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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalaz-
czości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych 
wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są w ukła-
dzie klasowym według symboli Int. Cl.a 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.ł, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie wy-

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

wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

Po wykazie zgłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.1 podaje się wykaz zgłoszeń opublikowa-
nych w danym numerze w układzie numerowym. 

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

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

ochronnymi i rysunkami oraz sporządzić z nich odpisy; 
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia przeszkód 

uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego). 
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy 

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

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

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

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP 

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

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

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

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

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

Warunki prenumeraty: 

Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe 
i doręczyciele - w terminach: do 25 listopada na styczeń, I kwartał, I półrocze roku następnego 
i na cały rok następny: do dnia 10 miesiąca, poprzedzającego okres prenumeraty na pozostałe 
okresy roku bieżącego. Cena prenumeraty rocznej wynosi 2340 zł. 
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne składają za-
mówienia w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch". Zakłady pracy i instytucje 
w miejscowościach, w których nie ma Oddziałów RSW oraz prenumeratorzy indywidualni, za-
mawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Prenumeratę ze zleceniem 
wysyłki za granicę, która jest o 50% droższa od prenumeraty krajowej, przyjmują RSW „Pra-
sa-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 War-
szawa, konto PKO nr 1531-71 - w terminach podanych dla prenumeraty krajowej. 

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

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
Numer oddano do składu w grudniu 1977 r. Ark, wyd. 16,45, ark. druk. 14 

Papier druk. mat. V kl. 63 g, 61X86. Nakład 3345+25 egz. 

Cena 90 zł INDEKS 35326 

Opolskie Zakłady Graficzne im. J. Łangowskiego. Zam. 35/78 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 28.03.1978 Nr 7 (113) Rok VI 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. W Y N A L A Z K I 

DZIAŁ A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01B P. 199606 13.07.1977 

Pierwszeństwo: 16.07.1976 - Finlandia (nr 762059) 

Lauri Johannes Junnila Mynamaki, Finlandia. 

ISlement szczotkowy do bębnowej maszyny 
do podkopywania roślin korzeniowych 

Element szczotkowy do bębnowej maszyny do pod-
kopywania roślin korzeniowych charakteryzuje się tym, 
że ma pierścieniową piastę (1) mocowaną swym otwo-
rem środkowym (5) na osi, wiele członów łopatkowych 
(2, 2a, 2b), wystających na zewnątrz z piasty (1), oraz 
wiele czopów lub występów (3) umieszczonych wień-
cowo na powierzchni czołowej piasty (1) i wiele wnęk 
(4) rozmieszczonych wieńcowo na przeciwległej po-
wierzchni czołowej piasty (1). 

Człony łopatkowe (2, 2a) są usytuowane symetrycz-
nie, tak, że przedłużenia osi członów łopatkowych są 
usytuowane stycznie do koła wewnętrznego, którego 
środek pokrywa się ze środkiem koła środkowego (5). 
Człony łopatkowe (2b) są usytuowane zasadniczo rów-
nolegle. (4 zastrzeżenia) 

A01C P.198582 T 31.05.1977 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Hubert 
Szaraniec). 

Sposób wprowadzania do gleby nawozów mineralnych 
zwłaszcza azotowych 

Sposób wprowadzania do gleby nawozów mineral-
nych zwłaszcza azotowych polega na tym, że nawozy 
wprowadza się do gleby w postaci płynnych roztwo-
rów przy pomocy opryskiwaczy mechanicznych lub 
ręcznych względnie deszczownie. (1 zastrzeżenie) 

A01N JP. 192520 18.09.1976 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o. o., War-
szawa, Polska (Małgorzata Nesteruk, Małgorzata Ły-
pacewicz, Fryderyk Weigl, Jerzy Sałuda). 

Sposób otrzymywania 
barwiącego środka grzybobójczego 

do impregnacji drewna 

Sposób otrzymywania barwiącego środka grzybobój-
czego do impregnacji drewna, polega na tym, że pig-
menty organiczne, będące kompleksami związków a-
zotowych, rodaminowych, ftalocyjanowych, azometi-
nowych z kobaltem, chromem, miedzią, w ilości 0 ,2-
4 % wagowych pigmentu, dysperguje się w 1-7 % wa-
gowych olejów mineralnych lub roślinnych i rozpusz-
cza w temperaturze 20-45°C, przy intensywnym mie-
szaniu, w rozpuszczalnikach organicznych, korzystnie 
w chlorowanych benzenach. Następnie miesza z od-
dzielnie przygotowanym w temperaturze 30-75°C roz-
tworem 2-30 % wagowych żywic schnących i/lub sta-
łych np. żywicy ftalowej modyfikowanej olejem lnia-
nym i/lub kalafonii i/lub żywicy cykloheksanolowej 
w rozpuszczalnikach organicznych, korzystnie typu 
chlorowanych benzenów, benzyny łąkowej, ksylenu 
i ewentualnym dodatkiem oleju mineralnego, a na-
stępnie łączy z bazą toksyczną np. pięciochlorofenolem, 
metoksychlorem w a-chloronaftalenie lub innych roz-
puszczalnikach organicznych. (1 zastrzeżenie) 
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A01N P.193516 06.11.1976 

Pierwszeństwo: 13.09.1976 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 721721) 

Stauffer Chemical Company, Westjport, Stany Zjed-
noczone Ameryki (Ferenc Marcus Pallos, Edmund 
Jeremiach Gaughan). 

Środek chwastobójczy zawierający odtrutkę 

Środek chwastobójczy złożony z jednego lub kilku 
tiakarbaminianów o działaniu chwastobójczym, sku-
tecznej ilości odtrutki, nośnika oraz ewentualnie sub-
stancji pomocniczej, charakteryzuje się tym, że jako 
odtrutkę zawiera 0,001-30 części wagowych w sto-
sunku do ciężaru tiokarbaminianu związku o wzorze 
1. We wzorze tym X - oznacza atom wodoru, bromu 
lub chloru, grupę metoksylową, trójfluorometylową 
lub metylową; n - oznacza liczbę całkowitą 1-3. 
Jeżeli X - oznacza atom bromu, grupę trójfluorome-
tylową lub metoksylową, to n - oznacza 1. R we 
wzorze oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, 
chlorowcoalkilową o 2-6 atomach węgla, w której 
określenie chlorowco oznacza 1-6 atomów chloru lub 
fluoru, grupę alkenylową o 3-6 atomach węgla, chlo-
rowcoalkenylową o 3-8 atomach węgla, w której o-
kreślenie chlorowco oznacza 1-4 atomów chloru, gru-
pę alkinylową o 3-6 atomach węgla, dwualkiloami-
nową o 2-8 atomach węgla łącznie, cyjanoalkilotioal-
kilową o 3-6 atomach węgla łącznie, fosfonometylową, 
grupę fenylową podstawioną grupą alkilową o 1-4 
atomach węgla, grupę 4-chlorofenylotiometylową, alko-
ksyalkilową o 2-6 atomach, alkilotioalkilową o 2-6 
atomach węgla, cyjanoalkilową o 2-6 atomach węgla, 
alkoksykarbonyloalkilową o 3-7 atomach węgla, for-
mamidoalkilową o 2-6 atomach węgla, alkoksykarbo-
nyloalkenylową o 4 -7 atomach węgla, alkilokarbony-
loalkilową o 3-6 atomach węgla, grupę 1,3 dioksa-
cykloheksamo- 5,5 -<metylometylenową, fenylową, chlo-
rofenylową- benzylową, 4-chlorobenzylową, 4-meto-
ksybenzylową, 3-pirydylometylową, fenoksyetylową, 3 
fenylopropynylową -2, metylotioacetaminową. aceto-
noiminową lub benzaldiminową. (21 zastrzeżeń) 

A01N P.194293 10.12.1976 

Pierwszeństwo: 20.09.1976 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 724,502) 

Eil Lilly and Company, Indianopolis, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy zawiera obojętny nośnik oraz 
jako składnik czynny, związek o wzorze ogólnym 1, 
w którym R oznacza rodnik alkilowy o 1-3 atomach 
węgla, Ri i R2 każdy niezależnie oznacza atom wodoru, 
chloru, tlenu, bromu, rodnik metylowy lub trójfluoro-
metylowy, przy czym Ri i R2 nie oznaczają jednocześ-
nie atomów wodoru a Ri nie może oznaczać atomu 
bromu lub chloru w pozycji 4. (1 zastrzeżenie) 

A01N 
C07D 

P. 197865 04.05.1977 

Pierwszeństwo: 06.05.1976 - Szwajcaria (nr 5687/76)) 
03.11.1976 - Szwajcaria (nr 13850/75) 

30.03.1977 - Szwajcaria (nr 3981/70) 

Ciba-Geigy AG., Bazylea, Szwajcaria. 

Środek owadobójczy 
Środek owadobójczy zawiera jako substancję czynną 

co najmniej jeden nowy kwas 5-fenylokarkabamoilo-
barbiturowy o wzorze 1, w którym Ri oznacza radnik 
metylowy lub etylowy, R2 oznacza rodnik alkilowy o 
1-4 atomach węgla lub rodnik alkilowy a R3 ozna-
cza podstawioną grupę fenylową o wzorze 7, w którym 
R stanowi atom chlorowca, rodnik metylowy lub 
grupę trójfluorometylową, a R5 stanowi atom wodoru 
lub chlorowca, rodnik metylowy lub grupę trójfluoro-
metylową, albo tautomer tego kwasu. 

(34 zastrzeżenia) 

AOIN 
C07C 

P.198404 25.05.1977 

Pierwszeństwo: 26.05.1976 - RFN (nr P. 2623558.5) 

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem, 
Republika Federalna Niemiec. 

Środek chwastobójczy, zawierający pochodne kwasu 
fenoksyfenoksypropionowego oraz sposobu wytwarza-

nia tych związków 

Środek chwastobójczy, zawiera pochodne kwasu 2-
-[4'-fenoksyfenoksy]-propáonowego o ogólnym wzorze 
1, w którym R oznacza jednakowe albo różne pod-
stawniki z grupy obejmującej chlorowiec, (Ci-C4) al-
kil albo grupę (Ci-C4)-alkoksylową, Y oznacza O albo 
S, n ozinacza liczby 1 albo 2, oraz Ri oznacza prosto-
łańcuchowy albo rozgałęziony (Ci-Ci2)-alkil, który 
jest podstawiony przez cykloheksyl, chlorowcofenyl, 
nitrofenyl, (Ci-C4)-alkilofenyl, rodnik o wzorze 2, 3 
albo 4, albo w położeniu 2 albo dalszym do Y jedno 
albo kilkakrotnie podstawiony przez jednakowe albo 
różne rodniki z grupy obejmującej grupę hydroksy-
lową, chlorowiec, rodan albo fenyl, albo mono- albo 
dwu-(Ci-C4) alkilocykloheksyl, albo cykloheksenyl 
albo (C3-C4) alkenyl, który jest podstawiony przez 
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chlorowiec, grupę hydroksylową, fenyl, chlorowco-
fenyl albo (Ci-C-jj-alkilofenyl, albo naftyl albo fenyl, 
który ewentualnie jest podstawiony jedno- albo kilka-
krotnie przez (Ci-C4)-alkil, (Ci-CsJ-chlorowcaalkil, CF3, 
NO2, CN, SCN, CHO, grupę (Ci-C3)-alkoksylową, 
(Ci--Ca-alkoksykarbonyl, arninokarbonyl, grupę dwu-
-Ci-C4)-alkiloaminową, (Ci-C2)-alkilotiolową i do-
datkowo może jeszcze zawierać chlorowiec, ponadto, 
w przypadku gdy Y oznacza O, Ri, oznacza prosto-
łańcuchowy albo rozgałęziony (C3-Ce)-alkinyl, ewen-
tualnie jedno- albo dwukrotnie podstawiany przez 
(Ci-C4) alkil, grupę (Ci-CO-alkoksylową, chlorowiec, 
fenyl, chlorowcofenyl albo (Ci-C4)-alkilofenyl, chlo-
rowcocykloheksyl, który ewentualnie jest podstawiony 
przez (Ci-C4)-alkil, rodnik o wzorze -R'i-O-Rs, o wzo-
rze 5, -R'i-O-CO-Re, -R ' I -O-CO-O-RÎ , O wzorze 6, 
-R'i-CO-R9, -R'i-O-SO2-R7 albo -R'i-S(O)p-R7, (Ci-C2)-
-alkil podstawiony przez furyl, czterowodorofuryl, pi-
rydyl albo oksiranil, (C2-C4)-alkil podstawiony przez 
3-7 atomów chloru i/albo fluoru, oraz w przypadku 
gdy Y oznacza S, Ri oznacza (C3-C4)-alkenyl, R2 ozna-
cza wodór, (Ci-C4>-alkil, grupę (Ci-C4)-alkoksylową, 
hydroksyetylową albo chloroetyl, R3 oznacza wodór, 
(Ci-C4)-alkil, chloroetyl, fenyl, chlorowcofenyl, 
(Ci-C4)-alkilofenyl, hydroksyetyl albo alifatyczny 
(Ci-C4)-acyl, 

R2 i R3 razem oznaczają nasycany albo nienasycony 
łańcuch węglowodorowy o 2, 4 albo 5 członkach, w 
którym ewentualnie jeden atom węgla może być za-
stąpiony przez - O - , - C L - , - N - , - N H - albo 
=N-(Ci-C4)-alkil, 

R4 oznacza wodór albo (Ci-C4)-alkil, 
Z oznacza anion kwasu nieorganicznego albo orga-

nicznego, 
R'i oznacza prostołańcuchowy albo rozgałęziony 

(Ci-Ciž)-alkilen, 
R5 oznacza (Cj-C6)-alkil, (Ci-C4)-chlorowcoalkil, 

(Cs-C8)-alkoksyalkil, (C3-Ci2)-alkoksyalkoskyalkil, 
hydroksyetyl albo fenyl ewentualnie podstawiony 
jedno-albo dwukrotnie przez chlorowiec i/albo 
-<Ci-Ca)-alkil, 

Re oznacza wodór, (Ci-C4)-alkil, (Ci-C4) chlorow-
coalkil, fenyl ewentualnie podstawiony przez chloro-
wiec, grupę nitrową i/albo (Ci-C4) alkil, albo rodnik 
o wzorze 7, 8 albo 9, 

R7 oznacza (Ci-C4) alkil, fenyl, chlorowcofenyl, ni-
trofenyl albo (Ci-C4) alkinofenyl), 

R8 oznacza wodór, (Ci-C4) alkil albo grupę (Ci-d) 
alkil albo grupę (Ci-Ci) alkoksylową, 

Rg oznacza (Ci-C4) alkil i 
p oznacza 0,1 albo 2. 
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, polega 

na tym, że związki o wzorze 28 poddaje się reakcji 
ze związkami o wzorze XY-Ri ewentualnie w obec-
ności środków wiążących kwas lub związki o wzorze 
75 poddaje się estryfikacji za pomocą związków o 
wzorze Hal -Ri lub sole związków o wzorze 75 pod-
daje się reakcji z chlorowcozwiązkami o wzorze 
Hal-Ri , albo 4-fenoksyfenole poddaje się reakcji z 
podstawionymi estrami kwasu propiomowego. 

Środek ma wybitną aktywność przeciw szerokiemu 
wahlarzowi traw szkodliwych i jest dobrze tolerowa-
ny przez dwuliścieniowe rośliny uprawne i różne 
gatunki izbóż. (3 zastrzeżenia) 
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A01N P.199604 13.07.1977 

Pierwszeństwo: 15.07.1976 - RFN (nr P-2631948.2) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek do zwalczania szkodników 

Środek do zwalczania szkodników zawiera jako sub-
stancję czynną przynajmniej jeden podstawiony eter 
benzylofenylowy o wzorze 1, w którym X oznacza 
grupę o wzorze - C / R i / = N - , -CH/RV-N=, 
- C H / R / / - N H - , R1 oznacza atom wodoru lub rodnik 
alkilowy, R2 oznacza pojedynczo lub podwójnie zwią-
zane grupy alkilowe, alkenylowe lub alkinylowe, ewen-
tualnie podstawione grupą hydroksylową, alkoksylo-
wą, grupą heterocykliczną zawierającą O, S lub N, 
grupą aminową, grupą mono- lub dwualkiloaminową 
albo mostkiem alkilenowym o 5 atomach węgla, R3 

mają jednakowe lub różne znaczenie i oznaczają ato-
my wodoru, rodniki alkilowe, grupy alkoksylowe, al-
kilotio, atomy chlorowca, grupy chlorowcoalkilowe, 
chlorowcoalkoksylowe, chlorowcoalkilotio, nitrowe, a-
minowe lub grupy mono- lub dwualkiloaminowe, sym-
bole R4 są jednakowe lub różne i oznaczają atomy 
wodoru, chlorowca lub grupy alkoksylowe, m ozna-
cza liczbę całkowitą 1-5, a n oznacza liczbę całkowi-
tą 1-4; oraz znane nośniki. 

Sposób wytwarzania nowych związków o wzorze 4, 
w którym wszystkie symbole mają wyżej podane zna-
czenie polega na tym, że podstawioną zasadę Schiffa 
uwodornia się katalicznie albo redukuje za (pomocą 
kwasu mrówkowego lub kompleksowych wodorków, 
albo podstawione halogenki względnie tozylany ben-
zylu poddaje się reakcji z amoniakiem lub aminami 
lub podstawione amidy redukuje się za pomocą wo-
doru, kompleksowych wodorków lub kwasu mrów-
kowego, albo podstawione zasady Schiffa poddaje się 
reakcji z podstawionym chlorkiem benzylu lub pod-
stawionym tozylanem benzylu. (3 zastrzeżenia) 

A01N P. 200001 01.08.1977 

Pierwszeństwo: 02.08.1976 - Wielka Brytania 
(nr 32087/76) 

Shell International Research Maatschoppij, B. V., 
Haga, Holandia. 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy, jako składniki czynne zawie-
ra co najmniej jeden R - ( + ) - izomer pochodnej 
kwasu fenoksyalkanokarboksylowego o wzorze ogól-

nym 1, w którym C oznacza asymetryczny atom wę-
gla, R oznacza rodnik alkilowy do 4 atomów węgla, 
n oznacza 0 lub liczbę całkowitą do 4, oznacza liczbę 
całkowitą do 5, R1 oznacza atom wodoru, jon meta-
lu tworzący sól lub jon amonowy ewentualnie podsta-
wiony alkilam, albo ewentualnie podstawiony rodnik 
alkilowy, cykloalkilowy, alkenylowy, arylowy lub 
aralkilowy, a R2 oznacza rodnik alkilowy do 4 ato-
mów węgla, oraz co najmniej jedną pochodną alaniny 
N,N-dwupodstawionej o wzorze ogólnym 2, w którym 
X oznacza atom fluoru lub chloru, Y oznacza atom 
wodoru, fluoru lub chloru, Q oznacza atom tlenu 
lub siarki, a R3 oznacza grupę -OR 4 , w której R4 

oznacza atom wodoru, jon metalu tworzący sól lub 
jon amonowy ewentualnie podstawiony alkilami, 
ewentualnie podstawiony rodnik alkilowy, cykloalki-
lowy, alkenylowy, arylowy lub aralkilowy, albo 
oznacza grupę -SR 5 , w której R5 oznacza ewentual-
nie podstawiony rodnik alkilowy, cykloalkilowy, al-
kenylowy, arylowy lub aralkilowy, albo oznacza 
grupę -NR6R7 lub -ON=CR6R7, w którym R6 i R7 

niezależnie oznaczają atom wodoru, grupę wodorotle-
nową, ewentualnie podstawiony rodnik alkilowy, al-
kenylowy, arylowy, aralkilowy, heterocykliczny, alko-
ksy, alkilotio lub aminowy, albo R6 i R7 razem ozna-
czają grupę polimetylenową ewentualnie zawierają-
cą jeden lub więcej heteroatomów. 

