone szeregowo two-
rzą obwód zamknięty. Przyłączenie zasilania (R, S, T) 
do zacisków wyprowadzających (1, 2, 3) przy pozosta-
łych zaciskach wolnych powoduje skojarzenie faz 
i całego uzwojenia maszyny w trójkąt. 

Przez zmiany doprowadzenia zasilania (R, S, T) do 
zacisków wyprowadzających (4, 5, 6) i odpowiednie 
zwarcie zacisków (4 i 9, 5 i 7, 6 i 8) uzwojenie ma-
szyny tworzy podwójny trójkąt, przy czym uzwojenie 
każdej fazy składa się, w tym przypadku z grupy 
środkowej właściwej fazy (A2, B2, C2) i połączonych 
z nią równolegle, a szeregowo ze sobą grup skrajnych 
pozostałych dwóch faz (C3 i Bl, A3 i Cl, B3 i Al). 
Przy tym połączeniu grup zezwojów uzwojenia uzys-
kano mniejszą ilość par biegunów pola magnetycznego 
i tym samym większą prędkość obrotową maszyny. 
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Dwubiegowa, jednouzwojeniowa maszyna elektrycz-
na w proponowanym rozwiązaniu może mieć szerokie 
zastosowanie tam, gdzie wymagane są dwie różne 
prędkości obrotowe urządzeń współpracujących, a w 
szczególności do napędu wentylatorów, pomp oraz 
w urządzeniach podnośnikowych. (3 zastrzeżenia) 

H02M P.192040 27.08.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Krzy-
sztof Bracławski, Józef Maciak, Kazimierz Sadowski). 

Fazoczuły przetwornik napięcia wielkiej częstotliwości 
na napięcie małej częstotliwości 

Fazoczuły przetwornik napięcia wielkiej częstotli-
wości na napięcie małej częstotliwości posiada mie-
szacz zasilający (1) i mieszacz powrotny (2), przy czym 
wejścia sygnałowe wielkiej częstotliwości mieszacza 
zasilającego (1) są połączone poprzez zsynchronizowa-
ne ze sobą przełączniki trój pozycyjne (K1( K2) z wej-
ściami heterodynowymi mieszacza powrotnego (2), do 
którego elementów przełączanych są dołączone rezy-
story (R13, R^) oraz kondensatory (C9, C10). Wejścia 
pomiarowe mieszacza powrotnego (2) są połączone z 
wyjściami mieszacza zasilającego (1), a wejścia steru-
jące mieszacza zasilającego są połączone z generato-
rem małej częstotliwości, ponadto wejście zasilające 
mieszacza zasilającego (1) i wejście zasilające miesza-
cza powrotnego (2) są połączone ze źródłem prądu 
stałego (5). (3 zastrzeżenia) 

H02M P. 197379 T 12.04.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 197377 
Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska (Zygmunt 

Bendyk, Andrzej Spichalski, Jerzy Zieleniewski). 

Układ sterowania jednej fazy prostownika tyrystoro-
wego 

Układ sterowania jednej fazy prostownika tyrysto-
rowego wg wynalazku ma generator przebiegu piło-
kształtnego (1) sterujący pracą komparatora (2), ste-
rowanego również z układu zadajnika (3) napięciem 
stałym Us. Komparator (2) jest na wyjściu połączony 
z multiwibratorem astabilnym (4), który steruje ge-
neratorem pojedynczego impulsu (5), połączonym rów-
nolegle z układem blokady (6) i układem blokady (7), 
mającymi wejścia sygnałów blokady odpowiednio 
Ub,) i (Ubs). (1 zastrzeżenie) 

H02M P.199724 18.07.1977 

Pierwszeństwo: 19.07.1976 - RFN (nr P 2632423.2) 

Siemens Aktiengesellschaft, Monachium, RFN i Ber-
lin Zachodni. 

Tranzystorowa przetwornica przepływowa 

Tranzystorowa przetwornica przepływowa według 
wynalazku zawiera tranzystor wykonawczy (Tl), do 
którego obwodu kolektorowego załączone jest uzwo-
jenie pierwotne transformatora (ТгЗ), dołączone do 
jednego z biegunów źródła (Ue) i do którego obwodu 
emiterowego załączone są połączone szeregowo wtórne 
uzwojenie transformatora (Tr2) sterującego oraz pier-
wotne uzwojenie przekładnika prądowego (Tr3) dołą-
czone do drugiego bieguna źródła (Ue). Między kolek-
torem tranzystora wykonawczego (Tl), a drugim bie-
gunem źródła (Ue) załączony jest obwód szeregowy 
składający się z rezystora (R2) i kondensatora (C2). 
Kolektor tranzystora (Tl) jest połączony z kolekto-
rem drugiego tranzystora (T2), którego emiter poprzez 
kondensator (C3) dołączony jest do punktu połączeń 
uzwojenia wtórnego transformatora (Tr2) i uzwojenia 
pierwotnego transformatora (Tr3). Między emiterem 
i bazą drugiego tranzystora załączony jest obwód sze-
regowy, składający się z rezystora (Rl) i diody (D4). 
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Równolegle do tego obwodu dołączone jest wtórne 
uzwojenie (II) przekładnika prądowego (Tr3). Między 
bazą tranzystora (T2), a wymienionym punktem po-
łączenia uzwojeń transformatorów (Tr2) i (Tr3) załą-
czony jest rezystor (R3). Między emiterem, a bazą 
tranzystora wykonawczego (Tl) załączony jest rezy-
stor (R4), do którego równolegle dołączone jest drugie 
wtórne uzwojenie transformatora (Tr2), którego uzwo-
jenie pierwotne jest dołączone do układu sterującego 
(1). Szeregowo z uzwojeniem wtórnym transformatora 
(Trl) załączona jest dioda (Dl). Obwód szeregowy, 
składający się z uzwojenia wtórnego transformatora 
(Trl) i diody (Dl) jest zabocznikowany diodą (D2), do 
którego równolegle dołączony jest obwód szeregowy, 
składający się z wtórnego uzwojenia (III) transforma-
tora (Tr3) i diody (D3). Do obwodu uzwojenia wtór-
nego transformatora (Trl) załączony jest filtr wyga-
szający tętnienia, składający się z dławika (LI) i kon-
densatora (Cl). 

W transformatorowej przetwornicy przepływowej 
prądu stałego są oddzielone funkcje zabezpieczania 
tranzystora wykonawczego od funkcji rozmagnesowy-
wania rdzenia transformatora. (4 zastrzeżenia) 

H03F P.192167 01.09.1976 

Przemysłowy Instytut Elektroniki przy Naukowo-
-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warsza-
wa, Polska (Sławomir Miłosz, Janusz Rejn, Zenon 
Kopeć). 

Wzmacniacz mikrofonowy 

Wzmacniacz mikrofonowy według wynalazku jest 
przeznaczony do pracy w zakresie częstotliwości aku-
stycznych. Wykonywany jest on technologią cienko-
warstwową. Charakteryzuje się tym, że między wyj-
ściem wzmacniacza i kolektorem tranzystora (10), emi-
terem tranzystora (6) i kolektorem tranzystora (7) 
jest włączony rezystor (3), wchodzący jednocześnie w 
skład układu sprzężenia zwrotnego, obejmującego ca-
ły wzmacniacz. (1 zastrzeżenie) 

H03K 
H03B 
G07C 

P.192281 09.09.1976 

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-
-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warsza-
wa, Polska (Andrzej Zaklikiewicz, Jerzy Kołodziejski, 
Zdzisław Sołtys, Edmund Zając). 

Generator impulsów przypadkowych sterowany szu-
mami elektrycznymi 

Generator impulsów przypadkowych według wyna-
lazku jest stosowany na przykład do testowania pa-
mięci półprzewodnikowych oraz w tych przypadkach, 
gdzie wymagana jest symulacja impulsowych przebie-
gów przypadkowych, na przykład w doświadczeniach 
neurofizjologicznych. Charakteryzuje się on tym, że 
impulsy wyjściowe wyzwalane są szumami wybucho-
wymi wytwarzanymi przez kilka tranzystorów bipo-
larnych (Tj, T2, T3) pracujących w równoległym po-
łączeniu na wspólne obciążenie. Generator zawiera 
układ (5) sygnalizujący generację impulsów. 

(2 zastrzeżenia) 

H03K P.197376 T 12.04.1977 

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

Układ generatora napięcia piłokształtnego 

Układ według wynalazku ma transformator syn-
chronizacji (1), wysterowany napięciem sinusoidalnym 
Uwe, połączony z prostownikiem dwuimpulsowym (2). 
Z jednym wyjściem tego prostownika jest połączony 
ykład filtra pojemnościowego (4), współpracującego z 
układem całkującym. Układ ten składa się z szerego-
wego rezystora (R) połączonego z pojemnością (C), 
mającą drugi koniec przyłączony do masy. Z punktu 
mieszczącego się między rezystancją (R) i pojemnością 
(C), jest wyprowadzone zasilanie diody (DR), spolary-
zowanej w kierunku przewodzenia i łączącej się sze-
regowo z elementem negacji (N2) oraz z ustawionym 
za nim elementem negacji (Ni). Ten element jest po-
łączony z układem ogranicznika diodowego (3), połą-
czonego z drugim wyjściem prostownika dwuimpulso-
wego (2), tworząc w ten sposób obwód zamknięty ge-
neratora. (1 zastrzeżenie) 
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H04H P.192295 09.09.1976 

Elektroakusztikai Gyár, Budapeszt, Węgry (Miklós 
Magyar, Gyorgy Somogyi, Levente Háasz). 

Kompresor dynamiki 

Kompresor dynamiki według wynalazku zawiera 
układ wejściowy (1) z wejściem (A) stanowiącym 
wejście kompresora, ogranicznik (2) dołączony do wyj-
ścia układu wejściowego (1) i układ wyjściowy (3) 
dołączony do wyjścia ogranicznika (2). Wyjście (G) 
układu wyjściowego (3) stanowi wyjście kompresora. 
Do drugiego wyjścia (M) układu wyjściowego (3) do-
łączony jest prostownik (4) połączony szeregowo z 
układem opóźniającym (5). Do wyjścia układu opóź-
niającego (5) dołączony jest mieszacz (6), którego wyj-
ście (N) połączone jest z drugim wejściem (E) ogra-
nicznika (2). (2 zastrzeżenia) 

H04N P.192272 08.09.1976 

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, Pol-
ska (Lech Kwiatuszyński, Tadeusz Chojnowski, Krzy-
sztof Ślusarczyk). 

Sposób wytwarzania sygnałów dla synchronizacji 
przełącznika torów koloru w odbiorniku TVC systemu 

SECAM oraz układ dyskryminatora do stosowania 
tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pomię-
dzy wyjściem i jednym z wejść sygnału w dyskrymi-
natorze wprowadza się selektywne sprzężenie zwrotne 
tak dobrane, że ma charakter dodatni na częstotli-
wości równej połowie częstotliwości odchylania pozio-
mego. Układ dyskryminatora według wynalazku zbu-
dowany jest na układzie wzmacniacza różnicowego za-
wierającego źródło prądowe. Selektywne sprzężenie 
zwrotne we wzmacniaczu stanowi przesuwnik (P) zbu-
dowany na obwodzie rezonansowym (RC). Przesuwnik 
ten dołączony jest jedną stroną do kolektora tranzy-
stora pierwszego (Tl) stanowiącego wyjście wzmac-
niacza oraz drugą stroną do bazy tego tranzystora 
(Tl), która jest jednym z wejść dla sygnału. 

(2 zastrzeżenia) 

H04N P. 199356 04.07.1977 
H04J 

Pierwszeństwo: 07.07.1976 - Holandia (nr 7607472) 
N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Ho-

landia. 
Sposób ustawiania magnetycznego zespołu odchylają-
cego w kineskopie, kineskop posiadający zespół odchy-
lający albo punkty odniesienia umieszczone według 
tego sposobu - oraz zespół odchylający zaopatrzony 
w punkty odniesienia umieszczone według tego spo-

sobu 
Sposób ustawiania magnetycznego zespołu odchyla-

jącego w kineskopie telewizji kolorowej polega na 
tym, że wytwarza się dynamiczne wielobiegunowe po-
le magnetyczne, korzystnie czterobiegunowe za pomo-
cą zespołu odchylającego oraz wytwarza się wiązkę 
elektronów za pomocą środkowego działa elektrono-
wego (8). Następnie zespół odchylający przechyla się 
wokół punktu na osi wiązki elektronowej środkowego 
działa elektronowego tak, aby na ekranie odtwarza-
jącym uzyskać kołową plamkę odwzorowaną przez 
wiązkę elektronową. Kineskop według wynalazku po-
siada punkty odniesienia, które zapewniają jedno-
znaczne ustawienie zespołu odchylającego. 

Zespół odchylający według wynalazku stanowią 
cewki (16) umieszczone w obudowie (15). 

(10 zastrzeżeń) 

H05K P. 192172 02.09.1976 
G12B 

Zakłady Transformatorów Radiowych, Skierniwice, 
Polska, (Wiesław Klejny, Tadeusz Szymczak). 

Podstawa obudowy zwłaszcza zasilacza z wtykiem 
sieciowym 

Podstawa obudowy według wynalazku posiada wy-
dłużoną dolną część (2), w której znajduje się co naj-
mniej jedno zagłębienie (3). Wtyk sieciowy (4) posiada 
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co najmniej jedno sprężyste ramię (5), dwa kołki sie-
ciowe (8), dwa przewody (9) i półkę (6), w której wy-
konany jest co najmniej jeden uchwyt przewodów (7). 

(4 zastrzeżenia) 

H05K P.195500 T 22.01.1977 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
.,MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Jan Piskorz, Da-
riusz Świnarski, Grzegorz Świderski, Józef Rokicki). 

Szkielet przyrządu pomiarowego, zwłaszcza tachome-
tru magnetycznego 

Szkielet przyrządu pomiarowego według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że element (4) mocujący ze-
wnętrzny koniec sprężyny zwrotnej (8) w gnieździe 
(7) stanowi jedną całość z płytą łożyskową (1), w któ-
rej znajduje się górne łożysko (2) wałka (9) mecha-
nizmu pomiarowego, a gniazdo (7) ma dwa otwory 
o co najmniej jednej wspólnej pobocznicy. 

(1 zastrzeżenie) 



Nr 6 (112) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0 81 

II. WZORY UŻYTKOWE 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01B W. 57546 26.05.1977 

Zakłady Kuziennicze i Maszyn Rolniczych „Agro-
met", Jawor, Polska (Antoni Świderski). 

Obsypnik ciągnikowy 

Wzór użytkowy dotyczy zawieszanego obsypnika 
ciągnikowego, przeznaczonego do pielęgnacyjnych prac 
międzyrzędzi, zwłaszcza upraw roślin okopowych. Ob-
sypnik, według wzoru, składa się z uchwytu (1) mo-
cującego belkę (2) narzędziową do ciągnika, belki (2) 
narzędziowej wraz z równoległobokami (3), kółkami 
(4) kopiującymi i elementami (5) roboczymi oraz jed-
nego koła (6) podporowego. Środkowy element (5) ro-
boczy jest zamocowany bezpośrednio do belki (2) na-
rzędziowej, natomiast koło (6) podporowe jest zamo-
cowane w pobliżu środkowego elementu (5) robocze-
go, przed tym elementem (5) roboczym, również do 
belki (2) narzędziowej. (3 zastrzeżenia) 

A01D W. 57974 22.08.1977 

Zakłady Energetyczne Okręgu Zachodniego, Poznań, 
Polska (Stanisław Łukaszewski, Henryk Nowaczyk, 
Paweł Humbla). 

Kosiarka 

Kosiarka z wirującym batem tnącym do ścinania 
trawy i chwastów, również w miejscach trudno do-
stępnych, składa się z drążka - uchwytu (2), zakoń-
czonego przegubem nastawnym (4) ze śrubą z nakręt-
ką motylkową, do którego zamocowany jest w osłonie 
jednofazowy silnik elektryczny (5). Na wale silnika 
(5) znajduje się tarcza zasobnika (6) z żyłką stilono-
wą, której koniec stanowi bat tnący (7). Zasilanie 
silnika (5) następuje poprzez przewód (1) przechodzą-
cy przez drążek (2), który w górnej części wyposażo-
ny jest w wyłącznik przyciskowy (3). (1 zastrzeżenie) 

A01G W. 57562 30.05.1977 

Kombinat Ogrodniczy „Leonów", Leonów, Polska 
(Kazimierz Koguciuk, Stanisław Caban, Waldemar Tu-
rowski). 

Dociągacz szyb 

Dociągacz szyb, stosowany do nasuwania w pier-
wotne położenie szyb szczytowych szklarni, obsunię-
tych wskutek płynięcia kitu i odkształcenia się ele-
mentów oporowych składa się z chwytaka, którego 
bazę stanowi płaska prostokątna płytka (3) przyspa-
wana jedną z dłuższych krawędzi prostopadle do we-
wnętrznej powierzchni półki kątownika (2) i równole-
gle do jej krawędzi w ten sposób, że między płytką 
(3) a drugą półką kątownika (2) utworzona jest szcze-
lina o szerokości nieco większej od grubości szyby, 
przy czym po przeciwnej stronie szczeliny do pro-
stokątnej płytki (3) przyspawana jest prostopadle 
rurka (4) stanowiąca uchwyt i posiadająca przyspawa-
ne ucho chwytaka (5). Drugą częścią dociągacza jest 
dźwignik, który ma prowadnicę (7) w postaci płasko-
wnika z wydrążonym podłużnym otworem o jednym 
brzegu prostoliniowym zaś przeciwległym brzegu w po-
staci rzędu ukośnych wgłębień, których wejścia zwró-
cone są w stronę końca prowadnicy (7) z przyspa-
wanym uchem prowadnicy (8). Na drugim końcu pro-
wadnicy (7) przyspawany jest rurowy uchwyt (9) sta-
nowiący jej przedłużenie. Dźwignik ma dźwignię (10) 
zabudowaną z wąskiego paska blachy wygiętego w 
kształcie wydłużonej litery П, na której końcach ra-
mion wykonane są wgłębienia oporowe. Przez ramio-
na przeprowadzony jest prostopadle do ich powierzch-
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ni bocznych sworzeń (11) współpracujący z wgłębie-
niami prowadnicy (7). Do części łączącej obydwa ra-
miona przyspawany jest uchwyt dźwigni (12) w po-
staci rurki metalowej stanowiącej przedłużenie dźwig-
ni (10). W skład dociągacza wchodzi również stalowa 
linka, której końce przewleczono jeden przez dno 
chwytaka (5) drugi przez ucho prowadnicy (8) i za-
bezpieczono jarzemkami. (1 zastrzeżenie) 

A01K 
A61D 

W. 57305 08.04.1977 

Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Ol-
sztyn, Polska (Witold Rzepiński). 

Urządzenie do zwalczania chorób oraz pasożytów 
skóry zwierząt gospodarkich 

Urządzenie do opryskiwania zwierząt charakteryzuje 
się tym, że składa się z podstawy (1), rusztowania 
zabezpieczającego (2) dwóch bocznych ścian (3) i (4), 
ściany górnej (5) i dwoje drzwi (6), przy czym ściana 
boczna (4) i górna (5) jest ruchoma. Na podstawie (1) 
zamontowana jest drewniana podłoga (7), w której 
znajdują się listwy (8) z otworami. Otwory te służą 
do mocowania ruchomej bocznej ściany (4). Pionowo 
do ścian bocznych (3) i (4) poziomo do drzwi (6) i ścia-
ny górnej (5) przymocowane są belki z dyszami (11) 
pozwalające na regulowanie odległości zamontowa-
nych na nich lanc (12) z zaworkami. Natomiast na 
ściankach (3) i (4), górnej (5) i drzwiach (6) umiesz-
czone są kolektory (15) z których ciecz opryskująca 
przepływa wężami do belek z dyszami (11). 

Urządzenie do zwalczania chorób oraz pasożytów 
skóry zwierząt gospodarkich, zwłaszcza bydła i trzo-
dy chlewnej, może również służyć do dezynfekcji skó-
ry w celach profilaktycznych. (5 zastrzeżeń) 

A01K W. 57372 21.04.1977 

Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług 
Rybackich „Gryf", Szczecin, Polska (Jerzy Kosiński, 
Janusz Dołęgowski, Bożena Cieślak, Jerzy Warzonow-
ski, Zygmunt Kawecki). 

Element zerowy pelagicznego włoka linowego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest element zero-
wy pelagicznego włoka linowego łączący gardziel z li-
nami wzdłużnymi, stanowiący pas tkaniny sieciowej 
ze skrzydełkami (5) przyjmującymi obciążenie wzdłuż-
ne. Boki (6) skrzydełek krojone są cyklem kroju po 
skosie oczka, a rzędniki (8) wykonywane są cyklem 
kroju po pełnym oczku. Stosunek długości rzędnika do 
długości boku skrzydełka zawarty jest w przedziale 
od 0,25 do 0,5 a długość rzędnika jest równa długości 
naczółka (7) w rozwinięciu. (1 zastrzeżenie) 

A41D W. 57582 03.06.1977 

Zakłady Konfekcji i Sprzętu Technicznego „Gumo-
wnia", Trzebinia-Siersza, Polska (Maria Sokół, Franci-
szek Niemiec, Jan Pauter). 