Środek wykazuje działanie przeciwko chwastom 
trawiastym, a jednoczenie działa przeciwko chwastom 
szerokolistnym, skuteczny przy jednorazowym stoso-
waniu po wzejściu roślin. (13 zastrzeżeń) 

A22C P.198358 T 23.05.1972 
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Centra-

la Rybna", Poznań, Polska (Stanisław Rybarczyk, Jan 
Burzyński). 

Urządzenie do cięcia ryb na kawałki 

Urządzenie wg wynalazku wyposażone jest w prze-
nośnik dwułańcuchowy i zamontowaną nad nim gło-
wicę nożową z nożami tarczowymi służące do cięcia 
ryb na kawałki w poprzek ich długości. Urządzenie 
zawiera gniazda zamocowane na poprzecznych prę-
tach (3) łączących łańcuchy sworzniowe. W każdym 
gnieździe o wyprofilowanym schodkowo kształcie wy-
różnić można stopę (6), pionowy wspornik (7) z półką 
(8) na ryby (5), zabezpieczoną od tyłu wygiętą łuko-
wo ścianką (9). 
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W gniazdach wykonane są szeregi pionowych szcze-
linowych nacięć prowadzących przez ścianki, półki i 
górne części wsporników. Wysokość osadzenia, gło-
wicy nożnej nad przenośnikiem łańcuchowym jest tak 
wyregulowana, że noże tarczowe (12) w swych naj-
niższych punktach sięgają do głębokości szczelinowego 
nacięcia we wspornikach gniazda. 

(1 zastrzeżenie) 

A23J P. 192426 14.09.1976 

Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług 
Rybackich „Dalmor", Gdynia, Polska (Zbigniew Jaś-
niewicz, Jan Knyszewski, Tadeusz Ośrodek, Lech Sta-
fański). 

Sposób otrzymywania mięsa ze skorupiaków 
morskich, zwłaszcza z kryla antarktycznego 

Sposób otrzymywania mięsa ze skorupiaków mor-
skich, zwłaszcza z kryla antarktycznego w postaci 
mięśni zwanych szyjkami, polega na tym, że cały kryl 
jest poddawany bez wstępnych zabiegów technolo-
gicznych na przykład wirowaniu, obróbce termicznej 
po czym płukany jest wodą w temperaturze otoczenia 
i poddawany mechanicznemu, hydraulicznemu lub 
pneumatycznemu przyśpieszeniu w krótkim czasie w 
celu destrukcji pancerza chitynowego. Następnie ma-
jący znaczną prędkość kryl, jest poddawany przyspie-
szeniu ujemnemu - wyhamowaniu w drodze mecha-
nicznej i dalej hydrodynamicznemu lub gazohydrody-
namicznemu rozdziałowi szyjek od pozostałych części 
ciała kryla. 

W innym wykonaniu sposobu kryl po obróbce ciepl-
nej jest umieszczony na siatkowej powierzchni prze-
sączalnej i poddawany uderzeniowemu oddziaływaniu 
destrukcyjnemu strumieniem cieczy, najkorzystniej 
wody podawanej pod znacznym ciśnieniem, w celu 
wywołania zjawiska popękania pancerza chitynowego 
na kilka części, oddzielenia głowotułowia od odwłoku 
z jednoczesnym wyłuskaniem mięśnia zwanego szyj-
ką, z uprzednio popękanego pancerza i gąbczastej 
warstwy białkowej znajdującej się między pancerzem 
a mięśniem, w postaci wstępnie odspojonej otoczki, 
wytworzonej w czasie obróbki termicznej kryla ca-
łego i całej poddawany hydrodynamicznemu rozdzia-
łowi - selekcji szyjek do pozostałych części ciała 
raczka z kąpieli wodnej. 

Obróbkę cieplną prowadzi się w kąpieli wodnej 
mającej temperaturę utrzymywaną w granicach od 
70°C do 110°C lub pod normalnym, obniżonym lub 
podwyższonym ciśnieniem atmosferycznym parą wod-
ną nasyconą, której temperatura jest utrzymywana w 
granicach od 70°C do 150°C w czasie od 0,5 do 30 
min. Płukanie obrobionego cieplnie raczka następuje 
w strumieniu cieczy najlepiej wody mającej zaso-
lenie nie większe niż 4% i temperaturę od 1°C do 
25°C. 

Przyśpieszenie mechaniczne jest prowadzone do 
wielkości utrzymanych w granicach od 150 g do 1500 g 
korzystnie w obecności cieczy lub w drodze pneuma-
tycznej do wielkości przyśpieszeń utrzymanych w gra-
nicach od 50 g do 200 g w strumieniu gazu najko-

rzystniej oczyszczonego sprężonego powietrza atmo-
sferycznego, lub w drodze hydraulicznej do wielkości 
utrzymanej w granicach od 5 g do 50 g w strumieniu 
cieczy, najkorzystniej wody. 

Do procesu wprowadzany jest kryl świeżo złowio-
ny i/lub kryl po krótkotrwałym, nie przekraczają-
cym 6-ciu godzin przechowywaniu na (pokładzie stat-
ku lub też kryl mrożony. (25 zastrzeżeń) 

A23K P. 198246 T 20.05.1977 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. śniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska (Witold Podkówka, Jan Mi-
kołajczyk, Włodzimierz Kiełmiński, Henryk Zouner, 
Janina Janas, Bonifacy Janicki). 

Preparat do konserwowania pasz, zwłaszcza zielonek 

Preparat do konserwowania pasz zwłaszcza zielonek, 
charakteryzuje się tym, że preparat zawiera stabili-
zatory składające się z 5% objętościowych kwasu siar-
kowego wolnego od arsenu o stężeniu 94-96%, który 
jest rozcieńczony z wodą najkorzystniej w stosunku 
1:2 i 5% objętościowych kwasu fosforowego o stęże-
niu 70-80%, który jest rozcieńczany z wodą najko-
rzystniej w stosunku 1:1. 

Preparat według wynalazku może znaleźć zasto-
sowanie do zakiszania zwłaszcza zielonek i wysłod-
ków buraczanych. (1 zastrzeżenie) 

A23N P.198108 T 14.05.1977 

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

Linia technologiczna oddzielania zanieczyszczeń 
i mycia ziemiopłodów, a zwłaszcza buraków 

cukrowych 

Linia technologiczna oddzielania zanieczyszczeń i 
mycia ziemiopłodów, a zwłaszcza buraków cukrowych, 
składa się z zespołu wstępnego oddzielania zanie-
czyszczeń i mycia, umieszczonego na poziomie głów-
nego kanału spławiakowego, zespołu pośredniego od-
dzielania zanieczyszczeń i mycia umieszczonego na 
poziomie rynny spławiakowej oraz z urządzenia my-
cia dokładnego. Przy wyjściu z zespołu wstępnego bu-
raki zostają pozbawione brudnej wody w oddziela-
czu wody i przemieszczane przenośnikami na poziom 
rynny spławiakowej. W zespole pośrednim następuje 
dalsze oddzielanie zanieczyszczeń i mycie, wreszcie 
buraki wpadają do płuczki, skąd po umyciu kieruje 
się je do krajalnicy. Ogonki i odłamki są wyłapy-
wane z płuczki i po oddzieleniu zanieczyszczeń kiero-
wane do dalszego przerobu. (3 zastrzeżenia) 

A42B P. 198156 T 16.05.1977 

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka 
k/Warszawy, Polska (Wawrzyniec Polak, Antoni 
Słomka). 

Ładowarka 9 mm naboi w magazynki 

Ładowarka według wynalazku składająca się z po-
jemnika (1) naboi, mechanizmu dawkującego (8-10), 
gniazda załadowawczego (7) oraz mechanizmu napę-
dzającego (4, 5 i 15) charakteryzuje się tym, że 
długość okienka dawkującego (10) umieszczonego w 
dnie komory nabojowej (11) jest większa od długości 
naboju, przy czym szerokość zwężeń jest mniejsza od 
średnicy dna łuski oraz większa od zatoczenia kryzy. 

(2 zastrzeżenia) 
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A47B P. 198491 T 27.05.1977 

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

Przestrzenna konstrukcja nośna 

Przestrzenna konstrukcja nośna, wspierająca i łą-
cząca płyty o kształcie wielokąta usytuowane nad so-
bą lub obok siebie tworząc trapezopodobny układ 
płaski, charakteryzuje się tym, że zawiera mocujące 
bolce (10-13) ustalające położenie i łączące półki 
jednego poziomu, jak również mocujące bolce (14 

i 15) do przytwierdzania pomocniczej pionowej ścian-
ki (16) do czołowych obrzeży poziomych płyt (2 i 6), 
a dalsze bolce (17) mocują zawieszane elementy, po-
dobnie jak bolce (18) z haczykiem lub bolce (19) z 
przyssawką, zaś nóżki są utworzone także z bolca 
(21) i stopki (22), lub z konstrukcji (23) z kółkiem 
jezdnym (24). (21 zastrzeżeń) 

A47C P.192369 13.09.1976 

Luigi Brandoli, Torino, Włochy (Luigi Brandoli). 

Urządzenie do zahaczania sprężyn do ramy iotela, 
sprężyną tworzącą zawieszenie fotela oraz fotel 

sprężysty 

Urządzenie do zahaczania sprężyn do ramy fotela 
stanowi pętla (8) o zakrzywionym profilu, znajdują-
cą się przy końcu każdej sprężyny (3), oraz otwór 
w ikształcie szczeliny (6) wykonany w ramie (1, 2) 
fotela w miejscu zamocowania sprężyny (3), przy 
czym rozmiary szczeliny (6) są dostosowane do wiel-
kości maksymalnego przekroju poprzecznego pętli (8). 

Sprężyna tworząca zawieszenie fotela charakteryzu-
je się tym, że zawiera co najmniej na jednym końcu 
pętlę (8) o zakrzywionym profilu, dla zamocowania 
sprężyny (3) do ramy (1, 2) fotela. 

Fotel sprężysty, charakteryzuje się tym, że zawie-
szenie zawiera urządzenie do zahaczania sprężyn (3) 
do ramy (1, 2) mające pętlę (8) o zakrzywionym pro-
filu, znajdującą się przy końcu każdej sprężyny (3) 
oraz otwór w kształcie szczeliny (6) wykonany w 
ramie (1, 2). (6 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D P.192678 25.09.1976 

Biuro Projektów Przemysłu Koksowniczego „Ko-
ksoprojekt", Zabrze, Polska (Marian Wysocki, Kazi-
mierz Wnęk, Jerzy Dolecki, Władysław Mazurkiewicz, 
Czesław Bażela, Tadeusz Bruchal, Stanisław Gor-
czyca, Franciszek Wanecki). 

Sposób dwustopniowej absorpcji benzolu i naftalenu 
ze sprężonego gazu koksowniczego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pro-
ces absorpcji benzolu i naftalenu ze sprężonego gazu 
koksowniczego prowadzi się dwustopniowo, przy czym 
wykorzystuje się zdolności chłonne części oleju z płu-
czek układu niskociśnieniowego (1) w warunkach 
podwyższonego ciśnienia, którą kieruje się na szczyt 
półki płuczkowej (2), w której następuje wymycie za-
sadniczej ilości benzolu i pewnej ilości naftalenu z 
gazu sprężonego, który z płuczki (2) kierowany jest 
przez oddzielacz (4) do następnej płuczki (3) zasilanej 
niewielką ilością odpędzonego oleju płuczkowego, 
gdzie następuje dalsze wymycie benzolu do pozosta-
łości końcowej (dopuszczalnej). (3 zastrzeżenia) 

B01D P. 201061 24.09.1977 

Zakład Doświadczalny Aparatury Chemicznej „Bi-
prokwas", Katowice, Polska (Krzysztof Wilk, Witold 
Radoszycki, Janusz Kosiba). 

Urządzenie do odparowywania substancji płynnej 

Urządzenie do odparowywania substancji płynnej 
charakteryzuje się tym, że w dnie komory (1) o kształ-
cie połowy walca zainstalowane są poprzeczne prze-
grody (4), zmuszające substancję odparowywaną do 
serpentynowego przepływu prostopadle do podłużnej 
osi dna komory, przy czym pomiędzy przegrodami (4) 
usytuowane są dysze gazowe o płaskich wylotach 
skierowanych pod kątem 0-30° do powierzchni sub-
stancji nadmuchające w przeciwprądzie gorące gazy 
lub powietrze podawane do urządzenia króćcem (7) 
poprzez komorę gazową (2) i dysze (3). Nadmiar od-
parowywanej substancji płynnej odprowadza się z 
urządzenia króćcem (6) do dodatkowego zbiornika 
gdzie ulega grawitacyjnemu oczyszczaniu z zanie-
czysizczeń. (1 zastrzeżenie) 

B01F P.192604 22.09.1976 

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn-Koźle, 
Polska (Zbigniew Szopa, Mirosław Młynarczyk, Cze-
sław Masal, Zbigniew Sadłowski, Eugeniusz Sługocki, 
Eugeniusz Chrobak, Henryk Pawlica, Hubert Gorywo-
da, Halina Gandecka, Marek Lewicki, Emil Zawadz-
ki). 

Urządzenie do mieszania cieczy lub cieczy z ciałem 
stałym 

Urządzenie do mieszania cieczy lub cieczy z ciałem 
stałym stanowi zbiornik o kształcie cylindrycznym, 
którego dno (2) ma kształt stożka o wierzchołku skie-
rowanym do wnętrza. Kąt rozwarcia pomiędzy two-
rzącą walca ściany (1), a tworzącą stożka dna (2), 
jest od 10° do 70°. 

Rura (3) doprowadzająca gazowy czynnik miesza-
jący umieszczona jest obwodowo w najniższym punk-
cie dna (2). W zbiorniku umieszczona jest pionowa 
przegroda (5). Zbiornik ma płaszcz parowy (4), króć-
ce doprowadzające (7, 8 i 9) oraz króciec odprowa-
dzający (10). (3 zastrzeżenia) 

B01F P.196896 T 23.03.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń 
Przetwórstwa Zbożowo-Paszowego „SPOMASZ", Byd-
goszcz, Polska (Jacek Ciszak). 

Mieszarka planetarno-pneumatyczna 

Przedmiotem wynalazku jest mieszarka planetarno-
pneumatyczna służąca do mieszania materiałów syp-
kich. Mieszarka według wynalazku składa się ze zbior-
nika (1) i mieszadła (2), które stanowi drążony wał. 
Na pobocznicy mieszadła (2) usytuowane są króćce (3), 
przez które wypływa dostarczone do mieszadła po-
wietrze. 

Króćce (3) rozmieszczone są po linii śrubowej. Mie-
szadło (2) wykonuje ruch rotacyjny oraz ruch plane-
tarny względem osi zbiornika (1). Wypływające z 
króćców (3) powietrze tworzy ślimak pneumatyczny 
zapewniający skuteczność mieszania w całej objętości 
zbiornika (1). (1 zastrzeżenie) 
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B01F P.198376 T 23.05.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Stani-
sław Wilk). 

Urządzenie do wytwarzania emulsji 
wodno - olejowej 

Urządzenie według wynalazku do wytwarzania 
emulsji wodno-olejowej składające się z dwu zbior-
ników (1, 2) (połączonych hydraulicznie, ma wirni-
kowe mieszadło (3) zanurzone w zbiorniku (1) mie-
szalnika osadzone na drążonym wale (5) zaopatrzo-
nym w kolektor (16), przy czym mieszadło zaopa-
trzone w promieniowe kanały zakończone wyloto-

wymi dyszami. Ponadto pompa (10) zasilająca zbior-
nik (1) mieszalnika jest z nim połączona układem 
przewodów i zaworów tak, że służy do napełnienia 
mieszalnika wodą i rówocześnie do opróżniania go 
z gotowej emulsji. (2 zastrzeżenia) 

B01J P.192536 20.09.1976 

Phillips Petroleum Company, Bartlesville, St. Zjedn. 
Ameryki. 

Sposób reaktywowania katalizatora stosowanego 
w procesie krakowania węglowodorów 

Sposób reaktywowania katalizatora stosowanego w 
procesie krakowania węglowodorów przez poddawa-
nie go działaniu związku antymonu, charakteryzuje 
się tym, że stosuje się związek antymonu o ogólnym 
wzorze podanym na rysunku, w którym podstawniki 
R są jednakowe lub różne i oznaczają rodniki węglo-
wodorowe o 1-18 atomach węgla, a całkowita liczba 
atomów węgla w cząsteczce tego związku wynosi 
6-90. 

Zgodnie z wynalazkiem związek antymonu może 
być dodawany do węglowodoru kierowanego do pro-
cesu krakowania, albo też zużyty katalizator może 
być regenerowany w oddzielnym zabiegu reaktywacji. 

(8 zastrzeżeń) 

B02C P. 194843 T 30.12.1976 
„Budomont" Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Bu-

dowlano-Montażowa, Legnica, Polska (Zygmunt Ma-
łecki, Marek Edelman, Jerzy Grzeszczak). 

Sposób oraz urządzenie do ścierania pyłów 
lotnych na spoiwo budowlane 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że ścieranie 
pyłu odbywa się w sposób pneumatyczny w rurocią-
gu (5) i przy pomocy ściernic skrzynkowych (17) i 
(18) do których pył podawany jest z dużą prędkością 
przez podajnik komorowy (7). Ziarnka pyłu ściera-
ją się wzajemnie w rurociągu a szczególnie w jego 
załamaniach. 

Wychwytywanie gotowego produktu następuje w 
separatorze (1) gdzie przepływające z otworów A do 
otworów B powietrze wychwytuje spoiwo spadające ze 
stożka z tuleją (4) podczas gdy cięższe frakcje opa-
dają do leja separatora. Przepływ powietrza przez 
separator (1) a następnie przez filtr (11) powoduje 
wentylator (12). 

Urządzenie wg wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma ściernicę skrzynkową (17) do ścierania pyłu 
lotnego, która zbudowana jest z blach bocznych, blach 
górnych oraz blach czołowych. Wewnątrz ściernicy 
znajdują się łuk rurowy o kącie 180°C, którego 2 
króćce przechodzą przez blachę oraz kilka blach 
współosiowo ustawionych do króćców i kilka blach 
poprzecznie ustawionych. Ponadto urządzenie charak-
teryzuje się tym, że ma separator (1) do wyłapywa-
nia startego pyłu, który wewnątrz korpusu ma wbu-
dowany w pokrywie kołpak (2), niżej lej (3) a pod 
lejem stożek z tuleją (4). Wymienione elementy sepa-
ratora są ustawione względem siebie współosiowo. 