Ubranie wodoochronne zwłaszcza dla górników 

Ubranie według wzoru składa się z ubrania ze-
wnętrznego wykonanego z tkaniny nieprzemakalnej 
oraz podpinki potochłonnej dwuwarstwowej, której 
warstwa wewnętrzna (3) wykonana jest z dzianiny 
propylenowej a warstwa zewnętrzna (4) wykonana 
jest z flaneli. 

Ubranie znajduje zastosowanie jako odzież ochron-
na na stanowiskach roboczych mokrych i wymagają-
cych dużego wysiłku fizycznego np. w kopalniach 
mokrych. (1 zastrzeżenie) 
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A45C 
A63F 

W. 57610 10.06.1977 

Spółdzielnia Pracy Przemysłu Poligraficznego i Opa-
kowań „Inspra", Zielona Góra, Polska (Lutosław Sta-
siński, Stanisław Bazaniuk). 

Portfel, zwłaszcza do brydża sportowego 

Portfel według wzoru użytkowego ma w wewnętrz-
nej części cztery kieszenie (1) na rozdane partie kart 
do gry, a na kieszeniach (1) umieszczone są trwale 
cztery małe kieszonki (2) z przeźroczystego materiału 
przeznaczone do wkładania biletów z oznakowaniami. 
Na zewnętrznej stronie okładki, portfel ma kieszonkę 
(5) wykonaną z przeźroczystego materiału przezna-
czoną do wkładania biletu z kolejnym numerem port-
fela oraz kieszeń (4) do przechowywania dokumen-
tacji rozgrywek brydżowych. (1 zastrzeżenie) 

A45F W. 57528 23.05.1977 

„JEDNOŚĆ" Wikliniarska Spółdzielnia Pracy Ręko-
dzieła Ludowego i Artystycznego, Rudnik n/Sanem, 
Polska (Stanisław Dziubak). 

Serwis stokowy wraz z pojemnikiem 

Serwis według wzoru użytkowego składa się z po-
jemnika (1) splecionego z wikliny w kształcie prosto-
padłościanu zaopatrzonego w ucho (2) oraz z umiesz-
czonych w nim ośmiu tacek (5) prostokątnych małych 
i dwóch tacek (3) i (4) prostokątnych dużych wyko-
nanych z drewna zaopatrzonych w uszy (9) splecio-
nych z wikliny. (1 zastrzeżenie) 

A47B W. 57469 06.05.1977 

Franciszek Królikowski i Benon Folaron, Byd-
goszcz, Polska (Franciszek Królikowski, Benon Fo-
laron). 

Pulpit składany do książek dla młodzieży szkolnej 

Pulpit według wzoru użytkowego składa się z pod-
stawy (1) w kształcie litery „T", w której tylnej częś-
ci pośrodku wykonany jest rowek, a w przedniej częś-
ci pośrodku krawędź, przy czym w części tej umiesz-
czony jest ruchomo element (4) w kształcie litery „C" 
i z części ruchomej pulpitu (2) wykonanej najkorzyst-
niej z drutu połączonej z częścią podstawy (1) 
z umieszczonym pionowo pośrodku pałąkiem (5), na 
którym umieszczony jest ruchomo wspornik (3). 

(1 zastrzeżenie) 

A47B W. 57578 01.06.1977 

Swarzędzkie Fabryki Mebli, Swarzędz, Polska (Mi-
rosław Stachowiak, Alina Pawlak, Władysław Rau, 
Jerzy Misiorny). 

Stół-ława-pojemnik 

Przedmiotem wzoru jest stół przekształcalny w ła-
wę, wsparty na czterech nogach zaopatrzony w po-
jemnik posiadający w części przedniej drzwi. Stół we-
dług wzoru użytkowego ma płytę wierzchnią (1) po-
siadającą listwy (5), które mocuje się do nóg (4) przy 
pomocy kołków (3). Płyta wierzchnia (1) w pozycji 
poziomej opiera się o pojemnik (2), a w pozycji piono-
wej jej tylna krawędź opiera się o górną część kra-
wędzi tylnej pojemnika (2). 

Stół-ława-pojemnik może być stosowany zwłaszcza 
przy meblach kuchennych. (1 zastrzeżenie) 
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A47C W. 57565 30.05.1977 

Przedsiębiorstwo Obróbki Drewna Nr 6, Potulice, 
Polska (Konrad Drewka). 

Tapczan narożny 

Tapczan narożny składa się z dwóch zespołów 
skrzyń pościelowych - wzdłużnej (1) i poprzecznej 
(2) z przymocowanymi do nich podzespołami wspie-
rającymi oparcie (3), z poduchy siedzenia wzdłużnej 
(4) i poprzecznej (5) oraz poduch oparcia (6). Poduchy 
siedzenia (4 i 5) połączone są ze skrzyniami pościelo-
wymi - wzdłużną (1) i poprzeczną (2) zunifikowanym 
podnośnikiem dwuramiennym. Podnośnik umocowany 
jest dolnym końcem pary ramion (7) do skrzyni po-
ścielowej poprzecznej (2) a górnym końcem pary ra-
mion do poduchy (5), którą unosi do pozycji piono-
wej jednocześnie odsłaniając wnętrze skrzyni poście-
lowej (2). Taki sam podnośnik umocowany dolnym 
końcem pary ramion (7) do skrzyni pościelowej 
wzdłużnej (1) a górnym końcem pary ramion do po-
duchy (4) przesuwa ją z położenia tylnego w przed-
nie i odwrotnie. Para ramion (7) podnośnika połączo-
na jest ze sobą poprzeczką (8). Poduchy siedzeń (4 i 5) 
oraz oparcia (6) wykonane są na ramach kasetono-
wych (9). (3 zastrzeżenia) 

A61C W. 57607 10.06.1977 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Wojciech Jurasz). 

Spluwaczka unitu stomatologicznego 

Spluwaczka służy do zatrzymywania odpadków sta-
łych, takich jak tampony, resztki cementu do wypeł-
nień oraz do odprowadzania popłuczyn i odpadków 
ciekłych do kanału instalacji odpływu unitu. 

Spluwaczka ma zamocowaną do ramienia (8) unitu 
obudowę (2) o zbieżnym dnie zakończonym tuleją (9). 
Wewnątrz obudowy (2) pod miską (1) spłukową usy-
tuowany jest perforowany wyjmowany zbiornik (4). 
Zbiornik (4) zatrzymuje odpadki stałe i przepuszcza 
wodę oraz odpadki ciekłe poprzez umieszczony pod 
nim w dnie obudowy (4) osadnik (5) i (6) syfonowy 
do kanału odpływu w ramieniu (8) unitu. 

Spluwaczka znajduje zastosowanie do różnych ty-
pów unitów dentystycznych, wyposażonych w insta-
lację wody płuczącej. (2 zastrzeżenia) 

A63F W. 57585 06.06.1977 

Fabryka Pras Automatycznych „Ponar-Plasomat", 
Bydgoszcz, Polska (Ryszard Wiese, Zenon Urbański, 
Zdzisław Latuszek, Feliks Chybicki). 

Bierka do gry 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest bierka do gry 
zwłaszcza w szachy. Bierka wykonana jest z tworzy-
wa sztucznego. W cokole (2) bierki osadzony jest sta-
lowy krążek (4). Umieszczenie tego krążka w dolnej 
części cokołu oraz przyjęte proporcje kształtu bier-
ki według wzoru powodują, że jest ona bardzo sta-
bilna i niewywrotna, a przez to wygodna w grze. 

(2 zastrzeżenia) 
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Dział В 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D W. 57583 03.06.1977 
Wytwórnia Przyrządów Laboratoryjnych, Gliwice, 

Polska (Eugeniusz Ryszard Piekarczyk, Bolesław 
Pfutzner. Henryk Klugius, Bogumił Jarzyński). 

Urządzenie do destylacji wody 
Urządzenie do destylacji wody znajdujące zastoso-

wanie zwłaszcza w aptekach i laboratoriach, wyposa-
żone jest w naczynie (1) destylacyjne o kształcie po-
ziomego cylindra, w którym jest zamocowana równo-
legle do osi naczynia (1) rura (2) z umieszczoną w niej 
spiralą (3) grzejną. Prostopadle do naczynia (1) za-
mocowana jest chłodnica (4) cylindryczna, mająca w 
osi podłużnej rurę (5) z otworem (6). Wokół rury (5) 
nawinięta jest spirala (7) rurowa, której wlot (8) jest 
połączony z instalacją wodociągową, a wylot (9) po-
łączony jest przewodem (10) z naczyniem (1) poprzez 
pionowe urządzenie (11) rozdzielcze. Urządzenie (11 ma 
w górnej części pionowy kanał (12) dopływowy, na-
tomiast w dolnej części poziomy kanał (13) wypływo-
wy, a wewnątrz przelew (14) połączony z wylotem 
(15). (1 zastrzeżenie) 

B01D W. 57600 08.06.1977 
Kombinat Ogrodniczy „Leonów", Leonów, Polska 

(Włodzimierz Charytoniuk, Kazimierz Wachowicz, Zbi-
gniew Krokowski, Marian Chodkiewicz). 

Kadź ekstrakcyjna 
Kadź ekstrakcyjna, stosowana jako element urzą-

dzeń do produkcji kwasu chlebowego, posiada dno sta-

łe (2) zaopatrzone w przewód (3) odprowadzający ciecz, 
dno perforowane (4) o kształcie stożka spoczywające 
luźno na dnie stałym, oraz przykrywę (5). 

(1 zastrzeżenie) 

B02B W. 57327 15.04.1972 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 
Polska, Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych, Zie-
lona Góra, Polska i Zakłady Mechaniczne Przemysłu 
Ceramiki Budowlanej „CERAMA", Zielona Góra, Pol-
ska (Bohdan Żurek, Wiesław Tokaj, Alojzy Biś, Zyg-
munt Piwoń, Aleksander Groszek, Mieczysław Osz-
mian). 

Młyn udarowy do fileryzacji piasku 

Młyn wg wzoru składający się z korpusu (7), 
umieszczonego na nogach (8) z zamocowanym na ze-
wnątrz korpusu (7) silnikiem elektrycznym (1) i wy-
sięgnikiem dźwigniowym (16) z osadzoną na płycie 
górnej (17) korpusu (7) ułożyskowaną piastą (4) mo-
cującą wał (15) napędzający wirnik (5) charaktery-
zuje się tym, że ma wlot nadawy (14) umieszczany 
poza wałem (15) wirnika (5), bezpośrednio nad płytą 
dolną wirnika (5). 

Młyn udarowy do fileryzacji piasku, stosuje się do 
produkcji mas mineralno-bitumicznych, zwłaszcza na 
nawierzchnie drogowe. (1 zastrzeżenie) 

B04B W. 57133 24.02.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń 
Transportowych, Bytom, Polska (Ryszard Jaworski, 
Oswald Skoczylas). 

Urządzenie do mocowania i naciągania sit wierzch-
nich na bębny sitowe 

Przedmiotem wzoru jest urządzenie do mocowania 
i naciągania sit wierzchnich na bębny sitowe zwłasz-
cza do zagęszczarek bębnowych, filtrów bębnowych 
i wyławiaczy włókien, stosowanych w przemyśle ce-
lulozowo-papierniczym. 

Istotą wzoru jest zastosowanie z obu stron bębna 
(4) pierścieni (1), mających powierzchnie zewnętrzne 
o kącie klina zaciskowego oraz pierścieni (2) o prze-
kroju kołowym, na które zawinięte są końce sita (3). 
W pierścieniach (1) wkręcone są śruby (5), powodują-
ce naciągnięcie sita (3) wzdłuż bębna (4) oraz zaklesz-
czanie się jego końców między powierzchnią stożko-
wą pierścieni (1) a pierścieniami (2). (1 zastrzeżenie) 
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B05B W. 57599 08.06.1977 

Wytwórnia Silników Wysokoprężnych „PZL-An-
drychów", Andrychów, Polska (Józef Pinocci, Eu-
geniusz Walusiak). 

Końcówka pistoletu do przedmuchiwania sprężonym 
powietrzem 

Końcówka pistoletu do przedmuchiwania sprężonym 
powietrzem ma postać przewodu (1) zakończonego 
dyszą wylotową (3) powietrza. Końcówka ma dodat-
kowe dysze (7) tak skierowane, że ich osie tworzą 
z osią końcówki kąty a wynoszące od 45° do 75°. 
Osie dysz dodatkowych przecinają się w jednym 
punkcie (0) położonym na osi końcówki. 

Końcówka według wzoru znajduje zastosowanie w 
pistoletach służących do przedmuchiwania elementów 
maszyn sprężonym powietrzem. (2 zastrzeżenia) 

B21J W.57568 31.05.1977 

Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Moto-
ryzacyjnego, Warszawa, Polska (Józef Stępkowski, 
Roman Ciesielski, Zygmunt Jamroży, Zdzisław Kur-
nik). 

Fundament blokowy pod urządzenia wywołujące ob-
ciążenia dynamiczne typu udarowego zwłaszcza pod 

młoty 

Fundament ma skrzynię osłonową (1), w której 
znajduje się Дэ1ок inercyjny (2) wykonany z betonu 
o zbrojeniu rozproszonym, spoczywający na amortyza-
torach (3) umieszczonych na progach (4) wystających 
w dnie skrzyni osłonowej (1). W górnej części bloku 
inercyjnego (2) znajduje się wybranie (5) stanowiące 
gniazdo szaboty młota (6), która spoczywa na ela-
stycznym absorberze (7). Skrzynia osłonowa zamknię-
ta jest od góry pomostem obsługi młota (8), w któ-
rym znajduje się otwór (9) odpowiadający kształtowi 
szaboty młota w poziomie pomostu, (1 zastrzeżenie) 

B22D W. 57566 30.05.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„BIPROMET", Katowice, Polska (Stanisław Kuczera, 
Emanuel Raba, Bernard Węgrzynek). 

Urządzenie zatyczkcwe zbiornika płynnego metalu 

Urządzenie zatyczkowe zbiornika płynnego metalu 
ma zastosowanie w metalurgii, a zwłaszcza w zbior-
nikach do odlewania płynnego ołowiu, przy czym 
trzpień (12) z osadzonym na jego końcu zatyczkowym 
korkiem (13) połączony jest z pociągową śrubą (6) 
umieszczoną w tulejowej prowadnicy (7), со zabez-
piecza osiowe prowadzenie zatyczkowego korka (13) 
oraz jego docisk do spustowego gniazda (14) nawet 
przy wydłużaniu się dna zbiornika (15) spowodowa-
nego wysoką temperaturą i masą stopionego metalu. 

(1 zastrzeżenie) 

B23B W. 57584 03.06.1977 

B23Q 
Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska 

(Antoni Pazdalski, Janusz Wszołek, Krzysztof Mu-
siałek). 

Trzyszczękowy uchwyt samocentrujący 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest trzyszczękowy 
uchwyt samocentrujący przeznaczony zwłaszcza do 
mocowania jednolitych półfabrykatów wieloostrzo-
wych nasadzanych narzędzi skrawających ze spieka-
nych węglików metali. Uchwyt według wzoru cha-
rakteryzuje się tym, że powierzchnie mocujące szczęk 
(2) są wydłużone i posiadają wykładziny sprężynujące 
(3). (1 zastrzeżenie) 
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B24B W. 57586 06.06.1977 

Fabryka Maszyn Górniczych im. Tadeusza Żarskie-
go „PIOMO" (Henryk Kacperczyk, Marian Wiśniew-
ski). 

Uchwyt do mocowania wierteł 

Uchwyt służy do mocowania wiertła na szlifierce 
ostrzarce oraz zmiany położenia kątowego zamoco-
wania wiertła. 

Uchwyt zaopatrzony jest w urządzenie podziałowe 
(6, 20), pokrętło (15) do ustawienia kątowego oraz za-
cisk mimośrodowy (8, 9, 10, 11), który przez pokrętło 
(15), popychacz (14), tuleję dystansową (13) oraz dwu-
stożkową tuleję zaciskową (12), mocuje wiertło w 
uchwycie. W celu ułatwienia zmiany położenia zamo-
cowanego wiertła, pomiędzy tarczą (17) a obudową 
pokrętła (15) znajduje się łożysko wzdłużne (16). 

(2 zastrzeżenia) 

B25B W. 57595 08.06.1977 

Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „MERA-
-PAFAL", Świdnica, Polska (Józef Osika). 

Ściągacz zwłaszcza do demontażu elementów 
z zamkniętych korpusów 

Ściągacz według wzoru złożony jest z zakończonej 
stożkową końcówką (3) dzielonej tulei (1) ściągniętej 
pierścieniami sprężystymi (2), przy czym wewnątrz 
dzielonej tulei (1) umieszczony jest suwliwie gwinto-
wany trzpień (5) z nakrętką kontrującą (6) zakończo-
nej stożkiem, jednocześnie na gwintowanym trzpie-
niu (1) na nakrętkę kontrującą, nałożona jest tuleja 
oporowa (7) i nakręcane pokrętło (9) trzpienia (1). 

(3 zastrzeżenia) 

B28C W. 57576 01.06.1977 

Instytut Sadownictwa, Skierniewice, Polska (Zdzi-
sław Salamon, Zdzisław Cianciara). 

Betoniarka 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest betoniarka 
zawieszana na ciągniku rolniczym, przeznaczona do 
przygotowywania i transportu na niewielkie odległoś-
ci zaprawy cementowej lub wapiennej. 

Rama (1) jest połączona przegubowo przy pomocy 
łączników (3) z dolnymi dźwigniami (2) podnośnika 
oraz z ciągnikiem poprzez wsporniki (4), (5) zamoco-
wane do ramy (1) w jednej osi przy pomocy sworzni 
(6). W ramie (1) jest obrotowo osadzony bęben (7) 
z przytwierdzonym ogumionym kołem (10), połączo-
nym ciernie z napędową rolką (11), osadzoną na wałku 
przekaźnikowym ciągnika. (2 zastrzeżenia) 

B29C W. 57413 27.04.1977 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Tomasz Jarmulski, Krzysztof Klochowicz, Anna Paz-
gan). 

Uniwersalna ciśnieniowa kształtka redukcyjna z two-
rzyw termoplastycznych, zwłaszcza z poliolefin, do 

zgrzewania czołowego 

Uniwersalna kształtka redukcyjna z tworzyw termo-
plastycznych, zwłaszcza z poliolefin, przeznaczona do 
redukcji przewodów cinśieniowych przy pomocy łą-
czenia metodą zgrzewania czołowego, zbudowana jest 
w postaci szeregu stożków ściętych, połączonych po-
między sobą (oraz na obu końcach kształtki), odcinka-
mi rurowymi, dostosowanymi do zgrzewania czoło-
wego, (i zastrzeżenie) 
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B60K W. 57590 06.06.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwoj owy Samochodów Mało-
litrażowych „MOSMAL", Bielsko-Biała, Polska (Wie-
sław Wiatrak, Stanisław Hawlena, Kazimierz Grajek). 

Urządzenie do sterowania pojazdem przez osoby 
z dysfunkcją nóg 

Urządzenie do sterowania pojazdem przez osoby 
z dysfunkcją nóg charakteryzuje się tym, że ruch rę-
kojeści (1) przez dźwignię (2) i konsolę (3) obraca wa-
łek (4) ułożyskowany obrotowo i poosiowo (5, 6, 7) 
zakończony krzywką (8), która poprzez rolkę (9) uci-
ska dźwignię pedału sprzęgła, a przy tym dźwignia 
(2) zamocowana obrotowo w konsoli (3) za pośred-
nictwem krótkiego popychacza (11) zakończonego prze-
gubami kulistymi połączona jest z dźwignią pedału 
hamulca i wyposażona jest w obudowie rękojeści (1) 
w przycisk (12) blokady zaciągniętego hamulca. 

(2 zastrzeżenia) 

B60T W. 56580 27.11.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr W. 56156 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Bolesław Kowalski). 

Przyrząd do odpowietrzania układu hydraulicznego 
pojazdu mechanicznego 

Przyrząd do odpowietrzania układu hydraulicznego 
pojazdu mechanicznego stanowi przeźroczyste naczy-
nie (1), połączone od dołu z rurką elastyczną (4), słu-
żącą do osadzania jej wolnego końca na zaworze od-

powietrzającym (5). Naczynie (1) ma objętość nie 
większą od objętości zbiornika płynu hamulcowego, 
należącego do układu hydraulicznego pojazdu mecha-
nicznego i jest wyposażone w uchwyt (2) służący do 
zawieszania naczynia (1) powyżej zaworu odpowie-
trzającego (5), w miejscu zapewniającym spad rurki 
(4) na całej jej długości oraz widoczność naczynia (1) 
przez osobę odpowietrzającą układ, w czasie odpo-
wietrzania. (1 zastrzeżenie) 

B63B W. 57572 01.02.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwoj owy „PREDOM", Warsza-
wa, Polska (Jerzy Korchow, Ireneusz Durlik, Jan Ko-
walczyk). 