(3 zastrzeżenia) 
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B02C P. 199240 29.06.1977 
Pierwszeństwo: 28.07.1976 - RFN (nr P 2633798.4) 

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

Kruszarka szczękowa jednorozporowa o budowie 
leżącej 

Przedmiotem wynalazku jest kruszarka szczękowa 
jednorozporowa o budowie leżącej, do rozdrabniania 
brył materiału kruszonego dużej lub średniej wiel-
kości, zwłaszcza węgla lub tym podobnych surowców 

mineralnych, umieszczona na górnym odcinku cięgna 
przenośnika, ze szczęką nieruchomą i z poruszającą 
się poziomo nad górnym odcinkiem cięgna wokół pio-
nowej osi obrotu szczęką wahliwą, która z jednej 
strony jest podparta na odcinku końcowym swojej 
osi obrotu przez dźwignię odchylno-nawiasową, a jej 
drugi koniec jest napędzany napędem mimośrodu z sil-

nikiem napędowym, przekładnią, wałem mimośrodo-
wym i kołem izamachowym stanowiącym akumulator 
energii. 

Cechą charakterystyczną jest to, że między pio-
nowy wał mimośrodowy (9) a przekładnię (8) włą-
czona jest pośrednicząco odboczka (11), a na wale 
(12) odboczki, odchodzącym z przekładni (8) zamoco-
wane jest koło zamachowe (10), umieszczone w po-
łożeniu leżącym pomiędzy odcinkiem górnym (1) i 
odcinkiem dolnym cięgna przenośnika (2). 

(7 zastrzeżeń) 

B03C P. 192538 
Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska 

(Janusz Birnbaum, Jan Danek). 

20.09.197G 

Oddzielacz (elektro) magnetyczny bębnowy 
zwłaszcza do zużytej masy formierskiej 

Oddzielacz wg wynalazku charakteryzuje się tym, 
że równoimienne bieguny zewnętrzne (3) składają się 
<z tarcz (4) zaopatrzonych w kołnierze (5) skierowana 
ku biegunowi wewnętrznemu (6) różnoimiennemu. Po-
między kołnierzami (5), a biegunem wewnętrznyrn 
(6) różnoimiennym pozostaje odległość („X"). Pod koł-
nierzami (5) znajdują się cewki (1). Biegun wewnętrz-
ny (6) oddzielacza ma pierścieniową szczelinę (7) znaj-
dującą się na obwodzie bieguna wewnętrznego (6) w 
jego pionowej osi symetrii. (3 zastrzeżenia) 

B03C P.198114 T 13.05.1977 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 

Urządzeń Chemicznych „CEBEA" Kraków, Polska 
(Zdzisław Burzym, Tadeusz Łanoszka, Juliusz Trusz, 
Marian Jędo). 

Demister płaszczyznowy, elektrostatyczny 

Demister wg wynalazku charakteryzuje się tym, że ma 
elektrody osadzone (5) w postaci maksymalnie rozwi-
niętych płaszczyzn o dowolnym kształcie, składające 
się z warstwy waty szklanej usztywnionej po obu 
stronach kwasoodpornymi siatkami stalowymi, oraz 
elektrody emisyjne (4), które są połączone ze źródłem 
prądu (8) za pośrednictwem skrzynek izolatorowych (7). 

Celem łatwej konserwacji oraz prostego montażu i 
demontażu demistera elektrody osadcze (5) są wymie-
nialne. Demister płaszczyznowy elektrostatyczny prze-
znaczony jest do selektywnego wychwytywania kropek 
cieczy lub mgły z dowolnego gazu, szczególnie do 
wychwytywania mgły kwasu siarkowego przy jego 
produkcji. (2 zastrzeżenia) 
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B03D P.192469 17.09.1976 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Ja-
nusz Wójtowicz, Renat Bortel, Bogusław Seweryński, 
Norbert Kubacz, Jan Gramała). 

Sposób flotacji rud tytanowych 

Sposób flotacji rud tytanowych polega na tym, że 
jako odczynników flotacyjnych zbierających używa się 
kwasów alkilofosfonowych i/lub alkilofenylofosfono-
wych lub ich soli rozpuszczalnych w wodzie w ilości 
100-2000 g/t rudy przy odczynie pH mętów flotacyj-
nych wynoszącym 6,0-7,5. Przed dodaniem odczynni-
ków flotacyjnych rudę poddaje się procesowi odmu-
lania, pozbawiając jej większości ziaren o wymiarach 
poniżej 10/um, po czym zawiesinę rudy zawierającą 
400-800 g części stałych/l traktuje się odczynnikami 
depresującymi flotację skały płonnej, korzystnie 
fluorkiem sodu i/lub fluorokrzemianem sodu w ilości 
100-1000 g/t. (5 czastrzeżeń) 

B03D P. 192640 25.09.1976 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Re-
nat Bortetl, Edgar Bortel, Ryszard Lamot, Norbert Ku-
bacz, Jan Gramała, Zbigniew Kozubski, Karol Mito-
raj, Janusz Wójtowicz, Marian Piasecki, Norbert Ha-
łaburto). 

Ssposób flotacji zasilanych rud węglanowych 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że do pulpy 
flotacyjnej wprowadza się odczynnik będący polime-
rem lub kopolimerem zawierającym grupy karboksy-
lowe o masie cząsteczkowej wagowej większej od 10 
tysięcy Daltonów a mniejszej od 100 tysięcy Daltonów, 
najkorzystniej o masie cząstkowej wagowej od 24 ty-
sięcy do 40 tysięcy Daltonów. Jako oddczynnik korzy-
stnie stosuje się polimer kwasu poliakrylowego lub 
kwasu polimetakrylowego. Sposób przeznaczony jest 
szczególnie do flotacji rud miedzi zawierających mi-
nerały ilaste i składniki organiczne. (3 zastrzeżenia) 

B03D P.198305 T 20.05.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Stanisław Błaszczyński, Mirosław Kurzyca, 
Ireneusz Przybył). 

Urządzenie do wzbogacania kopalin 

Urządzenie do wzbogacania kopalin ma komorę (6) 
z tłokiem (2), który jest napędzany z siłownika elek-
tromagnetycznego (5) sterowanego układem sterowa-

nia (9), który korzystnie wyposażony jest w regulator 
częstotliwości. Doprowadzenie (1) wody dodatkowej 
znajduje się w części nad tłokiem, przy czym prze-
strzenie nad i pod tłokiem połączone są przewodami 
(4) wyposażonymi w zawory (3) sterowane synchroni-
cznie z siłownikiem (5). Drąg tłokowy (8) korzystnie 
posiada regulator amplitudy (7). (3 zastrzeżenia) 

B03D P. 198308 T 20.05.1977 

Politechnika Śląska im. W Pstrowskiego, Gliwice. 
Polska (Stanisław Błaszczyński, Janusz Steinhoff, A-
leksander Olas). 

Sposób i urządzenie do wzbogacania kopalin 

Sposób wzbogacania kopalin polega na tym, że roz-
działu nadawy na frakcje o zróżnicowanych cię-
rach właściwych dokonuje się jednocześnie w piono-
wym i poziomym strumieniu cieczy. 

Urządzenie do wzbogacania kopalin składa się z 
rynny roboczej (1), której dno stanowi przegroda po-
rowata (2), a pod dnem porowatym zabudowane są 
sekcje (6) o zróżnicowanych przekrojach, do których 
doprowadzana jest woda co najmniej dwoma kolektora-
mi (7) zasilającymi poszczególne części rynn (1). Ścia-
ny boczne rynny roboczej są zbieżne, a rynna robo-
cza (1) nachylona jest do poziomu pod kątem 1 do 20°. 
Do odbioru frakcji urządzenie ma noże (9) wykonane 
z sita oprawionego w ramki umieszczone w rynnie ro-
boczej (1). (4 zastrzeżenia) 

B04C P. 198395 T 25.05.1977 

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Papierniczego, 
Krapkowice, Polska (Bogusław Babyń, Zygmunt Krup-
ski, Artur Szulwic, Józef Łakomy, Stanisław Rośniak). 

Sposób wykonania hydrocyklonu 

Sposób wykonania hydrocyklonu, przeznaczonego do 
rozdzielania na frakcje mieszaniny ciał stałych zawar-
tych w cieczy i usuwania frakcji nie przydatnych, po-
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lega na powlekaniu wewnętrznej powierzchni meta-
lowego korpusu hydrocyklonu powłoką ochronną o 
grubości od 2 do 8 mm składającą się z kilku warstw 
o różnych własnościach fizycznych, wykonaną meto-
dą odlewniczą, przy czym bezpośrednio na metalowy 
korpus hydrocyklonu nakłada się warstwą wiążącą, 
która wiąże następną właściwą warstwę ochronną z 
tym korpusem. 

Warstwę wiążącą wykonuje się z termoutwardzal-
nej żywicy epoksydowej lub jej związków. Grubość 
warstwy wynosi od 0,1 do 0,5 mm. Warstwa ta przed 
nałożeniem na nią warstwy ochronnej wygrzewana 
jest w temperaturze 25 do 60°C. 

Warstwę ochronną wykonuje się z polichlorku winy-
lu z dodatkiem' ftalanu dwuoktywowego i stabilizatora 
cieplnego w ilości 100; 70 do 90; 2 do 3 wagowo 
każdy. Po nałożeniu tej warstwy na warstwę wiążącą 
na hydrocyklonie utwardzane są na gorąco w tempe-
raturze 155 do 195°C. (4 zastrzeżenia) 

B05B P.198438 T 26.05.1977 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Bu-
downictwa „ZREMB", Warszawa, Polska (Mikołaj Fus, 
Marek Adamski). 

Końcówka natryskowa, zwłaszcza do wykonywania 
pokryć izolacyjnych z materiałów plastycznych 

lub włóknistych 

Końcówka natryskowa składa się z rury (1) trans-
iportującej natryskiwany materiał, przy końcu której 
osadzony jest dzielony korpus (2), który ma wewnątrz 
dwie [pierścieniowe komory (3, 4) oddzielone od siebie 
przegrodą (5). 

Przednia część korpusu (2) i przegroda (5) mają 
równomiernie rozmieszczone na okręgu i usytuowane 
naprzeciw siebie otworki (6, 7) lub wymienne dysze. 
Przednia komora (3) zaopatrzona jest w króciec (8) do 
doprowadzania płynnego środka zwlizającego lub wią-
żącego a tylna komora (4) w króciec (9) do doprowa-
dzenia sprężonego powietrza. Końcówka natrysko-
wa stosowana jest zwłaszcza do wykonywania po-
kryć izolacyjnych z materiałów pylistych lub włók-
nistych transportowanych sprężonym powietrzem, łą-
czonych przy wylocie z płynnym środkiem zwilżają-
cym lub wiążącym. (1 zastrzeżenie) 

B06B P.192467 16.09.1976 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwe-
stycji Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gip-
sowego, Kraków, Polska (Marian Borkowski, Euge-
niusz Roganowicz, Jan Zbigniew Sipika). 

Wysokociśnieniowy pulsator pneumatyczny 

Wysokociśnieniowy pulsator pneumatyczny stanowi 
korpus (1), z komorami (17), (16) oraz dwoma, dociska-
nymi sprężynami, zaworami (2), (5) z których jeden (2) 
wyposażony jest w elektromagnes (7). Pulsator cha-
rakteryzuje się tym, że sprężynowy zawór (2) napędza-
ny elektromagnesem (7) połączony jest kanałami (11), 

(15-12) z otworem wlotowym (9) powietrza oraz 
otworem wylotowym (10), przy czym te ostatnie ka-
nały (15-12) przedzielone są cylindrem z luźnie umie-
szczonym w nim tłokiem (4). Cylinder (14) w swej 
górnej części przechodzi w komorę (16) zamykaną 
przez zawór (5), który wyposażony jest w centryczny 
sworzeń (18), którego koniec nieznacznie wchodzi w 
przestrzeń cylindra (14). (1 zastrzeżenie) 

B07B P. 192413 13.09.1976 

Mikołowskie Zakłady Budowy Maszyn Górniczych 
„MIFAMA", Mikołów, Polska (Jan Sitko, Erwin Mu-
szer, Jan Sobota). 

Pokład sitowy z sitem szczelinowym 
zwłaszcza dla przesiewaczy 

Pokład sitowy zawierający bezramkowe sita szczeli-
nowe z prętów pętlicowych (1) lub kształtowych prę-
tów połączonych z sobą charakteryzuje się tym, że 
do jego końców przymocowany jest odgięty wycinek 
blachy mocującej (10) lub prosty wycinek blachy (8) 
z prętami mocującymi (9) oraz wbudowane są pio-
nowo usytuowane w kierunku ruchu nadawy płaskow-
niki ochronne (7). (4 zastrzeżenia) 
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B07B P. 192541 20.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwój owy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków, Polska 
(Stanisław Bednarski, Edward Oramus, Tadeusz Ra*-
pacz). 

Grawitacyjne sito łukowe 

Przedmiotem wynalazku jest grawitacyjne sito łu-
kowe z elastycznym wkładem sitowym, przeznaczone 
do rozdziału różnego rodzaju zawiesin ciał stałych 
w ośrodku ciekłym. 

Grawitacyjne sito łukowe ma komorę zasilającą, 
korpus oraz elastyczny wkład sitowy (3) wyposażony 
w nośnonaciągowe elementy elastyczne, korzystnie lin-
ki <8) stalowe naciągowe zespoły (16) umożliwiające 
wydłużenie lub skracanie linek nośnych, pręty (4) i 
listwy (6) z podłużnymi otworami oraz szczelinowy 
drut (15) pętlicowy. Pręty (4) są przymocowane do 
szczelinowego drutu (15) za pomocą łap (5), natomiast 
listwy (6) są usytuowane na końcach prętów (4) i 
zamocowane do osłony (7) za pomocą śrub. 

(1 zastrzeżenie) 

B07B P.199631 14.07.1977 

Pierwszeństwo: 16.07.1976 - RFN (nr P. 2631 992.6) 

Festo - Maschinenfabrik Gottlieb STOLL, Esslin-
gen a.N. Republika Federalna Niemiec. 

Rozpylacz do smarów itp. 

Rozpylacz do smarów itp., zawierający kanał prze-
pływowy (3) dla gazu, ze zwężeniem (4) w obudowie 
(I) oraz korpus dławieniowy (9), osiowo przesuwny w 
kierunku przepływu, usytuowany ze zwężeniem, do-
ciskany sprężyną (10) do powierzchni uszczelniającej 
(II) zwężenia (4) i prowadzony za pomocą wspornika 
(13), unieruchomionego w obudowie w kierunku osio-
wym, charakteryzuje się tym, że wspornik (13), pa-
trząc w kierunku przepływu, jest umieszczony przed 
zwężeniem (4) oraz ma otwory przelotowe, a ponadto 
ma powierzchnie środkujące (14, 15, 16), opierające się 
o ściankę (17) kanału przepływowego (3) dla gazu 
oraz środkowy występ (12) wystający poprzez i poza 
zwężenie (4), a przy tym na występ (12) jest nasunięty 
korpus dławieniowy (9), dolegający do zwężenia (4) od 

drugiej jego strony i obciążony sprężyną (10), opiera-
jącą sdę o oporę (26) znajdującą się na końcu tego 
występu (12). (7 zastrzeżeń) 

B07C P. 198487 T 27.05.1977 
Wielkopolskie Zakłady Przemysłu Owocowo-Wa-

rzywnego, Wytwórnia Produktów Spożywczych „Pe-
gaz", Poznań, Polska (Jacek Kasowski, Konrad Droz-
dowski, Krzysztof Zintel, Andrzej Kitowski, Tomasz 
Forszpaniak, Tadeusz Leśniewicz, Mieczysław Więc-
kowski, Włodzimierz Kaczmarek). 

Urządzenie do sortowania nabojów do autosyfonów 

Urządzenie do sortowania nabojów do autosyfonów 
posiada ruchomy suwak (4) z otworem przelotowym 
(2) na którym znajduje się przewód rurowy (3) którym 
z podajnika wibracyjnego doprowadzane są naboje (1). 
Ruchomy suwak (4) ograniczony jest od spodu płytką 
oporową (5) z wycięciem, zaś na wysokości szyjki na-
boju (1) umiejscowiona jest płyta (9) ze szczeliną po-
miarową (6), pod którą znajduje się kanał (7) do 
pomieszczenia nabojów zdatnych do dalszego użytku. 
W miejscu zakończenia płyty (9) za kanałem (7) znaj-
duje się kanał (8) do pomieszczenia nabojów wymaga-
jących dalszej regeneracji. (1 zastrzeżenie) 
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B08B P. 192492 16.09.1976 

.Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama", Rybnik, Pol-
ska (Leonard Rudek, Alojizy Sobaszek, Bronisław Sa-
bela). 

Urządzenie do pasmowego czyszczenia elementów 
podlegających późniejszemu spawaniu, zwłaszcza 

blach dennych rynien przenośników zgrzebłowych 

Urządzenie do pasmowego czyszczenia elementów 
podlegających późniejszemu spawaniu charakteryzuje 
się tym, że składa się ze znanego rolkowego przenoś-
nika (1) wyposażonego w napędzane rewersy jnym mo-
toreduktorem (2) podające wałki (3) wprowadzające w 
ruch posuwisto-zwrotny czyszczony element (4), prze-
chodzący w czasie tego ruchu pomiędzy wirującymi, 
tarczowymi, stalowymi szczotkami (5, 6). 

Pionowe osie (8, 9) szczotek (5, 6) są przesunięte 
względem sáebie o około 0,8 średnicy szczotek (5, 6), 
oraz względem sąsiednich osi (10, 11) wałków (3) w 
granicach od 0,1 do 0,3 wzmiankowanej średnicy. 
Szczotki (5, 6) działają na czyszczony przedmiot (4) 
od góry i od spodu tak, że wspomagają działanie wał-
ków (3) w pierwszej fazie podawania. Urządzenie wy-
posażone jest również w ciężarowe układy (13, 14) za-
kończone rolkami (12) dociskającymi element (4) do 
wałków (3), oraz w zderzak (17) sterujący przełączni-
kiem (18) rewersji motoreduktora (2). 

Urządzenie ma zastosowanie przy czyszczeniu blach 
dennych rynien przenośników zgrzebłowych. 

(4 zastrzeżenia) 

B21D P.192499 17.09.1976 

Kombinat Opakowań Blaszanych Lekkich „OPAKO-
MET", Bydgoska Fabryka Opakowań Blaszanych, Byd-
gosz, Polska (Piotr Sieracki, Stanisław Drews, Zbig-
niew Kubik, Edmund Skotarczyk). 

Urządzenie do wyklejania puszek, 
zwłaszcza szwów lutowniczych 

Urządzenie według wynalazku do wyklejania puszek, 
zwłaszcza szwów lutowniczych, składa się z ruchomego 
ramienia (3) wyklejającego, osadzonego na prowadnicy 

(2) umocowanej w korpusie (1). Wyklejające ramię (3) 
wykonuje zsynchronizowane ruchy posuwisto-zwrotne 
i wahliwy zrealizowany krzywką (12) umieszczoną w 
korpusie (1). Prócz tego wyklejające ramię (3) na wy-
stającym końcu posiada ustalająco-trzymający me-
chanizm (4) taśmy przylepnej, a korpus (1) z tego 
końca jest wyposażony w ucinak (8) taśmy przylepnej. 

(4 zastrzeżenia) 

B21D P.192500 17.09.1976 

- Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siło-
wej „PZL-HYDRAL", Wrocław, Polska (Eugeniusz 
Pieniążek, Wacław Ryczeł, Janusz Dziemidowicz, Ma-
rian Zołoteńko, Ryszard Mackiewicz). 

Część robocza wieloostrzowego narzędzia 

Część robocza wieloostrzowego narzędzia przeznaczo-
na zwłaszcza do zgrubnej obróbki wiórowej przez 
przeciąganie względnie przepychanie naddatków od-
lewniczych, kuźniczych itp., których przekrój poprze-
czny tworzy dowolny niezamknięty kształt wykazujący 
wklęsłości i wypukłości. 

Część robocza wieloostrzowego narzędzia składa się 
z ostrzy, których czynne krawędzie skrawające rzu-
cone ma jedną płaszczyznę leżą na dwóch układach 
linii 1 do 10, z których oo najmniej jeden przecina 
się pod ostrym kątem z zarysem naddatku, a punkt 
przecięcia skrajnych wewnętrznych linii Ew znajduje 
się w polu ograniczonym zarysem naddatku i prostą 
CD przechodzącą przez miejsca C i D rozpoczęcia 
względnie zakończenia skrawania, przy czym korzystna 
jest, gdy ten punkt przecięcia Ew leży na krzywej 
równego rozkładu naddatku na oba układy linii tj. 
krzywej dla której odległość punktu A od linii na 
której leży prosta CEw jest równa odległości punktu 
B od linii na której leży prosta DEW. (3 zastrzeżenia) 

B21J P.199026 20.06.1977 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT, 
Warszawa, Polska (Paweł Rygielski, Bolesław Więcek). 

Urządzenie do nitowania elektrooporowego 

Urządzenie według wynalazku pozwala na nitowa-
nie dwóch kołków na raz, co pozwala na wykonanie 
tej operacji z dużą dokładnością i bez niekorzystnego 
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nagrzewania kołków na całej ich długości i w krót-
szym czasie. "Î 

Urządzenie do nitowania elektrooporowego według 
wynalazku posiada dwie odizolowane od siebie elek-
trody (1) i (2), które połączone są każda z innym bie-
gunem źródła prądu oraz odizolowany za pomocą pod-
stawy (10) z materiału dielektrycznego od reszty urzą-
dzenia uchwyt ustalający (11), na który zakładane 
są elementy (13a), (13b) oraz (14) i (15) podlegające 
nitowaniu. 

Dociśnięcie elektrod (1) i (2) do nitowanych kołków 
(14) i (15) powoduje przepływ prądu z elektrody (1) 
na kołek (14), dalej przez nitowany element (13b) do 
kołka (15) i dalej do elektrody (2) co wywołuje na 
drodze elektrooporowej zagrzanie zakończenia kołków 
(14) i (15) do temperatury plastyczności i wykonanie 
zasuwek mocujących te kołki (14) i (15) do tarczy (13b). 
Prąd nie przepływa przy tym przez całą długość koł-
ków (14) i (15) dzięki czemu nie są one narażone na 
zbyteczne przegrzanie mogące spowodować zmianę ich 
wymiarów, gładkości powierzchni lub własności me-
chanicznych. (4 zastrzeżenia) 

B22F P. 198413 T 24.05.1977 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Przemysłu 
Obrabiarek i Narzędzi „PONAR-BIPRON", Warszawa, 
Polska (Aleksander Szczuko, Jan Pawlik). 

Sposób produkcji elementów z materiałów 
sproszkowanych 

Sposób produkcji elementów ze sproszkowanych ma-
teriałów zwłaszcza elementów o złożonej geometrii, po-
legający na wprowadzeniu do matrycy rozdrobnione-
go materiału najkorzystniej zmieszanego z lepiszczem, 
plastyfikatorem oraz modyfikatorami przemian fizy-
ko-chemicznych, poddawaniu go działaniu zagęszcza-
jącemu a następnie formowaniu przez prasowanie po-
czym obróbce cieplno-chemicznej i ubytkowej celem 
nadania ostatecznych własności użytkowych tak u-
tworzonemu elementowi, charakteryzuje się tym, że 
oprócz materiału sproszkowanego wprowadza się do 
matrycy jeden lub więcej detali z innego materiału 
najkorzystniej o kształcie i objętości materiału prze-
znaczonego do usunięcia z elementu wyjściowego, po 
czym tak uformowany wyjściowy element poddaje się 
dalszym znanym procesom obróbki cieplno-chemicz-
nej, ubytkowej i wykańczającej. (1 zastrzeżenie) 

B23B P. 192429 14.09.1976 

Wytwórnia Silników Wysokoprężnych „PZL-An-
drychów", Andrychów, Polska (Stanisław Kolasa, Cze-
sław Pabian). 

Wiertarka kadłubowa 

Przedmiotem wynalazku jest wiertarka kadłubowa, 
przeznaczona do obróbki otworów w częściach ma-
szyn. Wiertarka kadłubowa według wynalazku wy-
posażona jest w hydrauliczne urządzenie posuwu sto-
łu wiertarki. Głównymi elementami urządzenia posu-
wu są w zasadzáe znane elementy, jak siłownik hy-
drauliczny (4), wzmacniacz pneumohydrauliczny (8) i 
wyposażony w regulator przepływu oleju układ ste-
rowania (7). (2 zastrzeżenia) 

B23C P.198161 T 17.05.1977 

Fabryka Pras Automatycznych „Ponar-Plasomat", 
Częstochowa, Polska (Wiesław Pałka, Józef Juchnik, 
Cezary Graj). 

Głowica wiertarska wielowrzecionowa 

Głowica wiertarska wielowrzecionowa zawiera osa-
dzony w końcówce wrzeciona (1) obrabiarki uzębiony 
trzpień (6) sprzężony poprzez pośrednie uzębione wałki 
(7) z kołami zębatymi (8) zamocowanymi na wrzecion-
kach (9) zaopatrzonych w oprawki szybkomocujące 
(10). Umieszczenie końcówki wrzeciona (1) wewnątrz 
głowicy wydatnie zmniejsza jej wysokość. 

(2 zastrzeżenia) 
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B23K P. 192515 18.09.1976 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jan Jaracz). 

Niskowęglowa stal na drut elektrodowy 
do spawania łukiem krytym 

Niskowęglowa stal na drut elektrodowy do spawania 
łukiem krytym zawiera maksymalnie 0,10% wagowo C, 
1,8-2,2% wagowo Mn, 0,1-0,2% wagowo Si, 0,2% wa-
gowo Cr, 0,2% wagowo Ni, 0,03% wagowo S, 0,03% wa-
gowo P oraz 0,7-0,9% wagowo Mo. (1 zastrzeżenie) 

B23K P.192547 21.09.1976 

Warszawska Fabryka Sprzętu Spawalniczego „Pe-
run", Warszawa, Polska (Józef Rogowski, Władysław 
Górnik). 

Sposób cięcia tlenem blach stalowych 
i palnik do stosowania tego sposobu 

Sposób cięcia tlenem blach stalowych według wy-
nalazku polega na tym, że tlen tnący w procesie cię-
cia przepuszczany jest w kilku strumieniach nastę-
pujących (po sobie. 

Palnik według wynalazku ma oprócz dyszy pod-
grzewającej (1) i dyszy tnącej (2), dodatkową dyszę 
(3) tlenu tnącego, pozwalającą na wydmuchiwanie roz-
topionego metalu ze szczeliny ciętej blachy. 

(2 zastrzeżenia) 

B23K P.198131 14.05.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Edmund 
Skarpetowski). 

Topnik do automatycznego spawania łukowego 
stopów aluminiowo-magnezowych 

Topnik według wynalazku zawiera poza znanymi 
składnikami w postaci chlorku potasu i fluorku litu, 
40-50% wagowych chlorku baru, 2-15% wagowych 
chlorku cyrkonu i 2-10% wagowych tlenku chromu. 

(1 zastrzeżenie) 

B23P P.189399 T 25.05.1977 

Bronisław Rusek, Warszawa, Polska, Zenon Wilk, 
Warszawa, Polska, Jan Wiszowaty, Warszawa, Polska 
(Bronisław Rusek, Zenon Wilk, Jan Wiszowaty). 

Sposób wytwarzania metalowych kul drążonych 
lub z otworem przelotowym 

Sposób według wynalazku polega na kształtowaniu 
części kul z blach odpowiedniej grubości przez tło-
czenie lub walcowanie w odpowiedniej temperaturze, 

a następnie spawanie. Tak wytworzona kula podda-
wana jest obróbce termicznej dla usunięcia naprężeń, 
a następnie płytkiej obróbce wiórowej, szlifowaniu i 
polerowaniu. 

W sposobie wytwarzania metalowych kul drążonych 
materiałem wyjściowym są odpowiedniej grubości dwa 
jednakowe krążki blachy. W sposobie wytwarzania 
metalowych kul z otworem przelotowym materiałem 
wyjściowym są odpowiedniej grubości dwa jedna-
kowe prostokątne kawałki blachy. Zarówno krążki 
jak i kawałki są poddawane dalszej obróbce, aż do 
otrzymania odpowiednich kul, mających zastosowanie 
w zaworach kulowych stosowanych w przemyśle che-
micznych, naftowym, gazownictwie. (2 zastrzeżenia) 

B23Q P. 192544 21.09.1976 

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, 
Pruszków, Polska (Witold Redel, Jerzy Foltyn, Jacek 
Mierze jewski). 

Magazyn z mechaniczną wymianą 
i mocowaniem narzędzi 

Magazyn, przeznaczony dla ciężkich tokarek karuze-
lowych sterowanych numerycznie, według wynalazku 
składa się z suwaka, w którego korpusie osadzony jest 
ryglujący tłok (2) i zaopatrzony jest w pryzmowe pro-
wadnice (3) dla osadzenia narzędziowych imaków (4) 
oraz wyposażony jest w mechanizm mocowania i lu-
zowania złożony z hydraulicznego tłoka (11) w postaci 
klina (12) współpracującego z zaciskową wkładką (13) 
oraz mocującymi powierzchniami prowadnic (18) ima-
ka (4) sprzężonych z obrotowym magazynem narzędzi, 
którego korpus wyposażony jest w narzędziowe gniaz-
da oraz podające i wymieniające imaki (4) urządze-
nie złożone z korpusu wyposażonego w hydrauliczny 
tłok, którego tłoczysko (30) zaopatrzone jest w ryglu-
jącą imak (4) tulejkę (31). (7 zastrzeżeń) 

B24B P.192540 20.09.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 54739 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Ściernej, 
Łódź, Polska (Andrzej Koziarski, Wojciech Niewinow-
skd, Jerem i Lewiński). 

Urządzenie elektrohydrauliczne do automatycznej 
regulacji siły odporowej ściernicy 

Urządzenie według wynalazku ma umieszczony w 
mechanizmie dosuwu średnicy czujnik siły (P), który 
przez wzmacniacz (W) i prostownik regulowany (4Pr) 
połączony jest z uzwojeniem (USP) elektrozaworu re-
gulującego wielkość dosuwu ściernicy. (2 zastrzeżenia) 
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B24B P.198120 T 13.05.1977 

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Dębica, Polska, 
(Stanisław Kula). 

Głowica do honowania, zwłaszcza cylindrów 

Głowica według wynalazku, składa się z nakrętki 
(1), regulującej pracę pierwszego i drugiego stopnia w 
głowicy dwustopniowej, następnie z tulejek (2) sprę-
żynujących, na końcach których osadzone są segmen-
ty ścierne (4), rozpierane stożkami - nadając im 
ruch wahadłowy, na skutek czego uzyskujemy pra-
widłową i regulowaną pracę segmentów ściernych o-
raz ze zderzaka (5). Końcówka (6) służy do mocowa-
nia całej głowicy do wrzeciona maszyny holującej. 

Przez zastosowanie wynalazku uzyskuje się znacznie 
zwiększoną wydajność w procesie honowania różnych 
wielkości cylindrów, przy zachowaniu ich współosio-
wości i tolerancji wymiarowej średnic cylindrów. 

(1 zastrzeżenie) 

B25B P. 192674 24.09.1976 

Poznańskie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil", 
Ponzań, Polska (Piotr Hasz). 

Sposób wyciskania zaworów ze złomowych grzejck 
i dętek oraz urządzenie do wyciskania zaworów 

ze złomowych grzejek i dętek 

Sposób mechanicznego wyciskania zaworów ze zło-
mowych grzejek lub dętek polega na ułożeniu grzêj-
ki lub dętki z zaworem odwróconym główką ku gó-
rze, przebiciu ścianki grzejki lub dętki, naprowadze-
niu trzpienia w otwór i wyciśnięciu zaworu bez za-
nieczyszczeń gumą. 

Urządzenie do stosowania wymienionego sposobu ma 
w górnej części siłownik z trzpieniem, a w podstawie 
(1) otwór o średnicy umożliwiającej przejecie główki 
wyciskanego zaworu (8) i ruchomy grzybek (4) połą-
czony sprężyną (3) z dźwignią (2). (2 zastrzeżenia) 

B28B 
F16L 

P.192434 15-.09.1976 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego, Pa-
bianice, Polska (Piotr Kolman, Gabriel Kasprzyk). 

Sposób wytwarzania siatkobetonowych rur oraz 
urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób wytwarzania siatkobetonowych rur polega 
na narzucaniu betonowej masy na nawijaną na obra-
cający się wraz z wałem (5) rdzeń (6) zbrojeniową siat-
kę (2) zaopatrzoną w dystansową przedkładkę (3), pod 
ciśnieniem eliminującym dodatkowe zagęszczenie tej 
masy po uformowaniu rury (7). Końce odcinków siat-
ki (2) są kotwione do jej poprzednich warstw haczy-
kowatymi zaczepami utworzonymi z poszczególnych 
włókien siatki (2) zagiętych ku osi rdzenia (6) i jego 
wału (5). 

Urządzenie do wytwarzania siatkobetonowych rur 
ma jezdne tory (8) umieszczone równolegle do osi na-
wojowego bębna (1) zbrojeniowej siatki (2) i osadzo-
nego rozłącznie na wale (5) rdzenia (6), na których 
jest osadzone znane urządzenie (10) do narzucania 
betonowej masy pod ciśnieniem. W przestrzeni między 
bębnem (8) i wałem (5) jest gilotynowy mechanizm 
(11) do przecinania taśmy zbrojeniowej siatki (2) i za-
ginania końców jej odcinków. (2 zastrzeżenia) 

B28B P.192464 16.09.1976 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólne-
go ^Miastoprojekt - Wrocław", Wrocław, Polska (Ed-
ward Gubernat, Jerzy Gołaszewski). 

Przewoźny zestaw urządzeń energetycznó-napędowych 
dla wytwórni prefabrykatów betonowych 

Urządzenie według wynalazku, wytwarzające parę 
wodną, sprężone ipowietrze i sprężające ciecz hydrau-
liczną, zamontowane na platformie doczepy transpor-



Nr 7(113) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 17 

towej, ma kocioł (4) do wytwarzania pary wyposa-
żony w zasilający w wodę instalacyjny układ (5) z ru-
chomym zasilającym zbiornikiem i z uzdatniającą wo-
dę stacją (7). Urządzenie ma redukcyjny węzeł (8) pa-
ry, posiadający sprężarkę (10) powietrza i umieszczo-
ną nad sprężarką (10) hydrauliczną stacją (11). Plat-
forma, na której jest ustawiony zestaw ma ruchome 
wysuwane i ustawne stopy (12). (3 zastrzeżenia) 

B28B P.198285 T 20.05.1977 

Bialskopodlaska Spółdzielnia Pracy Robót i Materia-
łów Budowlanych „Jedność", Janów Podlaski, Polska 
(Aleksander Lendzion, Andrzej Rzycki, Waldemar Re-
miszewski). 

Urządzenie do produkcji prefabrykowanych 
drobnowymiarowych elementów budowlanych 

Urządzenie według wynalazku ma ruchomą wy-
mienną formę (1) z zespołem wibrującym (5), korpus 
ze ścianami bocznymi (14), do którego przymocowane 
są ubijaki wraz z zasypowym koszem (7) oraz dwa 
układy kół jezdnych, z których jeden składający się 
z dwu pojedynczych jezdnych kół (8) ma układ dźwig-
ni (16) współpracujących z zaczepami (17) trwale za-
mocowanymi do bocznych ścian formy (1), a drugi 
składający się z zespołu kół (9) ma oś (26) leżącą po-
wyżej osi poszczególnych kół zespołu (9). Forma (1) 
ma trwale zamocowane do bocznych ścian dwie pro-
wadnice (4), z których każda ma wodzik (21) formy 
(1), a korpus ma trwale zamocowane do dwu ścian 
(14) bocznych, z których każda wyposażona jest w 
wodzik (22), prowadnice (27) współpracujące z pro-
wadnicami (4) formy (1). 

Urządzenie ma krzywkowy mechanizm wznoszenia, 
który składa się z dwu jednakowych krzywek (20) 
współpracujących z wodzikiem (21) formy (1) i wo-
dzikiem (22) korpusu oraz dźwignią (10). Zespół ubi-
jaków ma płytę (18) nośną połączoną rozłącznie z po-
przeczkami (15) stężającymi korpusu, do której ubi-
jaki są trwale zamocowane przy pomocy ustalających 
prętów (19). (2 zastrzeżenia) 

B29H P.198079 T 13.05.1977 

Olsztyńskie Zakłady Opon. Samochodowych „StomilY 
Olsztyn, Polska (Wojciech Sobina, Krzysztof Malinow-
ski, Maciej Jabłoński). 

Wyrób gumowy konfekcjonowany 

Wyroby gumowe konfekcjonowane zbudowane z kil-
ku elementów połączonych na stałe w procesie wul-
kanizacji, charakteryzują się tym, że elementy, które 
limitują czas osiągnięcia przez wyrób optymalnych 
własności w procesie wulkanizacji, zawierają pył me-
taliczny o wysokim stopniu rozdrobnienia, korzystnie 
w ilości 10 do 30 części wagowych na 100 części wa-
gowych kauczuku. (1 ostrzeżenie) 

B30B 
B22F 

P.198952 16.06.1977 

Zakłady Metalurgiczne „Trzebinia", Trzebninia, Pol-
ska (Stanisław Kolarzyk, Władysław Tabor, Stanisław 
Łuszczyk, Paweł Jagiełło, Zdzisław Zajega). 

Urządzenie do prasowania z proszków, szczególnie 
metali jednostronnie ciągło przewężonych i/lub 

jednostronnie zamkniętych brył pustych 

Urządzenie według wynalazku eliminuje ręczne u-
suwanie wypraski zwiększa wydajność i bezpieczeń-
stwo pracy i umożliwia wytwarzanie wyrobów o du-
żej porowatości. 

Urządzenie składa się z matrycy (1), rdzenia (5) na 
trzpieniu (6), wypychacza (10) współpracującego ze 
sprężyną (9), stempla górnego (13) zamocowanego e-
lementem (15) w płycie górnej (16). Matryca (1) umo-
cowana jest w płycie (2) połączonej sztywno z płytą 
dolną (7) i może poruszać się względem trwale zamo-
cowanej płyty nośnej (21). Zagęszczony proszek wpro-
wadza do matrycy (1) zasypnik poruszający się po pły-
cie (2), a wypraskę (24) usuwa zgarniak poruszający 
się po płycie (21). (2 zastrzeżenia) 

B41B P.192505 18.09.1976 

Fabryka Aparatury Elektromedycznej, Łódź, Polska 
(Teresa Jeżyńska, Ryszard Skórek). 