Katamaran turystyczny 

Katamaran według wzoru użytkowego ze sztywną 
platformą oraz masztami ustawionymi w linii po-
przecznej do osi pływania charakteryzuje się tym, że 
konstrukcja katamarana spełnia stosunek określony 
b : a = 1,35 ±0,1 oraz stosunek stabilności b : h = 4,2 
±0,5. (1 zastrzeżenie) 

B65D W. 57591 06.06.1977 

Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol", Kra-
ków, Polska (Tadeusz Ralski). 

Pojemnik z nakrętką 

Pojemnik (1) do napełniania znanymi środkami ką-
pielowymi, ma kształt szyszki drzewa iglastego z od-
ciśniętymi łuskami i jest wykonany z materiału od-
pornego na działanie środków chemicznych i zamyka-
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ny nakrętką (5) ze sztucznego tworzywa. Powierzch-
nia boczna nakrętki (5) jest rnoletowana a powierzch-
nia czołowa umożliwia stawianie na niej pojemnika. 
W górnej części pojemnika (1) znajduje się pierście-
niowe podcięcie (7), o gładkiej powierzchni służące do 
naklejania etykiety. (1 zastrzeżenie) 

B65G W. 57577 01.06.1977 

Wytwórnia Maszyn Górniczych „NIWKA" im. 
M. Nowotki, Sosnowiec, Polska (Stanisław Piłat, 
Aleksander Dyrda, Mieczysław Gucał). 

Przenośnik zgrzebłowy lekki do transportu paszy 
zwłaszcza dla podawania jej do zasobników 

Przenośnik charakteryzuje się tym, że ma powta-
rzalne przęsła (3), dla których stosunek szerokości (B) 
do wysokości (h) wynosi 2,9 do 6,9 a stosunek sze-
rokości (B) przęsła (3) do długości (L) przenośnika 
mieści się w przedziale 0,04 do 0,08. (1 zastrzeżenie) 

B65G W. 57594 07.06.1977 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „Proj-
mors", Gdańsk, Polska (Ryszard Marczak). 

Uchwyt montażowy do transportu elementów prze-
strzennych 

Uchwyt ma pazur (2) nieruchomy, połączony z pro-
wadnicami (4) pazura (3) ruchomego przemieszczane-
go liniowo poprzez śrubę (6) pociągową sprzęganą na 
przemian sprzęgłami (7) z łącznikiem (8) trójkątnym 
lub z pazurem (3) ruchomym. (1 zastrzeżenie) 

B66B W.55554 07.05.1976 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Katowice, Polska (Kazimierz Parkosz, Jan Skupin, 
Stefan Ratka, Alojzy Olejarczyk). 

Mechanizm dźwigniowy klapy naczynia skipowego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest mechanizm 
dźwigniowy klapy naczynia skipowego z uchylnym 
dnem, mający dźwignie wodzące i uchylne oraz rolki 
prowadzące wchodzące w krzywki umocowane do 
wieży szybowej. 

Mechanizm dźwigniowy oparty jest na zastosowa-
niu uchylnego dna zamykanego i otwieranego ukła-
dem wodzących dźwigni (2) i uchylnych dźwigni (3) 
związanych ze sobą osiami (4). 

Prowadzące rolki (5) umieszczone są na osiach (6) 
znajdujących się w dźwigniach (2), których odpo-
wiednio ukształtowane końce umożliwiają usytuowa-
nie tych rolek w obrysie przekroju poziomego naczy-
nia skipowego. (1 zastrzeżenie) 

B66D W. 57579 02.06.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Zdzi-
sław Szpilka, Józef Skiba, Jan Kalita). 

Bęben kołowrotu do opuszczania i ciągnienia przewo-
du elektrycznego 

Bęben kołowrotu według wzoru przeznaczony jest 
do opuszczenia i ciągnienia przewodu elektrycznego, 
zasilającego urządzenie elektryczne w czasie głębienia 
szybów lub prowadzenia robót związanych z remon-
tem albo konserwacją urządzeń szybowych. Bęben 
może być stosowany w warunkach zagrożenia gazo-
wego. Bęben (1) osadzony jest na wale (2) i ma ognio-
szczelną pierścieniową głowicę (4) usytuowaną współ-
osiowo z wałem (2) na zewnątrz bębna (1) za łożys-
kiem (20). Moment obrotowy przenoszony jest za po-
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mocą sprzęgła (21) na trzpień (5), na którym znajdują 
się ślizgowe pierścienie (6) obracające się wraz z wa-
łem (2) bębna (1). Głowica (4) mocowana jest współ-
środkowo z łożyskiem (20) wału (2) poprzez element 
ramy kołowrotu. Trzpień (5) jest oparty z jednej stro-
ny w łożysku (7), znajdującym się w kadłubie gło-
wicy (4) a z drugiej strony podparty jest kłem (8) 
osadzonym na wale (2). Przewody łączące ślizgowe 
pierścienie (§) wchodzą przez otwór (16) wydrążony 
v/ wale (2) do przyłączowej komory (3), gdzie nastę-
puje połączenie elektryczne z żyłami przewodu (18) 
przy pomocy zacisków (17). (3 zastrzeżenia) 

В66F W. 57617 11.06.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urzą-
dzeń Transportowych, Bytom, Polska (Marian Staro-
sta, Rudolf Plusczok). 

Trawersa zwłaszcza do podnoszenia generatorów 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest trawersa 
zwłaszcza do podnoszenia generatorów o konstrukcji 
spawanej blaszakowej (1) z zabudowanymi na koń-

each trawersy osiami (2). Rozwiązanie według wzoru 
polega na umieszczeniu na pasie górnym i pod pasem 
dolnym wspomnianej konstrukcji spawanej blaszako-
wej (1), belek poprzecznych górnych (3) i belek po-
przecznych dolnych (4) połączonych śrubami (5). Na 
belkach (3), (4) umieszczone są prowadniki (6), (7) 
do prowadzenia cięgien służących do podwieszenia 
generatorów na trawersie. (1 zastrzeżenie) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01G 
B03C 

W. 57592 06..06.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przygotowawczych 
Maszyn Przędzalniczych „Polmatex-Falubaz", Zielona 
Góra, Polska (Kazimierz Skowroński, Andrzej Wentel, 
Antoni Bogusławski). 

Wyławiacz ciał obcych z bawełny 

Wyławiacz ciał obcych z bawełny zbudowany jest 
z rury w kształcie litery „V" i stanowi odcinek prze-
wodu transportu pneumatycznego. Do ścianek wyła-
wiacza przymocowane są bloki elektromagnesów (2 
i 3), które służą do wyłapywania ze strumienia ba-
wełny zanieczyszczeń metalowych. Wyławiacz ciał 
obcych z bawełny ma grawitacyjną pułapkę (4) do 
wychwytywania zanieczyszczeń organicznych. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E02В 
E02D 

W. 57340 06.06.1975 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „Proj-
mors", Gdańsk, Polska (Zbigniew Szaliński). 

Urządzenie do wykonywania skrzyń betonowych 
Urządzenie według wzoru użytkowego ma czołowe 

płyty (5) zewnętrzne, czołowe płyty (4) wewnętrzne 
i płyty (6) narożnikowe osadzone na belkach (3) 
wsporczych mocowanych do górnych ścian (9) skrzy-
ni poprzez uprzednio zakotwione pręty (2). 

(1 zastrzeżenie) 
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E04B W. 57556 27.05.1977 

Biuro Projektów Górniczych, Gliwice, Polska (Jan 
Dynerowicz, Adam Zduńczyk). 

Wieża szybowa 

Wieża szybowa urządzenia wyciągowego z maszy-
nami usytuowanymi na poziomie zrębu po jednej 
stronie szybu ma trzon skonstruowany z trzech słu-
pów (1 i 3). Górną część wieży z kołami (7) linowymi 
stanowią dwie ściany (4) nośne oparte na słupach (1) 
i (3) złączone wzdłuż pionowych krawędzi (9). Krawę-
dzie (9) opierają się dolnymi krańcami na słupie (3) 
wieży. (1 zastrzeżenie) 

E04B 
F16B 

W. 57570 31.05.1977 

Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budowy Elektrowni 
i Przemysłu, Warszawa, Polska (Piotr Hugues, Wie-
sław Kalinowski, Bogdan Stryjczyk). 

Łącznik grzybkowy 

Łącznik grzybkowy służy do bezklejowego łącznie 
materiałów izolacyjnych np. wełny mineralnej z ele-
mentami obudowy zwłaszcza z blach fałdowych. 

Łącznik rna trzpień (2) z kapeluszem (1). W dolnej 
części trzpienia (2) jest szereg stożkowych nacięć w 
postaci grotów (3). Wzdłuż osi symetrii dolnej części 
trzpienia (2) przelotowo wydrążony jest otwór (4). 

(2 zastrzeżenia) 

E06B W. 57587 06.06.1977 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-

słu Stolarki Budowlanej „STOLBUD", Wołomin, Pol-
ska (Wacław Janicki, Władysław Płoński, Włodzimierz 
Zdziarski, Witold Zwoliński). 

Okno zespolone z przezroczystym wkładem 

Okno zespolone z przezroczystym wkładem izola-
cyjnym ma w przestrzeni międzyszybowej (1) prze-
zroczysty wkład (2), którego brzegi obłożone są taśmą 
gąbczastą (3) przylegającą do wewnętrznych płasz-
czyzn ram okiennych (4) i (5) i tworzą uszczelkę skrzy-
dła okiennego po skręceniu tych ram. (1 zastrzeżenie) 

E21C W. 57574 31.05.1976 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych Gliwice, Polska (Andrzej Błażewicz, 
Stefan Błaszkiewicz, Janusz Sedlaczek). 
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Urządzenie zabezpieczające hydrauliczny ciągnik 
kombajnu węglowego przed wypływem oleju 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie 
zabezpieczające hydrauliczny ciągnik kombajnu wę-
glowego przed wypływem oleju, zwłaszcza po odłą-
czeniu ciągnika od silnika elektrycznego. W przestrze-
ni komory olejowej (19) ciągnika (2) jest wyodrębnio-
na tulejami (1 i 3) szczelna komora (4), w której 
umieszczone jest sprzęgło (5, 6) przenoszące napęd 
z silnika elektrycznego na wał pompy ciągnika (2). 
Na górnej powierzchni tulei (3) umieszczony jest 
szczelnie w otworze (12) zawór odcinający (13) skła-
dający się z korpusu (14) zaopatrzonego w otwory 
wlewowe (15), kulki (16) i grzybka (17) o ograniczo-
nym w obydwu kierunkach skoku. Przy połączonym 
ciągniku (2) z silnikiem elektrycznym, grzybek (17) 

opiera się na zewnętrznej powierzchni pólsprzęgła 
(5), umożliwiając połączenie poprzez otwory wlewowe 
(15 i 18) komory (4) z komorą olejową (19) ciągnika 
(2). Odłączenie silnika elektrycznego od ciągnika (2) 
powoduje zamknięcie zaworu odcinającego (13) 
i szczelne odizolowanie komory (4) od komory olejo-
wej (19) ciągnika (2). (2 zastrzeżenia) 

E21F W. 57580 02.06.1977 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Rydułtowy", Wodzi-

sław Śląski, Polska (Józef Kieś, Jerzy Miliczek). 
Urządzenie do zraszania wagonów 

Urządzenie do mechanicznego zraszania olejem pu-
stych wagonów kolejowych ma zespół dysz ukształ-
towanych w formie zamkniętej pętli (8). Pętla (8) 
zbliżona jest kształtem do prostokątnego przekroju 
poprzecznego wagonu i zawieszona nastawnie na 
końcu prostej zębatki (4) dociskana do miejsca zawie-
szenia przy pomocy śruby (9). Zębatka (4) jest osa-
dzona pionowo w ścianach przesuwnego wózka (3) 
wykonanego w kształcie prostopadłościanu zawieszo-
nego w prowadnikach (1) na kółkach (2). 