Roztwór do trawienia obwodów drukowanych 

Roztwór do trawienia obwodów drukowanych z nanie-
sioną warstwą miedzi składa się z około 75% objętoś-
ciowo perhydrolu H2O2 oraz 25% kwasu siarkowego 
H2SO4. (1 zastrzeżenie) 
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B41B P.192506 18.09.1976 

Fabryka Aparatury Elektromedycznej, Łódź, Polska 
(Teresa Jeżyńska, Ryszard Skórek). 

Roztwór do oczyszczania powierzchni 
obwodów drukowanych 

Roztwór do oczyszczania przed lutowaniem powierz-
chni obwodów drukowanych, z naniesioną warstwą 
miedzi, składa się z około 20% objętościowo perhydro-
lu H2O2, 20% kwasu siarkowego H2SO4 i 60% wody. 

(1 zastrzeżenie) 

B60D P. 198160 T 17.05.1977 

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", Ursus, 
Polska (Stanisław Flacha). 

Przetyczka ze sprężystym elementem 
zabezpieczającym 

Przedmiotem wynalazku jest przetyczka ze spręży-
stym elementem zabezpieczającym przeznaczona do 
zabezpieczania rozłącznego części łączonych, zwłaszcza 
do sprzęgów ciągników i maszyn rolniczych. 

Przetyczka według wynalazku charakteryzuje się, 
tym że ma sztywne połączenie elementu sprężystego 
(2) z trzpieniem (1) przetyczki, korzystnie przz zaciś-
nięcie w otworze wywierconym równoległym do osi 
trzpienia (1), przy czym element sprężysty (2), którego 
końcówka (7) tworzy z osią trzpienia (1) kąt ostry, 
jest połączony z trzpieniem (1) korzystnie z napięciem 
wstępnym zapewniającym ich wzajemne przyleganie 
po zamontowaniu. (6 zastrzeżeń) 

B60K P. 198354 T 23.05.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunika-
cyjnego, Świdnik k/Lublina, Polska (Edward Frańczak, 
Edward Mazur). 

Układ napędowy zwłaszcza mikrociągnika 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
ma dodatkowe urządzenie (6) do poboru mocy bez-
pośrednio z wału korbowego (7) silnika napędowego 
(3), przekazujące tę moc na wentylator (8) opryski-
wacza. (3 zastrzeżenia) 

B60K P.198355 T 23.05.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunika-
cyjnego, Świdnik k/Lublina, Polska (Edward Frańczak, 
Edward Mazur). 

Urządzenie do poboru i rozdziału mocy 
zwłaszcza mikrociągnika 

Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja urządzenia 
do poboru i rozdziału mocy, zwłaszcza mikrociągnika 
przeznaczonego w szczególności do prac w ogrodnic-
twie, przy zwiększeniu funkcjonalności tego urzą-
dzenia. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że górne koło zębate (7) i dolne koło zębate (9) 
przekazujące moc na glebogryzarkę są ułożone w pła-
szczyźnie symetrii mikrociągnika, zaś koło zębate (5) 
do poboru mocy z silnika napędowego i koło zębate 
(6) przekazujące moc na koła jezdne mikrociągnika, 
są umiejscowione w płaszczyznach równo oddalonych 
względem wsipomnianej płaszczyzny, przy czym końce 
wałka napędowego są ułożyskowane w obsadach (3) 
równooddalonych od tej płaszczyzny, natomiast tule-
ja (10) do osadzenia glebogryzarki jest przedzielona w 
środku i złączona za pomocą łącznika (11) w postaci 
rurki wciśniętej w otwór wewnętrzny tulei (10). 

(3 zastrzeżenia) 
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B60K P.198362 T 24.05.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunika-
cyjnego, Świdnik k/Lublina, Polska (Edward Frań-
czak, Edward Mazur). 

Urządzenie do napinania łańcucha napędowego 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do napina-
nia łańcucha napędowego stosowanego w układzie na-
pędowym mikrociągnika przeznaczonego w szczegól-
ności do prac w ogrodnictwie. 

Urządzenie według wynalazku stanowi dwuramien-
na dźwignia (1) osadzona obrotowo za pomocą pier-
ścieniowych kołnierzy (10) w gnieździe (11) osadzenia 
wałka (12) koła zębatego (13), na które jest nałożony 
łańcuch napędowy (2). Dźwignia (1) jest zestawiona z 
dwóch części ułożonych po obu bokach koła zębatego 
(13), przy czym jedne końce dźwigni (1) obejmują do-
ciskacz (3) łańcucha napędowego (2), a przeciwległe 
końce stykają się ze sobą i mają otwór (5) do zacze-
pienia sprężyny (6), której przeciwległy koniec jest 
■połączony ze śrubą regulacyjną (7). (3 zastrzeżenia) 

B60K 
A01F 

P. 199297 01.07.1977 

Pierwszeństwo: 01.08.1976 - NRD 
(nr WPAOld/193682) 

VEB Kombinat Fortschritt Landmaschinen, Neustadt 
in Sachsen, Niemiecka Republika Demokratyczna. 

Kierowanie ruchem powietrza w układzie chłodzącym 
i silniku napędowym samobieżnej maszyny rolniczej 

Kierowanie ruchem powietrza w układzie chłodzą-
cym i silniku napędowym samobieżnej maszyny rolni-
czej, szczególnie sieczkarni polowej z wodną chłodni-
cą, znajdującą się w odległości od niej i pionowym 
kierowaniem ruchem powietrza odlotowego, charak-
teryzuje się tym, że główny wentylator (9) powyżej 
i w środku chłodnicy (6) jak również sąsiedni wenty-
lator (12) są tak usytuowane pionowo między silnikiem 
napędowym (4) i komorą powietrzną, że sąsiedni wen-
tylator (12) jest połączony z komorą powietrzną (7) po-

przez każdą klapę powietrzną (13,14) które są sprzężone 
przemiennie z żaluzjową klapą (16) i że sąsiedni wen-
tylator (12) jest synchronicznie napędzany z głównym 
wentylatorem (9). (1 zastrzeżenie) 

B60M P.198325 T 21.05.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jacek 
Grajnert, Stanisław Kwasniewski). 

Bezpiecznik odbieraka prądu 

Przedmiotem wynalazku jest bezpiecznik odbieraka 
prądu mający zastosowanie w kolejowych odbdera-
kach prądu. Bezpiecznik według wynalazku składa 
się z ogranicznika (I) rozprzęgnięcia łącznika, układu 
(II) sygnalizującego rozprzęgnięcie łącznika i układu 
(III) sterującego wypływem powietrza z cylindra 
pneumatycznego układu napędowego unoszącego od-
bierak połączonego pneumatycznie z układem (IV) na-
pędowym odbieraka prądu. Ogranicznik (I) rozprzę-
gnięcia łucznika składa się z tulei (1) i tłoka (2) po-
łączonych sprężyną (3) o skoku ograniczonym zde-
rzakiem (4). 

Układ (II) sygnalizujący rozprzęgnięcie łącznika 
składa się z linki (7) połączonej z jednej strony z 
tłokiem (2), a z drugiej strony z zawleczką (8) oraz 
z pancerza (6) opartego z jednej strony na tulei (1), 
a z drugiej o cylinder (9). Układ (III) sterujący skła-
da się z tłoczka (10) umieszczonego w cylindrze (9) 
i ustalonego zawleczką (8) i sprężyną (11). Cylinder 
(9) jest połączony pneumatycznie z atmosferą, zasi-
laniem, i cylindrem pneumatycznym (12) układu (IV) 
napędowego odbieraka prądu. (1 zastrzeżenie) 
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B60N P. 192368 13.09.1976 

Luigi Brandoli, Torino, Włochy (Luigi Brandoli). 

Urządzenie do regulacji kąta pochylenia oparcia 
fotela 

Urządzenie do regulacji kąta pochylenia oparcia 
fotela, w którym oparcie (5), połączone z siedzeniem 
zawiera występy (6) połączone ze wspornikiem (8) 
usytuowanym w obrębie konstrukcji siedzenia, zaś 
wspornik (8) zawiera zespół łączący (9), współpracu-
jący z zębatką (10) podtrzymywaną przez wzdłużny 
wspornik (11) siedzenia charakteryzuje się tym, że 
zębatka (10) zawiera płytkę (13), mającą wzdłużny 
rowek (14) o ząbkowanych krawędziach tworzących 
dwa rzędy uzębienia (15, 16), oraz zagięte boczne kra-
wędzie (17), które stanowią kołnierze zamocowane 
do wzdłużnego wspornika (11). (4 zastrzeżenia) 

B60N P.192550 21.09.1976 

Fritzmeier AG, Lenzburg, Szwajcaria. 

Element sprężynowy dla siedzenia pojazdu 

Przedmiotem wynalazku jest element sprężynowy 
dla siedzenia pojazdu, za pomocą którego wysokość 
siedzenia bez zmiany naprężenia sprężyny i naprę-
żenia sprężyny bez zmiany wysokości siedzenia jest 
przesta wne. 

Element sprężynowy według wynalazku ma robo-
czy cylinder (10) z zamkniętą przestrzenią sprężone-
go gazu, względem której z obu końców cylinda (10) 
są przestawne tłoki (18, 32), które posiadają przelo-
towe kanały (19, 33) zamykane za pomocą zaworu 
zwrotnego (21 lub 34), który w każdym wypadku uru-
chamiany jest z zewnątrz. Jeden tłok jest wykona-
ny jako tłok wyporowy (18), którego tłoczysko (14) 
ma na końcu osadzony talerzyk (13), o który opiera 
się jednym końcem sprężyna śrubowa (11) osadzona 
na cylindrze roboczym (10) i wsparta drugim końcem; 
0 oporę (12) przymocowaną do cylindra (10). Drugi 
tłok stanowi tłok (32) ustawczy wysokości, którego 
tłoczysko (31) jest wyprowadzone z cylindra robocze-
go jako koniec wsporczy elementu sprężynowego. 

Element ustawczy tłoka (32) stanowi grzybek (34) 
z popychaczem (35) osadzony w gnieździe (33) tłoka 
(32). Popychacz (35) przechodzi przez tłoczysko (31) 
1 jest przestawiany z zewnątrz mechanicznie. Ele-
ment sprężynowy (1) połączony jest z siedzeniem (2) 

poprzez tłoczysko (31), które wsparte jest na prowad-
nicy (4) a tłoczysko (14) na korpusie siedzenia (2), 
które od spodu zamocowane jest do prowadnicy (4) 
za pomocą jarzmo (3). (8 zastrzeżeń) 

B61B 
B66B 

P. 199770 20.07.1977 

Pierwszeństwo: 20.07.1976 - FRN (nr P 2632506.4) 

Maschinenfabrik Scharf GmbH, Hamm, Republi-
ka Federalna Niemiec. 

Napęd jezdny do ciągnika jednotorowej kolejki 
podwieszonej, stosowanej w górnictwie 

Napęd według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że każde napędowe koło zębate (9) ma długą skie-
rowaną do dołu drążoną oś (10) tworzącą cylinder 
pompy tłokowej obustronnego działania, do której 
wprowadzone jest nieruchome tłoczysko (11), które 
połączone jest dolnym końcem z obudową mechaniz-
mu i wyposażone w dolnym odcinku w przewody ste-
rujące (12), a w obszarze górnym» w tłok tarczowy 
(13). 

Tłoczysko jest prowadzone przesuwnie przenosząc 
moment obrotowy w równie długim skierowanym do 
dołu i napędzanym obrotowo wale drążonym (28), 
który w obszarze dolnym jest ukształtowany jako 
nośnik koła zębatego przekładni (29), a w górnym 
końcu jako łożysko napędowego koła ciernego (8). 
Napędowe koło cierne (8) na swej stronie czynnej 
jest zaopatrzone w obejmującą je obwodowo pierście-
niową komorę ochronną (33) przyjmującą wieniec zę-
baty (18) napędowego koła zębatego w położeniu o-
puszczonym. (4 zastrzeżenia) 
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B61F P.198414 T 24.05.1977 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Przemy-
słu Obrabiarek i Narzędzi „PONAR-BIPRON", War-
szawa, Polska, Oddział w Zabrzu, Zabrze, Polska 
(Jan Pawlik, Jerzy Dębicki, Emil Dudek). 

Sposób zdejmowania obręczy z kół pojazdów 
szynowych 

Sposób zdejmowania obręczy z kół pojazdów szy-
nowych zwłaszcza z kół kolejowych zestawów koło-
wych polegający na usuwaniu zaciskowych pierścieni 
zabezpieczających obręcze, podgrzewaniu obręczy i 
ich ściąganiu znanymi metodami charakteryzuje się 
tym, że przemieszcza się z założoną prędkością jeden 
za drugim w odpowiednich odstępach pojedyncze 
zestawy kołowe przy poziomym usytuowaniu ich osi, 
następnie zatrzymuje po kolei pojedyncze zestawy ná" 
określonym miejscu unosi ponad poziom przemiesz-
czania celeny wytworzenia luzu pomiędzy ich obrę-
czami a podłożem, po czym wprowadza w ruch o-
brotowy i wycina z obu kół równocześnie pierścienie 
zaciskowe znanymi metodami na przykład palnikami 
acetylenowymi, przy równoczesnym nagrzewaniu ob"u 
obręczy kół zestawu na całej zewnętrznej ich po-
powierzchni do temperatury około 375°K, a po wy-
konaniu przez zestaw obrotu o kąt 360° zatrzymuje 
się go i ściąga równocześnie obie obręcze, a następ-
nie odłączane zużyte obręcze samoczynnie transpor-
tuje się na stanowiska magazynowania, zaś zestaw 
kołowy bez obręczy po opuszczeniu w pozycję wyj-
ściową również samoczynnie przetacza się na dalsze 
stanowiska w linii technologicznej regeneracji zesta-
wów kołowych. (1 zastrzeżenie) 

B62D P. 198353 T 23.05.1977 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunika-

cyjnego, Świdnik k/Lublina, Polska (Edward Frań-
czak, Edward Mazur). 

Rama nośna zwłaszcza mikrociągnika 

Rama nośna według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma u dołu poziomą belkę (1) zaopatrzoną przy 
jednym końcu w przednie okucie (2) do mocowania 
narzędzi pchanych lub wspornika (4) mocowania wen-
tylatora opryskiwacza oraz wspornik (5) do moco-
wania silnika napędowego (6), a przy przeciwległym 
końcu tylne okucie (9) do podtrzymywania ramienia 
napędowego (10) glebozgryzarki (11) lub mocowania 
narzędzi i urządzeń wleczonych. Do poziomej belki 
(1) jest przyspawana pionowa belka (13), w której 
dolnym końcu są ułożyskowane koła jezdne (14), a 
do górnego końca są przyspawane: ucho (15) do mo-
cowania silnika napędowego (6), wspornik (16) osa-
dzenia urządzenia (17) do poboru i rozdziału mocy, 
podpórki (18) maski (19) oraz ukośna belka (20) ze 
sprzęgłem (34) do ustalania położenia dyszla sterow-
niczego (35). (6 zastrzeżeń) 

B62D P. 1997Ô5 21.07.1977 

Pierwszeństwo: 22.07.1976 - RFN (nr P. 2633011.0) 

Zahnradfabrik Friedrichshafen Aktiengesellschaft, 
Friedrichshafen, Republika Federalna Niemiec. 

Hydrostatyczny wspomagany układ kierowniczy, 
zwłaszcza dla pojazdów mechanicznych 

Przedmiotem wynalazku jest hydrostatyczny wspo-
magany układ kierowniczy, w szczególności dla po-
jazdów mechanicznych z napędzaną kołem ręcznej 
kierownicy pompą, działającą jako urządzenie dozu-
jące, z pompą olejową wysokiego ciśnienia napędzaną 
silnikiem pojazdu i z zaworem sterującym nastawial-
nym w zależności od obrotu koła ręcznej kierowni-
cy w obu kierunkach, który jest wmontowany po-
między kanałami prowadzącymi od pompy ręcznej 
do cylindra roboczego, przy czym w neutralnym po-
łożeniu zaworu sterującego - olej ciśnieniowy do-
starczany przez pompę wysokiego ciśnienia może pły-
nąć z powrotem do zbiornika i zawsze z jednym za-
worem krótko zwartym zamontowanym pomiędzy 
kanałami prowadzącymi do pompy ręcznej a przewo-
dem powrotnym do zasysania oleju ciśnieniowego. 

Hydrostatyczny wspomagany układ kierowniczy 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawór 
sterujący (8) w położeniu neutralnym ma połączenie 
z jednej strony pompy ręcznej (3) do przestrzeni 
tłocznej (23) cylindra roboczego (24), podczas" gdy dru-
ga przestrzeń tłoczna (22) jest zablokowana przez za-
wór sterujący (8). (3 zastrzeżenia) 

B63B P. 198943 17.06.1977 

P i e r w s z e ń s t w o : 18.06.1977 - Szwecja 
(nr 76 66983-0) 

Pomost do załadunku statku 

Wynalazek dotyczy pomostu umieszczonego w otwo-
rze znajdującym się na rufie statku, który może być 
opuszczany wahliwie dla połączenia statku z nabrze-
żem. Pomost służy do załadunku ładunków tocznych 
i pojazdów kołowych. Pomost ma conajmniej jeden 
odcinek (18), który jest połączony skierowanym do 
wewnątrz końcem ze statkiem przy pomocy pozio-
mego zawiasu (17) w taki sposób, że może być od-
chylany do pianowego położenia spoczynkowego i po-
nadto jest przystosowany do ruchu obrotowego tak, 
że oś wzdłużna pomostu może tworzyć różne kąty 
z osią wzdłużną statku. 
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Zawias połączenia obrotowego (17) znajduje się w 
skierowanym do wewnątrz końcu pomostu i jest za-
mocowany na obrotnicy (40) obracającej się wokół 
pionowego czopu zawieszenia obrotowego (41) osa-
dzonego w wycięciu (42) poniżej pokładu ładunko-
wego (10) statku, którego głębokość odpowiada gru-
bości obrotnicy i pokład (10) wyposażony jest w pół-
kołową płytę zakrywającą (44) skierowaną w kierun-
ku pomostu i rozciągającą się do uzupełniającego 
kształtu wycięcia (43) w górnej płaszczyźnie obrotni-
cy (40). (8 zastrzeżeń) 

B63B P. 199529 11.07.1977 

Pierwszeństwo: 12.07.1976 - ZSRR (nr 2385769) 

Viktor Jur'evic La pij, Kijów, Boris Pavlovic Černov 
Kijów Evgenij Borisovič Georgizon, Kijów Anatolij 
Andreevič Koáevoj, Kijów; Geral'd Ivaniviô Javorskij, 
Kijów, Valentin Il'ic Glaz'ev, Kijów; Boris Samuilo-
vic Rivkin, Leningrad, Andrej Andreeviô Jakušenkow, 
Leningrad, Sergiej Federovič Kuroćkin, Moskwa, Ni-
kolaj Andreevič Šlapák, Kijów, Związek Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich (Viktor Ju'evic Lapij, 
Boris Pavlowič Cernov, Evgenij Borisovič Georgizon, 
Anatolij Andreevič Koševoj, Geral/d Ivanowič Javor-
skij, Valentin Il'ic Glaz'ev Boris Samuilovič Rivkin, 
Andrej Andreevič Jakušenkow, Sergej Federovič 
Kuročkin, Nikolaj Andreevič Šlapák). 

Okrętowy układ automatycznego ostrzegania przed 
zderzeniem 

Układ wynalazku umożliwia zwiększenie dokład-
ności określenia współrzędnych i parametrów ruchu 
celów w strefie działania zakłóceń od powierzchni 
morza. 

Układ zawiera wskaźnik (1) panoramiczny, zespół 
(4) sterowania nadążnego sprzężony z zespołem (5) 
dyspozycyjnym, zespół (9) równoczesnego przetwarza-
nia sygnałów wizyjnych ze stali radarowych o róż-
nych zakresach, dołączony do wejścia wskaźnika (11) 
panoramicznego i do zespołu (4) sterowania nadążne-
go oraz komputer (7) elektroniczny dołączony poprzez 
urządzenie (8) wejście-wyjście ze wskaźnikiem (1) 
panoramicznym i z zespołami (4) sterowania nadą-
żnego i równoczesnego przetwarzania sygnałów. Zes-
pół (5) dyspozycyjny również jest dołączony do kom-
pmutera (7) elektronicznego. Wynalazek nadaje się do 
wykorzystania przy automatyzacji nawigacji statków 
zarówno morskich jak i śródlądowych. 

(2 zastrzeżenia) 

B63H P. 192494 16.09.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 77777 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szcze-
cin, Polska (Jerzy Piskorz-Nałęcki). 

Urządzenie do steru okrętowego 

Urządzenie według wynalazku ma zastosowanie w 
budownictwie okrętowym i należy do grupy urządzeń 
zwiększających sprawność napędową okrętu poprzez 
oddziaływanie na strumień wody nabiegający od 
śruby napędowej. 

Urządzenie ma płat (1) umocowany na obrotowej 
części (2) płetwy steru okrętowego, korzystanie na 
wysokości osi śruby (5) napędowej. Części płata (1) 
są umocowane po obu stronach płetwy (2) obrotowej 
steru poziomo lub mogą być one nachylone skośnie 
do płaszczyzny poziomej pod różnymi Ićątami. 

(1 zastrzeżenie) 

B64B P. 192559 20.09.1976 

Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowa-
nych i Sprzętu Budowlanego „DŹWIG", Rzeszów, 
Polska (Tadeusz Szymutko, Henryk Martyniuk, Bro-
nisław Trala, Zbigniew Suwała, Andrzej Raniecki). 

Sterowiec helowy 

Przedmiotem wynalazku jest sterowiec helowy sto-
sowany zwłaszcza do transportu ładunków skupio-
nych i prac montażowo-dźwigowych. Sterowiec po-
siadający kształt dwuwypukłej soczewki lub dysku 
z wykonanym centralnie rdzeniem o średnicy 1/5 do 
1/6 zewnętrznej średnicy sterowca, mający zewnętrz-
ną powłokę (28 i 29) napiętą na cięgnach (9) zamo-
cowanych do górnego i dolnego ofcrzeża rdzenia cen-
tralnego charakteryzuje się tym, że obrzeże podsta-
wy stożków środkowych stanowi torusowy pierścień 
zewnętrzny (15) o promieniu torusa 1/1Ö do 1/16 śre-
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dnicy dysku sterowca, przy czym torus pierścienia 
(15) może w przekroju poprzecznym posiadać kształt 
wielokątny a jego przestrzeń wewnętrzna podzielona 
jest na sekcje. (15 zastrzeżeń) 

B64C P. 192176 03.09.1076 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Samolotów Lek-
kich „PZL", Warszawa, Polska (Jerzy Milczarek. 
Andrzej Frydrychewicz). 

Dodatkowa kabina sterownicza 

Dodatkowa i wymienna kabina sterownicza dla in-
struktora, montowana w miejscu głównego zbiornika 
preparatów na specjalistycznym samolocie rolniczym, 
posiadająca urządzenie sterownicze sprzężone rozłą-
czalnie, w dowolny znany sposób, z elementami ste-
rowania samolotu, charakteryzuje się tym, że wyko-
nana jest w swej górnej części w kształcie główne-
go zbiornika preparatów rolniczych z nadbudowaną 
otwieraną limuzynką (5) i montowana w miejscu te-
go zbiornika, na tych samych węzłach mocujących (4). 

(2 zastrzeżenia) 

B65D P. 192379 13.09.1976 

Fabryka Samochodów Ciężarowych „Polmo" im. 
Feliksa Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Bogdan 
Rak, Władysław Jędryka, Jacek Łepek, Piotr Biele-
jec). 

Szkielet nośny ładunkowej palety słupkowej 

Szkielet nośny według wynalazku ma dwie belki 
(1) wzdłużne o prostokątnym przekroju skrzynkowym, 
które są jednocześnie prowadnicami dla wideł wóz-
ków transportowych. 

Do zewnętrznych powierzchni (2) bocznych belek 
(1) są przytwierdzone po dwa słupki (3) ze stopami 
W). Rozstaw słupków (3) jest taki, że ich stopy (4) 
nie wykraczają poza wymiar długości belek (1). 

Wzdłuż belek (1) do połączonych z nimi słupków (3) 
są za pośrednictwem wsporników (6) odległościowych 
przytwierdzone listwy (7) ograniczająco-ustalające, o 
rozstawie odpowiadającym gabarytom paletyzowa-
nych wyrobów. (1 zastrzeżenie) 

B65G P. 192414 

Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów", 
Polska (Marian Korotkiewicz). 

14.09.1976 

Bogatynia, 

Wielostopniowe urządzenie do czyszczenia taśmy 
przenośników taśmowych 

Przedmiotem wynalazku jest wielostopniowe urzą-
dzenie do czyszczenia taśmy przenośników taśmowych 
transportujących szczególnie urobek zawilgocony o 
dużej przyczepności do taśmy. 

Urządzenie ma ramę (1) główną zawieszoną elas-
tycznie na czopach (22) konstrukcji (14) cięgnami (9) 
z amortyzatorami (li), wyposażoną w zespół (2) czy-
szczenia wstępnego oraz w zespół (4) oczyszczania o-
statecznego. Pomiędzy zespołami (2 i 4) znajduje się 
zestaw (8) krążników współpracujących z taśmą czy-
stą, służącą do tłumienia drgań i wyrównania do-
cisku. Właściwe położenie w stosunku do ruchomej 
taśmy (25) utrzymuje stabilizator (13). (4 zastrzeżenia) 

B65G P. 192497 17.09.1976 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Transpor-
tu Technologicznego i Składowania, Zakład Urządzeń 
Technologicznych, Warszawa, Polska (Zbigniew Wa-
silczuk). 

Podwieszka do przenośnika podwieszonego 
krzyżakowego 

Podwieszka według wynalazku składa się z dwóch 
blach (1) w kształcie litery T z ukształtowanymi u 
góry zaczepami i rozporkami. Blachy (1) połączone 
są dwoma złączami śrubowymi, składającymi się ze 
śrub (4) z nakrętkami (5) i tulejami (2) i podkładki 
(3). (1 zastrzeżenie) 
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B65G P. 192645 24.09.1976 

Stocznia Gdańska, im. Lenina, Gdańsk, Polska (Sta-
nisław Rycewicz). 

Sposób i urządzenie do mechanicznego przenoszenia 
identycznych wyrobów o kształcie beczkowatym, 
zwłaszcza beczek pełnych, z przenośnika płytowego 

na przenośnik pionowy kołyskowy 

Sposób polega na tym, że beczkę (2) przenoszoną 
w pozycji pionowej przenośnikiem poziomym pły-
towym (1) przewraca się poprzez nacisk na jej po-
bocznicę w górnej części wywołany za pomocą ele-
mentu oporowego (3) i przemieszcza się ją na prze-
nośnik poziomy płytowy (6) pochylony w kierunku 
bocznym skąd beczka (2) stacza się grawitacyjnie, 
w kierunku prostopadłym do jej osi symetrii, na 
równię pochyłą pod koniec której zatrzymuje się ją 
poprzez nacisk na pobocznicę wywołany elementami 
oporowymi (12) i po ich uchyleniu beczeka (2) wta-
cza się do podajnika (16) przenośnika pionowego ko-
łyskowego (15). 

Urządzenie ma przenośnik poziomy płytowy (1), 
nad którym umieszczona jest poprzeczka (3) a wzdłuż 
przenośnika (1) biegną prowadnice boczne (4) i (5) i 
przenośnik poziomy,płytowy (6) pochylony w kierun-
ku bocznym nad końcem którego umieszczony jest 
zderzak sterujący otwarciem poprzeczki uchylonej (8). 
Prostopadłe do przenośnika poziomego płytowego po-
chylonego (6) ustawiona jest równia pochyła w posta-
ci dwóch równoległych kształtowników (10) a nad jej 
końcem umieszczone są elementy oporowe uchylone 
(12) sterowane zderzakiem (13) uruchamianym przez 
kołyskę (14) przenośnika pionowego (15), którego po-
dajnik (16) zestawiony jest z końcem równi pochyłej. 

(2 zastrzeżenia) 

B65G P. 192709 27.09.1976 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic-
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska 
(Zdzisław Haman). 

Podwozie kroczące dostawiane, rozdzielnie 
i układ hydrauliczny do jego sterowania 

Podwozie według wynalazku ma od dwóch do 
czterech stóp (4) nośnych stanowiących odrębne ukła-
dy mechaniczno-hydrauliczne, połączone wspólnym 
układem sterowania elektrycznego. Każda stopa (4) 
ma trzy cylindry; cylinder (1) podnoszenia, cylinder 
(2) przesuwu podłużnego i cylinder (3) przesuwu po-
przecznego, połączone przegubami (6) ze sobą i kon-
strukcją (5) nośną, pozwalającą na przesuw podwozia. 

Układ hydrauliczny ma zespół (10) zaworów zasi-
lających cylinder (2) przesuwu podłużnego, zespół (11) 
zaworów zasilających cylinder (3) przesuwu poprzecz-
nego, połączone ze sobą zaworem (15) wysuwu czę-
ściowego cylindra (2) w taki sposób, że w jednym 
położeniu zespoły (10) i (11) są między sobą rozdzie-
lone, w drugiem zaś połączone, tak że cylinder (2) 
jest odłączony od zespołu (10) i włączony do zespołu 
(11), a przestrzeń nadtłokowa cylindra (2) jest po-
łączona z przestrzenią podtłokową cylindra (3) i prze-
strzeń podtłokowa cylindra (2) jest połączona z prze-
strzenią nadłokową cylindra (3). (4 zastrzeżenia) 
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B65G P- 198408 T 24.05.1977 
B61D 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ta-
deusz Mielecki, Andrzej Tymieniecki, Edward Ku-
cowicz, Jacek Franczak). 

Sposób zapobiegania przymarzaniu mokrych 
ładunków sypkich do wewnętrznych ścian i den 

środków transportowych 

Sposób według wynalazku polega na natryskiwa-
niu ścian i den podczas mrozów podgrzanym do oko-
ło 80°C średnim lub ciężkim olejem pochodzenia naf-
towego lub węglowego, o temperaturze zapłonu mini-
mum 100°C i wiskozie dynamicznej i temperaturze 
80°C nie większej od około 30 Centistokesów. 

(1 zastrzeżenie) 

B65H P. 192453 15.09.1976 

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska 
(Zbigniew Bielawski). 

Urządzenie do przewijania lin lub kabli 

Urządzenie według wynalazku ma przestrzenną 
jedno lub wielopoziomową ramę (1), w której są uło-
żyskowane obrotowo, podzielone przegrodami maga-
zynujące bębny (2) a przesuwnie w prowadnicach (16) 
na wózku (4) jest umieszczona mechaniczna obracar-
ka (3) bębnów (2), licznik (10) pomiaru długości oraz 
zespół prowadzących linę rolek (20) wodzonych zam-
kniętymi układami (24), które są napędzane zespo-
łem linowych kół (22) i (23), a ponadto pionowy sto-
jak służący do osadzania na nim bębna fabrycznego 
z liną. (4 zastrzeżenia) 

B65H P. 192533 20.09.1976 

James Harvey Eakes, Cartersville, Stany Zjedno-
czone Ameryki, James Marcus Henderson, . James 
Gladney Henderson, Dalton, Stany Zjednoczone Ame-
ryki. 

Sposób tworzenia motka przędzy, motek przędzy 
oraz urządzenie do tworzenia motków przędzy 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wpro-
wadza się przędzę na obrotową powierzchnię do 
miejsca odsuniętego od osi obrotu tej powierzchni, 
obraca się obrotową powierzchnię w miarę jak przę-
dza przesuwa się na nią oraz oscyluje się przędzą do 
i od osi obrotu obrotowej powierzchni, w miarę jak 
następuje przesuwanie przędzy. 

Motek przędzy charakteryzuje się tym, że zawiera 
pewną długość przędzy uformowanej w kształt 
pierścieniowy, przy czym przędza ta rozciąga się cią-
gle i powtarzalnie wokół kształtu pierścieniowego i 
jest uformowana w postaci wzoru w przybliżeniu fali 
sinusoidalnej wzdłuż kształtu pierścieniowego, a po-
nadto nakładające się fale wzoru sinusoidalnego są 
odsunięte wokół kształtu pierścieniowego nawoju 
motkowego od fal przędzy powyżej i poniżej w moti-
ku. 

Urządzenie (10) do tworzenia motków przędzy na 
podstawę (11, 12) wsporczą, obrotnicę (20) obrotowo 
podpartą na tej podstawie, zespół z silnikiem (25) do 
obracania obrotnicy (20), człon (40) płytkowy umoco-
wany nieobrotowo na podstawie wsporczej, stykają-
cy się z obrotnicą (20) oraz dający się przesunąć 
wzdłuż osi obrotu obrotnicy (20) o pewien odstęp dla 
utworzenia tam obszaru formowania nawoju przędzy 
a ponadto ma elementy dla wprowadzenia odcinka 
przędzy do wspomnianego obszaru jej formowania. 

Urządzenie ma także zespół do nadawania przędzy 
ruchu posuwisto-zwrotnego na drodze prostoliniowej, 
położonej w przybliżeniu promieniowo względem osi 
obrotnicy (20). (10 zastrzeżeń) 

B65H P. 199840 25.07.1977 

Pierwszeństwo: 26.07.1976 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna (nr WPB 65g/19404Ó) 

Deustche Post Institut fur Post - und Fernmel-
dewesen, Berlin, Niemiecka Republika Demokratycz-
na. 

Urządzenie do sortowania przedmiotów na 
napędzanych podajnikach przedmiotów 

Urządzenie według wynalazku służy do sortowania 
przedmiotów, a w szczególności paczek w urzędach 
pocztowych, stacjach frachtowych itp. 

Urządzenie ma przy podajniku umieszczoną na-
przemiennie dowolną ilość elementów sortujących, 
wykorzystujących przy rozdzielaniu przedmiotów 
składową prędkości przedmiotu na podajniku. Ponad 
powierzchnią (11) podajnika (1) umieszczone są sko-
śnie do kierunku (2) ruchu dwie obrotowe tarcze (3) 
sortujące z poziomymi osiami (4) obrotu przesunięty-
mi w poziomie w stosunku do siebie, przy czym każ-
da z tarcz (3) składa się z symetrycznie umieszczo-
nych powierzchni (8) sortujących stanowiących wy-
cinki koła lub pierścienia kołowego. (8 zastrzeżeń) 
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B65H P. 201150 T 29.09.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Kablowe-
go „Kablosprzęt", Ożarów, Polska <Jerzy Ryniecki). 

Szybkobieżne owijadlo 

Owijadk) przeznaczone do owijania głównie żył ka-
bli i przewodów materiałem dowolnego rodzaju ma 
konstrukcję pozwalającą na bezawaryjną pracę przy 
prędkości dochodzącej do 12 tys. obr/min. 

W szybkobieżnym owijadle łożyskowym elementem 
wprowadzającym owijający materiał na rdzeń jest 
owijak usytuowany nad obrotową szpulą (2) z ma-

teriałem owijanym. Owijak ma oczko (5) zbierające 
i oczko (6) wprowadzające, lub jedno oczko (5a) zbie-
rająco-wprowadzające. Oczka te w obydwu przypad-
kach stanowią przedłużenie ramienia (8) zamocowa-
nego poprzez korpus (7) do łóżka (4) połączonego z 
przelotowym trzpieniem (3), który stanowi konstruk-
cję nośną owijaka. Owi jadło może mieć łożysko to^ 
czne lub ślizgowe. (1 zastrzeżenie) 

B66B P. 192510 17.09.1976 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń 

Transportowych, Bytom, Polska (Edward Burmenda, 
Andrzej Nalewajka, Karol Żydek). 

Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem, 
zwłaszcza do napędów urządzeń 

dźwigowo-transportowych 

Urządzenie według wynalazku wyposażone w sprzę-
gło z elementami ścinanymi charakteryzuje eię tym, 
że posiada tarczę przesuwną (10) zamocowaną do ele-
mentów ściennych (4), oddziaływującą na wyłącznik 
krańcowy (12), przy czym między tarczą przesuwną 
(10) a piastą (9) sprzęgła usytuowane są sprężyny (11). 

(1 zastrzeżenie) 

B66C P. 192390 14.09.1976 
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Alek-

sander Kulesza, Konstanty Chochoł). 

Pamięć analogowa ogranicznika 
udźwiga żurawi 

Pamięć analogowa ogranicznika udźwigu żurawi 
stanowi bryła w postaci krzywki przestrzennej. Chwi-
lowa wartość dopuszczalna udźwigu (ßi) jest określo-
na dla odpowiedniej długości wysięgnika (U) i kąta 
pochylenia wysięgnika względem podwozia żurawia 
(ai). 

Pamięć analogowa według wynalazku zawiera peł-
ną charakterystykę żurawia określoną w funkcji 
wszystkich możliwych parametrów pracy, uwzglę-
dniając też warunki wytrzymałości i statyczności żu-
rawia. Krzywka podaje w postaci analogowej do-
puszczalną wartość udźwigu lub tonometrażu dla do-
wolnie skojarzonych parametrów pracy żurawia, w 
dowolnym czasie eksploatacji. (1 zastrzeżenie) 
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B66C P. 192498 17.09.1976 

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Sprzętu Budownic-
twa, Poznań, Polska (Brunon Koszut). 

Sposób mocowania szyn do belki toru jezdnego 
żurawia wieżowego oraz śruba hakowa mocująca do 

stosowania tego sposobu 

Rozwiązanie według wynalazku polega na tym, że 
szynę (1) mocuje się do belki (2)' toru ułożonej na 
podkładach (7) za pomocą śrub (3) hakowych, których 
jedno wydłużone ramię (4) jest zakończone gwintem 
i przechodzi przez otwór wykonany w szyjce szyny 
(1) a z drugiej strony śruba (3) jeąt uformowana w 
kształcie haka (6) i jest zakotwiona do górnej półki 
belki (2) toru jezdnego. (2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ C 
CHEMIA; METALURGIA 

C01D P. 201488 12.10.1977 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Jan 
Potocki, Antoni Pasternak, Eugeniusz Iwanicki, Jerzy 
Ciosek). 