(1 zastrzeżenie) 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE I UZBROJENIE 

F16L W. 57504 17.05.1977 

Huta „Łaziska", Łaziska Górne, Polska (Henryk 
Michalski, Wacław Karasiewicz, Stefan Mosiężny). 

Złączka przewodów hydraulicznych zwłaszcza w pie-
cach elektrycznych 

Złączka służy do łączenia przewodów hydraulicz-
nych doprowadzających ciecz do elementów hydrau-
licznych znajdujących się w piecu elektrycznym i bę-
dących pod napięciem elektrycznym. 

Złączka ma tuleję (1) wykonaną z materiału nie-
przewodzącego prąd elektryczny. Na końcach tulei (1) 
wkręcone są końcówki metalowe (2) i (3), które mają 
stały występ (5) w formie nakrętki. Między wystę-
pem (5) a tuleją (1) znajduje się uszczelka (6). Na tu-
lei (1) osadzony jest pierścień (4) metalowy służący 
jako dodatkowe umocnienie złączki. (2 zastrzeżenia) 

F21L W. 57545 27.05.1977 

Józef Szlichtowicz, Warszawa, Polska (Józef Szlich-
towicz). 

Latarka elektryczna 

Latarka elektryczna z korpusem o postaci pistoletu 
zawiera dwuczęściowy korpus (1) z występami i wgłę-
bieniami do łączenia kształtowego, który jest moco-
wany wzajemnie za pomocą obejmki (2) o przekroju 
podłużnym w kształcie litery „U", imitującej okła-
dziny rękojeści, oraz za pomocą metalowej tulejki (3) 
zaciśniętej na obu częściach korpusu, stanowiących 
lufę pistoletu, a ponadto korpus (1) w swej górnej 
części jest zamykany nakładką (16), osadzoną obroto-
wo na obustronnych występach (15) korpusu (1) i za-
mykaną zatrzaskowo. Wewnątrz korpusu (1) jest prze-
widziany cylindryczny nadlew (5) stanowiący oś obro-
tu języka spustowego (6), którego dźwignia (11) służy 
do sprężystego odginania swobodnego końca wkładki 
stykowej (9) do zestyku z metalowym kapturkiem (14), 
utrzymującym sprężynę (13). (2 zastrzeżenia) 
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F23H W. 57588 06.06.1977 

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne „ , 
Gdańsk, Polska (Grażyna Ostrowska, Zygmunt Korol-
czuk, Hermann Schlicht, Alojzy Gawroński). 

Ruszt kominkowy 

Ruszt składa się z płyty rusztowej (1) oraz dwóch 
wsporników przednich (2) i dwóch wsporników tyl-

nych (3). W płycie rusztowej znajdują się rusztowiny 
(4). Płyta rusztowa jest nachylona pod kątem 15°. 

(3 zastrzeżenia) 

F2TD W. 57486 12.05.1977 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Jerzy Krajewski). 

Stanowisko do wykonywania tygli 

Urządzenie służy do wykonywania tygli na ze-
wnątrz indukcyjnego pieca próżniowego. 

Urządzenie według wzoru składa się ze stojaka (1), 
do ramy którego jest umocowana płyta izolacyjna (6) 
posiadająca dwa uchwyty miedziane (10) i (11) z jed-
nej strony połączone z miedzianymi szynami prądo-
wymi (2) i (3). Do uchwytów tych przymocowane są 
węże wodne (4) i (5), które z drugiej strony płyty izo-
lacyjnej (6) posiadają uchwyty (7) i (8) mocujące 
wzbudnik (9), zaś szyny prądowe (2) i (3) łączą się 
śrubami z wyjściem szyn generatora. (1 zastrzeżenie) 

Dział G 
FIZYKA 

G01K 
G08B 

W. 57558 28.05.1977 

Feliks Hadyniak, Warszawa, Polska (Feliks Hady-
niak). 

Dzwonek z kółkiem do roweru 
Dzwonek według wzoru użytkowego ma na dwu-

częściowej dźwigni (2, 3) zakończonej uchwytem (5) 
osadzony dzwonek (1). Na osi (8) osadzonej na dźwig-
ni (2) wewnątrz dzwonka (1) są dwa małe krążki (9) 
uderzające o ścianki dzwonka (1), kółko (6) napędza-
jące oś (8) od przedniego koła roweru. (1 zastrzeżenie) 

G01L W. 57415 27.04.1977 

Józef Kalinowski, Ruda Śląska, Polska (Józef Kali-
nowski). 

Ciśnieniomierz suwakowy 

Ciśnieniomierz według wzoru użytkowego składa 
się z korpusu (1), o przekroju cylindrycznym, sprę-
żyny (4) zakończonej tolerancyjnym tłoczkiem (5), 
wykonanej z preparowanej skóry, wodzika (6) ze 
skalą, nasadki (3) oraz nasadki (2). 

Wodzik (6) jest wykonany z tworzywa sztucznego 
i osadzony w korpusie (1) tak, aby rejestrował w od-
powiednim położeniu mierzoną wartość ciśnienia. 

Nasadka (3) ma wewnątrz profilowane nacięcie słu-
żące do regulacji wentyla i jest zdejmowana w czasie 
pomiaru. W nasadce (2) umieszczona jest rurka me-
talowa (P) do doprowadzania powietrza z wentyla w 
celu określenia jego ciśnienia i całość jest połączona 
za pomocą połączenia gwintowego z korpusem (1). 
Ciśnieniomierz jest przeznaczony do określania i do-
raźnego pomiaru ciśnienia powietrza panującego w 
oponach pojazdów kołowych. (1 zastrzeżenie) 



94 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0 Nr 6 (112) 1978 

G01I W. 57557 28.05.1977 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika-
cji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Zbysław Rauszer, 
Tomasz Brzozowski). 

Wakuograf 

Wakuograf przeznaczony jest do pomiaru i rejes-
tracji wielkości i zmian podciśnienia, zwłaszcza do 
kontroli jakości pracy i stanu technicznego instalacji 
udojowej. 

Wakuograf zawiera sprężysty mieszek (1), do wnę-
trza którego doprowadzone jest mierzone podciśnie-
nie. Zmiana długości mieszka (1) przenoszona jest po-
przez ramię (4) i oś (5) na pisak (6), którego rylec (3) 
zakończony kulką kreśli na woskowanej taśmie (7) 
linię odpowiadającą zmianom podciśnienia. Ramię (1) 
zamocowane jest na osi (5) przesuwnie i utwierdzone 
wkrętem (8). Poprzecznie do przesuwającej się taśmy 
(7) umieszczony jest wspornik (9), na którym zamo-
cowane są rylce (10) i (11) zakończone kulkami, z re-
gulacją docisku do taśmy (7). (2 zastrzeżenia) 

G01N W. 57302 07.04.1977 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 
„Chemobudowa - Kraków", Kraków, Polska (Jan Zy-
gadło, Julian Pałka). 

Przyrząd do centrycznego ustawiania próbek zwłasz-
cza betonowych w aparatach wytrzymałościowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do 
centrycznego ustawiania próbek zwłaszcza betono-
wych w aparatach wytrzymałościowych, mający szcze-
gólne zastosowanie przy badaniach wytrzymałości na 
ściskanie próbek betonowych. Przyrząd jest zamoco-
wany na dwu kolumnach (6) aparatu wytrzymałościo-
wego i charakteryzuje się tym, że szablon (1), do któ-
rego przykłada się próbkę (5) przy jej ustawianiu 
w aparacie wytrzymałościowym, jest zamontowany 
do aparatu wytrzymałościowego za pośrednictwem 
pręta (2) osadzonego w łożyskach obejm (3) mocowa-
nych na kolumnach (6) prasy. (1 zastrzeżenie) 

G01N 
F15B 

W. 57422 30.04.1977 

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrę-
towego „PROMOR", Gdańsk, Polska (Michał Chro-
bak, Bonifacy Domański). 

Urządzenie do prób hydraulicznych armatury 

Urządzenie do prób hydraulicznych armatury, skła-
da się z wyposażonej w płytce (1) ramy (2), do której 
umocowana jest na kolumnach (7) i (9) nasada (8), 
zaopatrzona w górną głowicę (14), dosuwaną mecha-
nicznie za pomocą pokrętła (12) o dużej bezwzładności. 

(2 zastrzeżenia) 
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G01N W. 57598 08.06.1977 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewi-
cza, Rzeszów, Polska (Jacek Stróżecki). 

Przyrząd do wyrównywania powierzchni próbek 
gruntu w cylindrach próbnika 

Przyrząd według wzoru użytkowego składa się z 
pręta (1) zaopatrzonego na swym końcu w ostrze (2) 
oraz z kątownika (S) umieszczonego przesuwnie na 
tym pręcie. (1 zastrzeżenie) 

G01P 
G08B 

W. 56713 15.12.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwoj owy Automatyki i Urzą-
dzeń Precyzyjnych MERA-POLTIK, Łódź, Polska 
(Sergiusz Jabłoński). 