Sposób wytwarzania jodków metali alkalicznych 
znakowanych izotopami promieniotwórczymi jodu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ma-
teriał tarczowy - tlenek telluru rozpuszcza się w 
kwasie siarkowym z dodatkiem wody utlenionej, a 
następnie otrzymany roztwór wysyca się gazem obo-
jętnym lub szlachetnym względnie mieszaniną tych 
gazów o dowolnym składzie ilościowym aż do całko-
witego usunięcia tlenu ze środowiska reakcji, po 
czym przeprowadza się destylację w znany sposób 
i wydzielony jod rozpuszcza się w roztworze wodoro-
tlenku metalu alkalicznego. Otrzymane związki są 
stosowane w medycynie nuklearnej jako leki izoto-
powe lub jako półprodukty do wytwarzania znako-
wanych związków organicznych. (1 zastrzeżenie) 

C01F P. 192711 27.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surow-
ców Chemicznych, Kraków, Główny Instytut Górnic-
twa, Katowice, Polska (Maciej Michalski, Krzysztof 
Zymon, Stanisław Smyk, Ignacy Motyka, Włodzi-
mierz Gunia, Henryk Szczypa, Jan Wielecki, Anna 
Sypek, Krystyna Nawrót). 

Sposób odzysku jonów magnezowych z wód 
słonych, solanek i ługów pokrystalicznych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób odzysku jonów 
Magnezowych z wód słonych, solanek i ługów po-
krystalizacyjnych, zwłaszcza wód kopalnianych za-
wierających znaczne stężenie jonów Mg++. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że z 
roztworu o znacznym stężeniu jonów Mg++, wytrąca 
się selektywnie te jony przez dodanie jonów OH, 
korzystnie w postaci wodorotlenku sodu, przy czym 
dla rozdzielenia faz dodaje się do tego roztworu flo-
kulanta, korzystnie typu poliakryloamidowego w wy-
niku czego uzyskuje się osad wodorotlenku magnezo-
wego nadający się do przemywania, filtracji i wiro-
wania, który przetwarza się za pomocą znanych re-
akcji chemicznych na dowolne związki magnezu. 

(1 zastrzeżenie) 

C01F P. 198277 T 19.05.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Instytut Prze-
mysłu Wiążących Materiałów Budowlanych, Opole, 
Polska (Andrzej Noworyta, Wojciech Wyczałkowski, 
Andrzej Bróż). 

Sposób prowadzenia ekstrakcji roztworów 
glinianowych ze spieków glinowych 

Sposób według wynalazku, w którym przeprowa-
dza się ekstrakcję sprzężoną z płukaniem szlamu, 
przy zachowaniu przeciwprądowego przepływu czyn-
ników z użyciem urządzeń do rozdziału faz i kaskad 
(I, II) utworzonych ze zbiornikowych przepływowych 
aparatów (4, 5, 8, 9, 10), z których każdy współpra-
cuje z przynależnym mu urządzeniem (6, 7, 11, 12, 13) 
do rozdziału faz, charakteryzuje się tym, że do roz-
działu faz w kaskadach (I, II) używa się hydrocyklo-
nów (6, 7, 11, 12), natomiast szlam (2) z odstojnika 
(3) klarującego strumień (1) poekstrakcyjnego roztwo-
ru płucze się w dodatkowym zbiornikowym apara-
cie (14), poczym zawiesinę (25) z aparatu (14) roz-
dziela się w dodatkowym odstojniku (15) i szlam (26) 
kieruje się do ostatniego zbiornikowego aparatu (10) 
kaskady (II) płukania, zaś zawiesinę (21) z tego 
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stopnia płukania poddaje się rozdziałowi faz na. fil-
trze (13), usytuowanym na wyjściu kaskady (II) płu-
kania, przy czyni część roztworu (22) z filtru (13) 
wykorzystuje się jako czynnik płuczący szlam (2) w 
dodatkowym zbiornikowym aparacie (14). 

■ (2 zastrzeżenia) 

C01F P. 198385 T 24.05.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
Noworyta, Roman Koch). 

Sposób wprowadzenia nadmiernego strumienia wody 
z instalacji do wytwarzania wodorotlenku glinowego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że stru-
mień wody wprowadza się ze strumienia (3) roztwo-
ru poekstrakcyjnego poprzez odparowywanie do stru-
mienia (8) powietrza atmosferycznego w wymuszo-
nym obiegu składającym się ze strefy (2) odparowy-
wania i strefy (1) ogrzewania, przy czym obiegowy 
strumień (4) podgrzewa się do temperatury zawar-
tej w granicach, od 40°C do 95°C. 

(3 zastrzeżenia) 

C01G P.198212 T 17.05.1977 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (Ryszard 
Taraszkiewicz, Andrzej Szytuła). 

Nowa metoda szybkiej preparatyki 
stopów międzymetalicznych, 
zwłaszcza stropów Heuslera 

Metoda według wynalazku polega na tym, że ma-
teriał wyjściowy najkorzystniej w postaci proszków, 
poddaje się działaniu krótkotrwałego impulsu silno-
prądowego, który przechodząc jprzez próbkę zmienia 
materiał wyjściowy w ciecz, częściowo w parę lub 
w plazmę składników i z tej postaci próbka ulega 
krystalizacji. (1 zastrzeżenie) 

C02B P.192415 15.09.1976 

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Za-
brze, Polska (Bogusław Wołany). 

Sposób otrzymywania i aklimatyzacji 
osadu czynnego do oczyszczania wód ściekowych 

Sposób otrzymywania i aklimatyzacji termofilnego 
osadu czynnego polega na prowadzeniu hodowli i 
aklimatyzacji osadu w komorach napowietrzania. 
Komory wypełnione są wodą o podwyższonej tem-
peraturze, utrzymywanej podczas całego procesu. Do 
wytwarzania termofilnego osadu czynnego używa się 
materiału zaszczepialnego takiego jak surowy osad 
ze ścieków komunalnych, obornik, a także mezofilny 
osad czynny, przy czym proces odbywa się w obec-
ności zanieczyszczeń organicznych zawartych w ście-
kach poddawanych oczyszczaniu, osadem czynnym w 
warunkach przepływowych lub periodycznych. 

(1 zastrzeżenie) 

C02C P.197839 T 02.05.1977 

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gli-
wice, Polska (Zygmunt Pociecha, Emilia Petlicka, Jan 
Biczysko). 

Sposób usuwania amoniaku i jonów amonowych 
z wody i ścieków 

Sposób według wynalazku jest oparty o reakcję ja-
ka zachodzi między jonami fosforanowymi, magne-
zowymi i amoniakiem, która prowadzi do strącenia 
nierozpuszczalnego fosforanu amonowo-magnezowego. 
Proces przebiega przy pH 9,5-10,5. Dla przyśpiesze-
nia procesu krystalizacji utworzonego fosforanu amo-
nowo-magnezowego konieczna jest obecność katali-
zatora jakimi są zarodki krystalizacji w postaci za-
wiesiny drobnych kryształków tej soli. Katalizator 
ten dodawany jest tylko na początku procesu a na-
stępnie powstaje sam w czasie procesu. 

Ścieki po zadaniu fosforanem magnezowo-potaso-
wym i mlekiem wapiennym lub kolejno solami ma-
gnezu, fosforanem dwusodowym i mlekiem wapien-
nym zadaje się katalizatorem - zawiesiną kryształ-
ków fosforanu amonowo-magnezowego i miesza przez 
2 -3 godziny aż do zakończenia reakcji. Utworzony 
osad może być użyty jako katalizator przy oczy-
szczaniu następnych porcji ścieków. Po zakończeniu 
reakcji i uzyskaniu usunięcia amoniaku do żąda-
nych granic ścieki poddaje się sedymentacji filtra-
cji. Są one wówczas oczyszczone od amoniaku. Jed-
nocześnie następuje strącenie i usunięcie związków 
magnezu, części związków wapnia^ przez co obni-
ża się ogólne zasolenie ścieków. Podwyższone pH 
ścieków obniża się przez doprowadzenie niewielkich 
ilości gazów odlotowych zawierających CO2. Stosu-
jąc metodę według wynalazku stwierdzono w czasie 
prób laboratoryjnych obniżenie stężenia amoniaku w 
ściekach z 85 mg/l do 1,5 mg/l a jednocześnie obni-
żono twardość ogólną z 28,9°n a 7,l°n, wapniową z 
23,2°n a 3,8°n, magnezową z 5,6°n na 3,3°n. 

Metoda ta nadaje się szczególnie do przemysło-
wego zrealizowania w reaktorach wielofunkcyjnych 
ngp. typu akcelator, w których następuje wielokrot-
ne wymieszanie ścieków z powstającymi osadami. 

(6 zastrzeżeń) 

C02C P. 198249 T 18.05.1977 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury i Urzą-

dzeń Komunalnych „Powogaz", Poznań, Polska (Bog-
dan Thomalla). 

Komora napowietrzania oczyszczalni ścieków 

Komora napowietrzania oczyszczalni ścieków 
głównie ścieków bytowo-gospodarczych i przemysło-
wych stosowana przy głębokim ich napowietrzaniu 
metodą osadu czynnego, zwłaszcza w oczyszczalniach 
z osadnikami wtórnymi ma jedno lub Więcej urzą-



Nr. 7(113) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 29 

dzeń do napowietrzania (2, 3) z których przynaj-
mniej jedno (3) jest urządzeniem również do re-
cyrkulacji osadu. Wchodzące w skład komory urzą-
dzenia recyrkulująco-napowietrzające oraz napowie-
trzające mają elementy rozpraszające powietrze, w 
których są kanały (19) łączące środek elementu z 
kanałem obwodowym (20), przy czym kanały te są 
otwarte od dołu i na wszystkich swoich obrzeżach 
mają skierowane ku dołowi zęby (21). 

(3 zastrzeżenia) 

C03C P.198335 T 23.05.1977 

Spółdzielnia Pracy Usług Szklarskich „Pyroflex" im. 
Feliksa Dzierżyńskiego, Warszawa, Polska (Halina 
Bednarek). 

Sposób srebrzenia szkła z przeznaczeniem na lustra 

Przedmiotem według wynalazku jest sposób sre-
brzenia szkła przeznaczonego na lustra, polega na 
natryskiwaniu powierzchni szklanych roztworem sre-
brzącym i redukującym, przy czym ciężar właściwy 
roztworu srebrzącego wynosi od 1,00-1,02 g/cm8 a 
roztworu redukującego od 1,00-1,05 g/cm3, przy sto-
sunku molowym azotanu srebra do siarczanu hydra-
zyny 2 :1 , zaś pH roztworu srebrzącego wynosi od 
10-12 a pH roztworu redukującego 9-10. Tempe-
ratura roztworów srebrzących wynosi od 15°-18° C, 
przy ciśnieniu roboczym od 5-6 atm. 

(1 zastrzeżenie) 

C04B P.192407 13.09.1976 

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, Pol-
ska (Władysław Bieda, Grażyna Wojsa, Zofia Patzek, 
Karol Eisner, Erwin Twardzik, Wacław Dakowicz). 

Zasadowe wyroby 
na wyłożenie mieszalników surówki 

Zasadowe wyroby na wyłożenie mieszalników su-
rówki na bazie klinkieru magnetyzowanego charak-
teryzuje się tym, że zawierają dodatek składnika 
chromonośnego dużej czystości w jpostaci koncentra-
tów rud chromowych, chromianów i innych związ-
ków chromu w takiej ilości, aby zawartość Cr2Û3 w 
wyrobach magnetyzowanych nie przekraczała 5%. 

(1 zastrzeżenie) 

C04B P. 198484 T 27.05.1977 

Akademia Techndczno-Rolnicza im. J. J. Sniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska (Zygmunt Wiśniewski, Woj-
ciech Wiśniewski, Janusz Herman, Tadeusz Deluga). 

Sposób wytwarzania konstrukcji z betonu, 
zwłaszcza z betonu piaskowego popioło-cementowego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ce-
ment, a zwłaszcza cement z popiołem lotnym i ewen-
tualnie z dodatkami chemicznymi wraz z wodą umie-
szcza się w zbiorniku, w którym leżakuje przez 
okres nie dłuższy od pierwszego okresu (powolnego 
przebiegu reakcji hydratacji i dopiero potem dodaje 
się i miesza z kruszywem, po czym umieszcza się 
w formie lub w deskowaniu, gdzie zagęszcza się zna-
nymi sposobami i poddaje od razu intensywnej 
obróbce cieplnej. (1 zastrzeżenie) 

C04B 
C01F 

P.199725 18.07.1977 

Pierwszeństwo: 23.07.1976 - Francja nr 76 23130) 

Aluminium Pechiney, Lyon, Francja (Henri Mercier, 
Joseph Cohen, Pierre Naurel). 

Aglomeraty tlenku glinowego 
i sposób ich wytwarzania 

Przedmiotem wynalazku są aglomeraty tlenku gli-
nowego i sposób ich wytwarzania, stosowane jako 
substrat przy otrzymywaniu glinu drogą termoelek-
trolizy. 

Aglomeraty tlenku glinowego charakteryzują się 
tym, że są wytwarzane przez ubijanie produktu przej-
ściowego pochodzącego z niepełnego rozkładu uwodnio-
nego siarczanu glinowego o wzorze Al2O3.xSO3.yH2O, 
w którym x oznacza liczbę 0,5-5, zaś y oznacza licz-
bę o-18, zawierającego 1-15% siarki w przeliczeniu 
na SO3 i następne granulowanie produktu ubitego 
i obrókę cieplną produktu granulowanego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pro-
dukt przejściowy pochodzący z niepełnego rozkładu 
uwodnionego siarczanu glinowego o wzorze 
Al2O3*xSO3*yH2O, w którym x oznacza liczbę za-
wartą w granicach 0,5-5, zaś y oznacza liczbę w 
granicach 0-18, ubija się pod ciśnieniem 00 naj-
mniej równym 200 kG/cm2 w czasie jego pastylko-
wania, następnie granuluje się przez rozdrabnianie 
i selekcjonuje do pożądanego uziarnienia oraz pod-
daje obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 
1500°C. (10 zastrzeżeń) 
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C04B P. 199905 28.07.1977 

Pierwszeństwo: 28.07.1976 - Dania (nr 3401/76) 
04.01.1977 - Danda (nr 17/77) 

Karl Krystian Kobs Kreyer, Viby J., Dania (Karl 
Krystian Kobs Kreyer). 

Sposób wytwarzania 
pęcherzykowatych powłok krzemowych 

Sposób wytwarzania pęcherzykowatych powłok 
krzemowych o wysokiej zawartości wollastonitu i nis-
kiej zawartości krystobalitu, w którym surowce do 
otrzymywania powłok wprowadza się częściowo do 
górnego końca pochylonego pieca obrotowego a czę-
ściowo do niższego końca pieca, skąd przemieszcza 
się je do strefy spiekania, charakteryzuje się tym, 
że dodatek zawierający wapń np. siarczan wapniowy 
wprowadza się do niższego końca pieca obrotowego. 
Otrzymane powłoki krzemowe są odpowiednie jako 
materiały budowlane, a zwłaszcza materiały do po-
wlekania powierzchni dróg. (8 zastrzeżeń) 

C06B P. 192571 22.09.1976 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „NITRON-ERG", 
Krupski Młyn, Polska (Marian Ambrożek, Joachim 
Grzesiek, Jan Guga, Zygmunt Kurantowski, Jan 
Przegroda, Zygmunt Swoszowski). 

Sposób wytwarzania kompozycji B 

Sposób według wynalazku polega na tym, że jed-
norodną zawiesinę heksogenu, trotylu i wosku w wo-
dzie spuszcza się na nuczę filtracyjną, po czym na 
wypływającą z reaktora zawiesinę puszcza się stru-
mienie wody. Sposób znajduje zastosowanie do wy-
twarzania materiałów wybuchowych o dużej krusz-
ności i dużej prędkości detonacji. (9 zastrzeżeń) 

C07C P. 192309 09.09.1976 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Stanisław Łuczyn, Jerzy 
Wasilewski, Elżbieta Lipińska-Łuczyn, Józef Wier-
cioch, Janina Karbowiak). 

Sposób stabilizacji barwy monohydratu 
kwasu p-toluenosulfonowego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
stężonego wodnego, ogrzanego do temperatury 
60-100°C roztworu kwasu p-toleunosulfonowego 
przygotowanego do krystalizacji, wprowadza się mocz-
nik a następnie roztwór poddaje się krystalizacji, 
płatkowaniu lub granulacji w znany sposób. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P. 192351 10.09.1976 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Czesław Przybył, Edward 
Pajda, Zofia Kubica, Sylwester Chybowski). 

Sposób wytwarzania merkaptanów 

Alifatyczne, rozgałęzione, wysokocząsteczkowe 
merkaptany otrzymuje się w wyniku reakcji siarko-
wodoru z olefiną o zawartości od 10 do 14 atomów 
węgla w cząsteczce wobec bezwodnego chlorku glinu, 
przy czym reakcję prowadzi się w temperaturze nie-
przekraczającej 50°C, przy stałym przepływie siarko-
wodoru a katalizator dozowany jest dwukrotnie. Mer-
kaptany takie stosowane są do regulacji ciężaru czą-
steczkowego w produkcji kauczuków. 

(3 zastrzeżenia) 

C07C P. 192389 14.09.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Han-
na Piotrowska, Zygmunt Matacz). 

Sposób otrzymywania pochodnych nitroalkanów 

Sposób otrzymywania a- podstawionych pochodnych 
nitroalikanów takich jak a- nitrosiarczki a- nitro-
sulfony i a- nitrocyjanki, mających zastosowanie w 
syntezie organicznej, polega na działaniu środkiem 
utleniającym na wodny roztwór soli odpowiedniego 
nitroalkanu i odpowiedniego anionu, takiego jak RS<~> 
ArSOa*"' i CN*"'. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 192402 12.09.1973 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Maciej Kiedik, Edward 
Grzywa, Józef Kołt, Kazimierz Terelak, Jerzy Czyż, 
Anna Niezgoda). 

Sposób przeróbki odpadów 
z procesu wytwarzania dwufenylolopropanu 

Odpady z procesu wydzielania dwufenylolopropanu, 
zwanego dianem, wytwarzanego na drodze konden-
sacji fenolu z acetonem wobec kationitu jako kata-
lizatora, poddaje się katalitycznemu rozkładowi ter-
micznemu w obecności podfosforynu sodu jako ka-
talizatora, użytego w ilości 0,01-0,5 wag. Proces roz-
kładu prowadzi się w temperaturze do 250 °C i pod 
obniżonym ciśnieniem w zakresie 5-50 mm Hg. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P. 192502 17.09.1976 

Gdańskie Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena", 
Gdańsk, Polska (Piotr Bednarek, Janusz Bołtrukie-
wicz, Władysław Rapicki). 

Sposób otrzymywania etanoloamidów 
kwasów tłuszczowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób katalizowane-
go acylowania mono i dwuetanoloaminy przy po-
mocy estrów kwasów tłuszczowych, korzystnie estrów 
metylowych w obecności katalizatora składającego się 
z tlenku wapnia i soli sodowej lub potasowej kwasu 
tłuszczowego lub trójetyloaminy. W wyniku reakcji 
otrzymuje się etanoloamidy kwasów tłuszczowych bę-
dące środkami powierzchniowo czynnymi. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P. 192593 23.09.1976 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Marian Spadło, Zdzisław 
Kulicki, Wiesław Szelejewski, Henryk Olkowski, Ja-
nina Burdynowska, Jurgen Kulawik). 