Sygnalizator optymalnych obrotów silnika 

Sygnalizator optymalnych obrotów silnika spalino-
wego zwłaszcza silników pojazdów mechanicznych 
stanowi monolit (1) w zalewie z żywic i charaktery-
zuje się tym, że ma na płytce (2) czołowej dwa punk-
ty (3) i (4) świetlne o różnych barwach, z których je-
den sygnalizuje obroty poniżej maksymalnego mo-
mentu obrotowego, a drugi powyżej maksymalnej 
mocy silnika. Obroty optymalne między tymi wartoś-
ciami są sygnalizowane brakiem światła. Punkty 
świetlne są sterowane sygnałami doprowadzonymi z 
układu zapłonowego silnika poprzez połączone szere-
gowo generator pojedynczego impulsu, układ całkują-
cy i trójstanowy układ komparacyjny o dwóch wyj-
ściach. (2 zastrzeżenia) 

G01W W.57563 30.05.1977 

Spółdzielnia Pracy, Wytwórnia Sprzętu Zootech-
nicznego „Zootechnika", Kraków, Polska (Tadeusz Ba-
nach, Władysław Hajduk, Jerzy Ginalski, Tadeusz 
Żwirski). 

Meteometr 

Meteometr służy do pomiaru ciśnienia, temperatury 
i wilgotności względnej powietrza. 

Meteometr jest złożony z osłony górnej (1) i osłony 
dolnej (2) wewnątrz których znajdują się: zespół po-
miarowy (3) ciśnienia, zespół pomiarowy (4) tempera-
tury oraz zespół pomiarowy (5) wilgotności, które po-
przez przełożenia sprężone są ze wskazówkami (6), (7) 
i (8) przemieszczającymi się po zamocowanej w osło-
nie (1) okrągłej tarczy pomiarowej (8). Tarcza (9) 
osłonięta jest szybą szklaną (13) natomiast jej po-
szczególne pola pomiarowe (10), (11) i (12) wyróżnione 
są odpowiednimi kolorami. 

Meteometr jest przeznaczony do użytku wewnątrz 
pomieszczeń. (2 zastrzeżenia) 

G08B W. 58142 27.09.1977 

Bogumił Stanisław Kostrzyński, Robert Piotr Ko-
strzyński, Wiesław Niewójt, Warszawa, Polska (Bogu-
mił Stanisław Kostrzyński, Robert Piotr Kostrzyński, 
Wiesław Niewójt). 
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Przyrząd do załączania sygnalizacji przyzewowej d!a 
obłożnie chorych 

Przyrząd według wzoru użytkowego składa się z 
jednostronnej dźwigni (2) zakończonej płytką (3) oraz 
wyłącznika prądu elektrycznego (1), załączanego przez 
obrót dźwigni (2) wokół osi. Obrót dźwigni wokół osi, 
powodujący załączenie wyłącznika, wywołany jest 
przez chorego dmuchnięciem na płytkę (3). 

Przyrząd ma zastosowanie w zakładach lecznictwa 
zamkniętego. (1 zastrzeżenie) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01F W. 57485 12.05.1977 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Zbigniew Baczyński, Sławomir Goldberg, Juliusz Ko-
syło). 

Zwojnica do transformatorów małej mocy 

Zwojnica do transformatorów małej mocy przezna-
czona jest zwłaszcza do zminiaturyzowanych urządzeń 
elektronicznych. 

Zwojnica składa się ze zwojnicy pierwotnej (1) 
umocowanej na korpusie z materiału izolacyjnego (3) 
posiadającego końcówki lutownicze wyprowadzeń 
uzwojeń (5), przy czym zespół zwojnicy pierwotnej 
i korpusu osłonięte są fluidyzacyjnie nałożoną ze 
wszystkich stron powłoką z materiału izolacyjnego 
(4), a na tej warstwie izolacyjnej umieszczone jest 
uzwojenie wtórne (2), osłonięte z zewnątrz taśmą izo-
lacyjną (6). (1 zastrzeżenie) 

H01H W. 57548 28.05.1977 

Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex - Elana", 
Toruń, Polska (Mieczysław Jasionowicz, Medard Iwi-
cki). 

Uchwyt do wyjmowania bezpieczników dużej mocy 

Uchwyt według wzoru użytkowego składa się z rę-
kojeści (1), cokołu (2) oraz rękawa (3) wykonanego 
z materiału dielektrycznego. Rękaw (3) jest zamoco-
wany na stałe na obwodzie dolnej części uchwytu (4). 

(1 zastrzeżenie) 

H01Q W. 57401 25.04.1977 

Józef Kalinowski, Ruda Śl., Polska (Józef Kalinow-
ski). 

Antena samochodowa 

Antena samochodowa według wzoru użytkowego 
przeznaczona jest do zewnętrznego umocowania na 
karoserii samochodowej. Antena ma podstawę (1) po-
siadającą nagwintowane wgłębienie, wewnątrz które-
go umieszczony jest przegub kulisty (2), zamknięty 
gwintowaną, przelotową nakrętką (3). Górna część 
przegubu (2) zakończonego trzpieniem połączona jest 
z amortyzatorem sprężynowym, którego zakończenie 
stanowi metalowy pręt. 

Dzięki swej konstrukcji przytwierdzenie anteny nie 
wymaga wykonywania perforacji karoserii samocho-
du, co eliminuje powstawaniu dodatkowych ognisk 
korozyjnych, szczególnie początkujących korozję mię-
dzykrystaliczną. (1 zastrzeżenie) 

H01Q W. 57593 06.06.1977 

Witalis Jan Mercik, Poznań, Polska (Witalis Jan 
Mercik). 

Antena samochodowa 
m 

Antena samochodowa według wzoru użytkowego 
charakteryzuje się tym, że w dielektrycznym, prosto-
kątnym, przeźroczystym pasie (4) ma wzdłuż dłuż-
szych boków otwory (5), w których osadzony jest 
przewód drutowy (1) tworzący dowolną linię łamaną 
łączącą wszystkie otwory. Antena stanowi równocześ-
nie osłonę przed promieniami świetlnymi. 

(1 zastrzeżenie) 
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H05K W. 57407 26.04.1977 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „PO-
LON" - Zakład Urządzeń Przemysłowych, Kraków, 
Polska (Henryk Barciewicz, Stefan Kapusta, Marek 
Mizia). 

Magistrala modułowego systemu budowy aparatury 
elektronicznej 

Magistrala według wzoru użytkowego składa się z 
dwóch belek (10), do których zamontowanych jest 25 
złącz wielokontaktowych (5) przy pomocy wkrętów 
(11) oraz z zespołu szyn zasilających (1). Zespół szyn 
zasilających (1) zestawiony jest z jednakowych gaba-
rytowo płaskich blach miedzianych, odizolowanych 
wzajemnie pasami izolacyjnymi (2). Usytuowany jest 
on poziomo względem płaszczyzny montażu złącz (5). 
Szyny posiadają przelotowe otwory (3) i wycięcia (7). 

Poszczególne szyny zespołu połączone są z wybrany-
mi stykami (4) złącz (5) za pomocą lutowia obejmu-
jącego te styki (4) w otworach (3). (2 zastrzeżenia) 



Wykaz zgłoszeń wynalazków 
opublikowanych w BUP nr 6/1978 r. w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 

1 

183972 
189481 
189482 
189484 
189523 
190200 
190247 
190338 
190516 
190841 
190923 
190961 
190988 
191289 
191345 
192037 
192040 
192041 
192042 
192043 
192044 
192048 
192050 
192059 
192062 
192064 
192065 
192066 
192067 
192068 
192069 
192075 
192082 
192083 
192084 
192087 
192089 
192090 
192091 
192108 
192109 
192113 
192114 
192115 
192116 
192117 
192118 
192119 
192125 
192126 

Int. CL2 

2 

E21D 
E04C 
E04C 
E04C 
H02K 
F15C 
C07D 
C04B 
B65G 
B29J 
C09D 
C07D 
D06M 
G01N 
G12B 
G01N 
H02M 
D21C 
C04B 
C07C 
C08J 
C07D 
G02B 
B21K 
G06K 
H02H 
G08B 
E04B 
C12D 
B60C 
E21D 
C03B 
B27H 
B21H 
C10L 
C07F 
A23B 
H02B 
H01H 
H01J 
F16B 
G U B 
H0IR 
A61B 
F02D 
G01C 
G01R 
G01C 
H02J 
F15B 

Strona 

2 

49 
46 
47 
47 
76 
54 
34 
32 
27 
25 
39 
34 
44 
61 
71 
62 
77 
45 
32 
33 
38 
34 
64 
16 
69 
75 
70 
46 
40 
25 
50 
31 
23 
15 
40 
35 

7 
74 
71 
72 
54 
70 
73 

9 
52 
60 
63 
60 
75 
53 

„ Nr zgłoszenia 
! 

1 

192128 
192133 
192134 
192136 
192138 
192149 
192150 
192152 
192164 
192165 
192166 
192167 
192171 
192172 
192174 
192178 
192199 
192200 
192203 
192204 
192205 
192206 
192208 
192209 
192212 
192217 
192218 
192219 
192220 
192221 
192223 
192229 
192237 
192239 
192241 
192242 
192243 
192245 
192261 
192263 
192265 
192270 
192272 
192273 
192275 
192276 
192281 
192287 
192295 
192298 

Int. CL2 

2 

G05B 
B23B 
C23C 
H02H 
C12D 
E21B 
B23K 
B22C 
B29D 
D01H 
D01G 
H03F 
B23B 
H05K 
B23B 
H0IR 
B65Q 
B65G 
B21D 
B24B 
C04B 
B23Q 
B21J 
B23Q 
B02C 
B6SG 
B29H 
B01J 
B01J 
E06B 
A22C 
B29J 
B26D 
H02G 
B08C 
B28C 
H01H 
G01N 
G01M 
F26B 
B04B 
G22C 
H04N 
H02K 
E04G 
B65D 
H03K 
C10B 
H04H 
B29C 

Strona 

3 

65 
18 
43 
75 
41 
49 
19 
16 
24 
44 
44 
78 
18 
79 
18 
74 
30 
28 
16 
21 
32 
20 
15 
20 
12 
28 
24 
11 
12 
48 

7 
25 
23 
74 
15 
24 
71 
62 
61 
58 
13 
42 
79 
76 
47 
27 
78 
39 
79 
24 
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1 

192300 
192302 
192304 
192306 
192308 
192311 
192312 
192318 
192327 
192336 
192339 
192344 
192348 
192350 
192357 
192358 
192360 
192364 
192401 
192684 T 
193003 
193033 
193116 
193224 
193578 
193856 
193881 T 
194409 
194477 T 
195267 
195369 
195500 T 
195504 
195815 
196008 
196050 T 
196169 T 
196230 
196236 T 
197025 
197043 
197052 T 
197085 T 
197128 
197166 
197177 T 
197368 T 
197376 T 
197379 T 
197414 T 
197416 T 
197423 T 
197481 T 
197709 
197780 T 
197829 T 
197831 T 
197832 T 
197840 T 
197842 T 
197849 T 
197855 T 
197856 T 
197857 T 
197869 T 

2 

F02D 
F27D 
F27B 
F16C 
C21B 
A01K 
G05D 
F27B 
G08B 
C21D 
C06B 
F27D 
ВЙЗР 
B0 ID 
G01R 
H02K 
A23B 
B08B 
B05C 
A61C 
G01N 
B65D 
A23K 
A01C 
B04B 
F16L 
G05B 
B01D 
G01R 
C07D 
B28B 
H05K 
C07D 
C07C 
C08F 
G04C 
C11B 
C07C 
C02C 
G01S 
A01N 
F21L 
H01J 
E21C 
G05B 
A01H 
B66F 
H03K 
H02M 
F15B 
C06B 
B26B 
E01D 
G05D 
C10K 
B65G 
G09B 
G03B 
B23K 
G05D 
B23F 
G05F 
A01G 
B22C 
F21D 

3 

52 
59 
58 
55 
41 
2 

66 
68 
70 
41 
32 
59 
19 
10 
63 i 
76 

8 
14 
14 

9 
62 
27 

8 
1 

14 
67 
66 
10 
63 
34 
24 
80 
35 
33 
36 
65 
40 
33 
31 
64 

3 

17 
72 
49 
66 

2 
30 
78 
77 
53 
33 
23 
46 
67 
40 
28 
70 
65 
19 
67 
18 
67 

1 
17 
50 

1 

197870 T 
197871 T 
197872 T 
197876 T 
197877 T 
197880 T 
197884 T 
197886 T 
197887 
197899 T 
197900 T 
197906 T 
197911 T 
197915 T 
1Э7920 T 
197948 T 
197951 T 
19795.2 T 
197955 T 
197956 T 
197960 
197971 T 
197972 T 
197973 T 
197975 T 
197976 T 
197985 T 
197986 T 
197996 T 
198000 T 
198014 T 
198018 T 
198021 T 
198035 T 
198041 T 
198042 T 
198043 T 
198055 T 
198067 T 
198077 T 
198088 T 
198090 T 
198091 T 
198101 T 
198121 T 
198130 T 
198267 
198274 
198400 
198428 T 
198445 
198446 
198479 
198571 
198573 
198646 
198691 T 
198730 
198780 
198835 
198872 
198876 
198890 
198944 
199018 

2 

C10J 
E21D 
B01F 
F16B 
G01R 
FOIL 
E04G 
C08G 
F16H 
C10J 
G05F 
B22C 
F28D 
H01L 
B65G 
E21D 
B01D 
B01D 
B23Q 
F15B 
C07C 
B24B 
H01H 
F16J 
H02G 
B60P 
C02C 
B25D 
A01B 
E21D 
A47B 
G01F 
A63C 
G01F 
C08K 
C08K 
B05B 
C08L 
D21F 
E21D 
B65G 
B22D, 
C04B 
D01B 
C01F 
F16K 
C07F 
C21D 
B21J 
B01D 
A01N 
C22B 
com 
C08G 
C08G 
A47G 
B65G 
G03C 
E21C 
A01N 
C07H 
A61K 
C07C 
O23B 
H01J 

3 

39 
50 
11 
55 
63 
51 
48 
37 
56 
39 
68 
17 
59 
73 
28 
50 
10 
11 
20 
54 
33 
22 
72 
56 
74 
25 
31 
22 

1 
51 

8 
61 
10 
61 
38 
38 
14 
39 
45 
51 
29 
17 
32 
44 
31 
56 
35 
42 
16 
11 

3 
42 
30 
37 
37 

8 
29 
65 
49 

4 
36 

9 
33 
43 
72 
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1                                       2 3 

199030 C01B 30 
199048 A01N                                 4 
199095 D21H 45 
199147 E06B 48 
199150 C08G 37 
199196 C22C 42 
199210 C07F 36 
199238 C12D 41 
199267 A01N 4 
199268 B23P 20 
199317 F16C 55 
199318 A01N 4 
199356 H04N 79 
199369 H01J 73 
199390 E04B 46 
199393 A01N 5 
199394 B65G 29 
199413 B23Q 21 
199414 A01G 2 
199419 G06G 69 
199432 T F24B 57 
199448 G06F 68 
199453 A47J 8 
199454 B65B 26 
199455 F16G 55 
199503 A01N 5 
199559 B03B 13 
199561 А 6 Щ 9 
199565 D21F 45 
199577 T F04C 52 

1 2 3 

199632 C10G 39 
199634 A01N jj 
199668 B02C 13 
199694 A01N 6 
199695 C23F 43 
199718 B01D 11 
199721 C08G 37 
199722 C08G 38 
199724 H02M 77 
199742 F16K 56 
199749 A01N f6 
199762 C13K 41 
199764 C12D 41 
199766 D12D 44 
199778 B65B 26 
199853 B24D 22 
199854 T A01N                              6 
199855 C12D 41 
199856 B02B 12 
199859 C22C 42 
199876 A01N 7 
199904 C08G 38 
199933 B61H 26 
199934 B02B 12 
199969 A01N 7 
199970 F02B 51 
199972 B25D 22 
199997 B62D 26 
200550 T F04D 53 
201055 T F28F 60 



Wykaz zgłoszeń wzorów użytkowych, opublikowanych w BUP nr 6/1978 r. w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 

5555* 
56560 
56713 
5711» 
57302 

"" 57305 
57327 
57340 
57372 
57401 
57407 
57413 
57)415 
57422 
57469 
57485 
57486 
57504 
57528 
57545 
57546 
57548 
57556 
57567 
57558 
57562 
57563 
57565 
57566 
57568 

In t . CL.S 

; B66B 
B60T 
G01P, 
B04B 
G0 IN 
A01K 
B02B 
E02B 
A01K 
H01Q 
H05K 
B29C 
G01L 
G01N 
A47B 
H01F 
F27D 
F16L 
A45F 
F21L 
A01B 
H01H 
E04B 
G01L 
G01K 
A01G 
G01W 
A47C 
B22D 
B21J 

Strona 

89 
88 
95 
85 
94 
82 
85 
90 
82 
96 
97 
87 
93 
94 
83 
96 
93 
92 
83 
92 
81 
96 
91 
94 
93 
81 
95 
84 
86 
86 

Nr zgłoszenia 

57570 
575712 
57574 
57576 
57577 
57578 
57579 
57580 
575ß2 
57563 
57584 
575Ô5 
57586 
57587 
57588 
57590 
57591 
57592 
57593 
57594 
57595 
57598 
575Ö9 
57600 
57607 
57610 
57617 
57974 
58142 

Int . CL2 . 

E04B 
B63B 
E21C 
B28C 
B65G 
A47B 
B66D 
E21F 
A41D 
B01D 
B23B 
A63F 
B24B 
E06B 
F23H 
B60K 
B65D 
D01G 
H01Q 
B65G 
B25B 
G01N 
B05B 
B01D 
A61C 
A45C 
B66F 
A01D 
G08B 

Strona 

91 
88 
91 
87 
89 
83 
89 
92 
82 
85 
86 
84 
87 
91 
93 
88 
88 
90 
96 
89 
87 
95 
86 
85 
84 
83 
90 
81 
95 



KOMUNIKAT 

Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości, że zgodnie z Zarządze-
niem 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 1/78, zamieszczane są wy-
łącznie symbole II edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (Int. 
Cl.2), z dokładnością do podklas. 

W związku z tym, że II edycja Międzynarodowej Klasyfikacji Paten-
towej w języku polskim ukazuje się sukcesywnie (tom I, działy А, В oraz 
tom II, działy C, D, E w 1977 г., natomiast tom III, działy F, G, H w pierw-
szym kwartale 1978 r.) - dla ułatwienia poszukiwań przedmiotowych, w 13 
numerach Biuletynów, tj. do końca I półrocza 1978 r. podawane będą naj-
ważniejsze zmiany, wprowadzone do Int. Cl.2, tj. tytuły podklas zniesionych 
i nowo utworzonych. 

Podklasy zniesione 
1. C08 d - Kauczuk syntetyczny; 
2. C22 d - Elektrotermiczne i elektrolityczne metody wytwarzania i rafinacji 

metali; 
3. C23 b - Elektrolityczna obróbka powierzchni metali lub metody elektrolitycz-

nego powlekania powierzchni metalami, пр.: powlekanie galwaniczne; 
plastyka galwaniczna; nakładanie lub wytwarzanie powłok metalicz-
nych drogą elektroferezy; 

4. H01 v - Przyrządy elektryczne działające na zasadzie określonych zjawisk fi-
zycznych; 

Podklasy nowo utworzone 

1. B05 D - Sposoby nanoszenia cieczy lub innych podatnych na płynięcie mate-
riałów na powierzchnie, ogólnie; 

2. C07 H - Cukry; Ich pochodne; 
3. C07 J - Steroidy; 
4. C08 L - Mieszaniny na podstawie związków wielkocząsteczkowych; 
5. C25 В - Elektrolityczne lub elektroforetyczne sposoby otrzymywania związ-

ków lub pierwiastków niemetalicznych; urządzenia do tego celu; 
6. C25 С - Sposoby elektrolitycznego otrzymywania, odzyskiwania lub oczyszcza-

nia metali; urządzenia do tego celu; 
7. C25 D - Sposoby elektrolitycznego lub elektroforetycznego wytwarzania po-

włok; galwanoplastyka; urządzenia do tego celu; 
8. C25F - Procesy elektrolitycznego usuwania materiału; urządzenia do tego 

celu; 
9. D06 В - Obróbka materiałów włókienniczych cieczami, gazami lub parami; 

10. G 0 3 H - Holograficzne sposoby i urządzenia; 
11. Gil D - Przesyłanie danych cyfrowych pomiędzy pamięciami o ruchu względ-

nym między nośnikiem zapisu i przetwornikiem oraz pamięciami bez 
ruchu względnego. 
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D z i a ł В - R ó ż n e p r o c e s y p r z e m y s ł o w e ; t r a n s p o r t . . D z i a ł В - R ó ż n e p r o c e s y p r z e m y s ł o w e ; t r a n s p o r t . 
10 8 5 

D z i a ł С - C h e m i a i m e t a l u r g i a D z i a ł D - W ł ó k i e n n i c t w o i p a p i e r n i c t w o . . . . 
30 90 

Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo . . . . Dział E - Budownictwo; Górnictwo 
44 90 

Dział E - Budownictwo; Górnictwo Dział F - Mechanika; oświetlenie; ogrzewanie; uzbro 
46 jenie 92 

Dział F - Mechanika; oświetlenie; ogrzewanie; uzbro Dział G - Fizyka 
jenie 51 93 
Dział G - Fizyka Dział H - Elektrotechnika 

60 96 
Dział H - Elektrotechnika Wykaz numerowy zgłoszeń wzorów użytko 

71 wych 101 
Wykaz numerowy zgłoszeń wynalazków . 

98 