Sposób wytwarzania tlenku styrenu 

Sposób wytwarzania tlenku styrenu, polega na pro-
wadzeniu reakcji epoksydacji styrenu w fazie ciekłej 
w temperaturze 40-150°C, w obecności związków 
metaloorganicznych Ti, V, Cr, Zr, W, Mo, Mn, Co i Rh 
stosowanych w postaci soli rozpuszczalnych w śro-
dowisku reakcji, korzystnie acetyloacetonianów, kar-
bonylków, tłuszczanów i naftenianów, zawierających 
od 5X1O~5 do 4X1O~S mola metalu na 1 mol wo-
doronadtlenku, przy stosunku styrenu do wodoronad-
tlenku w mieszaninie reakcyjnej wynoszącym 1-15:1, 
z dodatskiem l,10~3-1,0% wagowych stabilizatora pro-
duktu w stosunku do ilości styrenu. 

(3 zastrzeżenia) 
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C07C P. 192721 29.09.1976 

Pierwszeństwo: 30.09.1975 - Szwajcaria (nr 12649/75) 

Cäba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych związków 
oraz środek do zwalczania grzybów i bakterii 

Środek do zwalczania grzybów i bakterii według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera on ja-
ko substancję czynną związek o -WTJOTZJZ 1, w któ-
rym Ri oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach wę-
gla, grupę alkoksylową o 1-4 atomach węgla lub 
atom chlorowca, R2 oznacza rodnik alkilowy o 1-3 
atomach węgla, grupę alkoksylową o 1-4 atomach 
węgla lub atom chlorowca, R3 oznacza atom wodo-
ru, rodnik alkilowy o 1-3 atomach węgla lub atom 
chlorowca, R4 oznacza atom wodoru lub rodnik me-
tylowy, przy czym całkowita ilość atomów węgla pod-
stawników Ri, R2, R3 i R4 w pierścieniu fenylo-
wym nie przewyższa liczby 8, R5 oznacza rodnik 
metylowy lub etylowy a Y oznacza jedną z grup 
- O - R e lub - S - R Ö , w których Re stanowi rodnik 
alkilowy o 1-6 atomach węgla, rodnik alkenylowy 
o 3-6 atomach węgla lub rodnik alkinylowy o 3-6 
atomach węgla, lub Y oznacza grupę - S - < S = ) C - N 
(CHzh, razem z odpowiednimi nośnikami i/lub sub-
stancjami powierzchniowo czynnymi. 

Sposoby wytwarzania związków o wzorze 1, w któ-
rym wszystkie symbole mają wyżej podane znaczenie, 
według wynalazku polegają na tym: że związek o 
wzorze 2, w którym Ri-R5 mają wyżej podane zna-
czenie, acyluje się związkiem o wzorze 3, w którym 
R<) ma wyżej podane znaczenie, a Hal' oznacza atom 
chlorowca, korzystnie chloru lub bromu, albo zwią-
zek o wzorze 2, w którym Ri-R5 mają wyżej po-
dane znaczenie, początkowo monochlorowcoacetyluje 
się do związku o wzorze 4, w którym Ri-R5 i Hal' 
mają wyżej podane znaczenie, i poddaje dalszej re-
akcji z wyboru iz solą kwasu N,N-dwumetylodwutio-
karbaminowego o wzorze 5, w którym M oznacza ka-
tion metalu ziem alkalicznych, albo z merkaptanem 
lub z jego solą metalu alkalicznego lub metalu ziem 
alkalicznych o wzorze 6, w którym R$ i M mają 
wyżej podane znaczenie. (17 zastrzeżeń) 

C07C P. 193183 21.10.1976 

Pierwszeństwo 21.10.1975 - St. Zjedn. Am. (nr 624486) 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ame-
ryki. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
ll-dezoksy-ie-arylo-co-tetranorprostaglandyny 

Sposób wytwarzania nowych, optycznie czynnych 
pochodnych ll-dezoksy-lô-arylo-w-tetranorprostaglen-
dyny o wzorze 15, ich antypodów optycznych i mie-
szanin racemicznych ewentualnie w postaci farma-
ceutycznie dopuszczalnych soli, w którym to wzorze 
X i M oznaczają grupę ketonową, a-hydroksylową 
lub ß-hydroksylowa Q oznacza grupę tetrazoilową-5 
lub grupę o wzorze -COOR', w którym R' oznacza 
atom wodoru, grupę alkilową o 1-10 atomach węgla, 
cykloalkilową o 3-8 atomach węgla, fenyloalkilową 
o 7-9 atomach węgla lub ewentualnie jednopodsta-
wioną grupę fenylową, a Ar we wzorze 15 oznacza 
grupę a-naftylową, ß-naftylowa, ewentualnie jedno-
podstawioną grupę fenylową, w której podstawni-
kiem jest atom fluoru, chloru lub bromu, grupa trój-
fluorometylowa, fenylową, niższa grupa alkilowa lub 
alkoksylową, polega na usunięciu grupy ochronnej ze 
związku o wzorze 38, jego antypodu optycznego lub 
mieszaniny racemicznej, w którym Ar ma wyżej po-
dane znaczenie, Q oznacza grupę -COOH lub gru-
pę tetrazoilową, P oznacza grupę ketonową a-hydro-
ksylową, ß-hydroksylowa, a-acyloksylową lub ß-acy-
loksylową, a I oznacza a lub ß grupę ochronną gru-
py hydroksylowej. W razie potrzeby utlenia się otrzy-
many produkt, usuwa się grupę acylową i poddaje 
się go estryfikacji. 

Przedmiotem wynalazku jest również sposób wy-
twarzania związków o wzorze 22, w którym Z ozna-
cza grupę o wzorze 23 lub 24. 

Związki o wzorze 15 wykazują działami rozszerza-
jące naczynia krwionośne, rozszerzające oskrzela, 
działanie przeciwarytmiczne, działanie powodujące 
pobudzenie serca, działanie przeciwzapłodnieniu i 
przeciwwrzodowe. (13 zastrzeżeń) 

C07C P. 193761 18.11.1976 

Pierwszeństwo: 18.11.1975 - St. Zjedn. Am. 
(nr 632939) 

Research Corporation, Nowy Jork, Stany Zjedno-
czone Ameryki (Andrew S. Kende, Yuh-Geng Tsay, 
John E. Mille). 

Sposób wytwarzania czteropierścieniowych chinonów 

Przedmiotem wynalazku są sposoby wytwarzania 
czteropierścieniowych chinonów, zwłaszcza nowa me-
toda (•+■)-7-dezoksydaunomycynonu i jego analogów 
z nowych trój- i czteropierścieniowych przejściowych 
chxrxxnów. 7-dezoksydaunomycynon, będący pochodną 
otrzymywanej ze źródeł naturalnych daunomycyny, 
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jest związkiem znanym i stanowi produkt (pośredni 
do wytwarzania daunomycyny i jej pochodnej adria-
mycyny, będących antybiotykami stosowanymi w 
lecznictwie jako środki przeciwnowotworowe. 

(37 zastrzeżeń) 

C07C 
C07D 

P.193861 23.11.1976 

Pierwszeństwo: 25.11.1975 - Wielka Brytania 
(nr 48402/75) 

Imperial Chemical Industries Limited Londyn, Wiel-
ka Brytania. 

Sposób wytwarzania a-aminoketonów 

Wynalazek dotyczy sposobów wytwarzania cc-ami-
noacylowych pochodnych kwasów fenylo-, fenoksy-, 
tiofenoksy- i fenylosulfinylo-alkanokarbóksylowych 
oraz ich amidów d estrów, ewentualnie w postaci so-
li dopuszczalnych w farmacji, hamujących tworzenie 
się oraz zmniejszających trwałość skrzepów we krwi 
ssaków ciepłokrwistych. Typowymi przykładami 
związków otrzymywanych sposobami według wyna-
lazku są: 4-(aminoacetylo)-fenoksyoctan metylu, 
kwas 4-(aminoacetylo)-fenoksyoctowy i 4-(aminoace-
tylo)-tiofenoksyoctan metylu, korzystnie w postaci 
chlorowodorków. (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 197571 T 22.04.1977 

Zakłady Przemysłu Barwników „Organika-Boruta" 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Zgierz, Polska (Stani-
sław Januszkiewicz, Stanisław Prus, Zdzisława Olejni-
czak, Zdzisław Zaremba). 

Sposób wytwarzania półfabrykatów 
do barwników zawiesinowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
związków o wzorze 1, w którym X oznacza atom 
wodoru, grupę alkilową lub alkoksylową, Y oznacza 
atom wodoru, chlorowca, grupę alkilową lub acety-
loaminową, m oznacza liczbę całkowitą 2-4, W ozna-
cza atom chlorowca, Z oznacza atom wodoru, grupę 
alkilową o 1-4 atomach węgla, która może być 
podstawiona atomem chloru, grupę wodorotlenową, 
cyjanową lub grupę CH2 COO(CH2)n W, w którym 
n i W mają wyżej podane znaczenie, polega na reakcji 
kondensacji związków o wzorze 2, w którym X i Y 
mają wyżej podane znaczenie a A oznacza atom wo-
doru, grupę alkilową o 1- ł̂ atomach węgla, która 
może być podstawiona atomem chloru grupą wodo-
rotlenową lub cyjanową, ze związkami o wzorze 3, 
w którym W i n mają wyżej podane znaczenie a B 
oznacza atom chlorowca. 

Związki o wzorze 1 stosowane są w syntezie barw-
ników zawiesinowych jako składniki bierne. 

(2 zastrzeżenia) 

C07C P.197823 02.05.1977 

Pierwszeństwo: 07.07.1976 - St. Zjedn. Am. 
(nr 703148) 

Hydrocarbon Research, Inc., Morristown, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Leon M. Lehman). 

Ciągły sposób uwodorniania węgla 

Przedmiotem wynalazku jest ciągły sposób uwodor-
niania węgla, polegający na tym, że rozdrobniony 
węgiel, zawierający siarkę, poddaje się reakcji z wo-
dorem, wytwarzając ciekły węglowodór i jako pro-
dukt uboczny siarikowodór oraz otrzymując pozosta-
łość zawierającą siarkę. 

Cechą sposobu wynalazku jest to, że pozostałość 
otrzymaną w procesie uwodorniania spala się, wy-
płukuje z gazów spalinowych wytworzony dwutle-
nek siarki i poddaje go reakcji w stosunku stechio-
metrycznym z siarkowodorem stanowiącym produkt 
uboczny, otrzymując elementarną siarkę. 

(7 zastrzeżeń) 

Ç07C P.197963 07.05.1977 

Pierwszeństwo: 10.05.1976 - St. Zjedn. Am. 
(nr 684606) 

E. R. SQUIBB and Sons, Inc., Princeton, New 
Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki (Miguel Angel 
Ondetti, David Wayne Cushman). 

Sposób wytwarzania 
merkaptocylowych pochodnych aminokwasów 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ-
rym n oznacza wartość liczbową 0,1 lub 2, przy czym 
w przypadku gdy n oznacza wartość liczbową 2, Ri 
oznacza atom wodoru, rodnik hydroksyniskoalkileno-
wy, hydroksyfenyloniskoalkilenowy, aminoniskoalki-
lenowy, guanidynoniskoalkilenowy, imidazolilonisko-
alkilenowy, indoliloniskoalkilenowy, merkaptonisko-
alkilenowy, niskoalkilomerkaptoniskoalkilenowy, kar-
bomoiloniskoalkilenowy lub karboksyniskoalkilowy, 
R2, R3 i R4 niezależnie od siebie oznaczają atom wo-
doru, rodnik niskoalkilowy lub fenyloniskoalkileno-
wy, R5 oznacza atom wodoru, rodnik .niskoalkonokar-
bonylowy, benzoilowy lub rodnik o wzorze 2, w przy-
padku, gdy n oznacza wartość liczbową 1, Ri ozna-
cza rodnik niskoalkilowy, fenyloniskoalkilenowy, hy-
droksyniskoalkinelowy, aminoniskoalkilenowy, guani-
dynoniskoalkilenowy, imidazoliloniskoalkilenowy, in-
dolilonisoalkilenowy, merkaptoniskoalkilenowy, ni-
skoalkilomerkaptoniskoalkilenowy, karbamoiloniskoal-
kilenowy lub karboksyniskoalkilowy, R2 i R3 nie-
zależnie od siebie oznaczają atom wodoru, rodnik al-
kilowy lub fenyloniskoalkilenowy, R4 oznacza atom 
wodoru, R5 ma wyżej podane znaczenie oraz w przy-
padku gdy n oznacza wartość liczbową 0, Ri oznacza 
rodnik hydroksymiskoalkilenowy, hydroksyfenyloni-
skoalkilenowy, aminoniskoalkilenowy, guanidynonisko-
alkilenowy, imidazoliloniskoalkilenowy, indoliloniso-
alkilenowy, meraptoniskoalkilenowy, niskoalkilomer-
kaptoniskoalkilenowy, karbamoiloniskoalkilenowy lub 
karboksyniskoalkilowy, R2, R3 R4 niezależnie od sie-
bie oznaczają atom wodoru rodnik niskoalkilowy lub 
fenyloniskoalkilowy, a R5 ma wyżej podane znacze-
nie, polega na tym, że związki o wzorze 9, w którym 
X oznacza atom chlorowca, poddaje się reakcji z 
anionem tiokwasu o wzorze R6 COSH, w którym 
R6 oznacza rodnik niskoalkilowy lub fenylowy, pro-
wadzącej do wytworzenia związków w których wzo-
rze R5 oznacza rodnik niskoalkanokairbonylowy lub 
benzoilowy, które następnie można przekształcić za 
pomocą amonolizy w związki, w których wzorze R5 
oznacza atom wodoru, po czym otrzymane związki 
można przekształcić za pomocą utleniania alkoholo-
wych roztworem jodu w związki, w których wzorze 
R5 oznacza rodnik o wzorze 2. W przypadku wytwa-
rzania związków o wzorze 1, w którym n oznacza 
wartość liczbową 1, R4 oznacza atom wodoru, a po-
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zostałe podstawniki mają wyżej podane znaczenie, 
związki o wzorze 4, w którym R6 ma wyżej podane 
znaczenie, poddaje się reakcji z aminokwasem o 
wzorze 5 prowadzącej do wytworzenia związków, w 
których wzorze Rg oznacza rodnik niskoalkanofcarbo-
nylowy lub benzoilowy, które następnie przekształca 
się za pomocą amonolizy w związki, w których wzo-
rze Rs oznacza atom wodoru, po czym otrzymane 
związki poddaje się utlenianiu alkoholowym roztwo-
rem jodu w wyniku czego otrzymuje się związki, w 
których wzorze Rg oznacza rodnik o wzorze 2. 

Związki o wzorze 1 wykazują działanie łagodzenia 
nadciśnienia zależnego od angiotensyny. 

(9 zastrzeżeń) 

C07C P.198554 T 31.05.1977 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An-
drzej Jończyk, Joanna Włostowska). 

Sposób rozkładu sulfonylohydrazonów 

Sposób rozkładu sulfonylohydrazonów aldehydów i 
ketonów polega na tym, że sulfonylohydrazony pod-
daje się działaniu stężonych, wodnych roztworów wo-
dorotlenków metali alkalicznych, w temperaturze 
20-200°C, korzystnie wobec czwartorzędowych związ-
ków amoniowych. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 198555 T 31.05.1977 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Mi-
chał Fedoryński, Mieczysław Mąkosza). 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu octowego 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu octowego 
o wzorze XCR1R2Y, w którym X oznacza grupę estro-
wą lub nitrylową, Y oznacza grupę estrową, nitrylo-
wą, sulfoalkilową, sulfoarylową, ketoalkilową lub ke-
toaryiową, Ri oznacza grupę alkilową, alkenylową, al-
kinylową, aryloalkilową, aryloalkenylową, aryloalki-
nylową zawierające takie podstawniki jak grupy al-
koiksylowe, nitrylowe, estrowe, ketonowe, aminowe 
lub atomy chlorowca, a R2 oznacza grupy podane 
dla podstawnika Ri albo atom wodoru lub pierścień 
aromatyczny lub Ri i R2 razem tworzą pierścień ali-
fatyczny lub heterocykliczny, polega na reakcji po-
chodnych kwasu octowego o wzorze XCHR2Y, w któ-
rym X, Y i R2 mają wyżej podane znaczenie z czyn-

nikiem alkilującym o wzorze Ri Z, w którym Ri 
ma wyżej podane znaczenie a Z oznacza atom chloru, 
bromu lub jodu wobec węglanu metalu alkalicznego 
i katalizatora takiego jak czwartorzędowy związek 
amoniowy, eter koronowy lub trzeciorzędowa ami-
na. (2 zastrzeżenia) 

C07C P.199019 20.06.1977 

Pierwszeństwo: 23.06.1976 - RFN (nr P 2628517.6) 

Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Republika 
Federalna Niemiec i Berlin Zachodni (Heinrich 
Pfeiffer, Ulrich Speck). 

Sposób wytwarzania nowych bis 
(3,5-dwukarbamoilo- 2, 4, 6-trójjodoanilidów) 

kwasu dwukarboksylowego 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 
bis (3,5-dwukarbamoilo- 2, 4, 6-trójjodoanilidów) kwa-
su dwukarboksylowego, nadających się zwłaszcza na 
substancję cieniującą występującą w środku kontra-
stowym do zdjęć rentgenowskich. 

Cechą sposobu wytwarzania nowych bis (3,5-dwu-
karbamoilo- 2, 4, 6^trójjodoanilidów) kwasu dwukar-
boksylowego o ogólnym wzorze 1, w którym Ri ozna-
cza niższy prostołańcuchowy lub rozgałęziony rodnik 
mono- lub wielohydroksyalkilowy, R2 oznacza atom 
wodoru, niższy rodnik alkilowy lub ma znaczenie po-
dane dla Ri, R3 oznacza atom wodoru lub niższy rod-
nik alkilowy a X oznacza wiązanie pojedyncze albo 
prostołańcuchowy lub rozgałęziony rodnik alkileno-
wy, ewentualnie przedzielony jednym lub kilkoma 
atomami tlenu lub ewentualnie podstawiony grupą 
hydroksylową lub niższym rodnikiem alkilowym, jest 
według wynalazku to, że czterochlorek kwasu czte-
rokarboksylowego o ogólnym wzorze 2, w którym 
R3 i X mają wyżej podane znaczenie, poddaje się 
reakcji z aminą o wzorze HN(-ROR2, w którym 
Ri i R2 mają wyżej podane znaczenie. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C 
A01N 

P.199094 23.06.1977 

Pierwszeństwo: 24.06.1976 - RFN (nr P 2628 384.1) 

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem 
Republika Federalna Niemiec. 
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Środek chwastobójczy i grzybobójczy 
oraz sposób wytwarzania związków, 

zawartych w nim jako substancje czynne 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
związków o wzorze 1, w którym R i Ri oznaczają 
jednakowe albo różne (podstawniki z grupy obejmują-
cej chlorowiec, (Ci-C^-chlorowcoalkil, (Ci-C4)-al-
kil, grupą nitrową, (Ci-C-O-alkoksylową albo 
(Ci-dJ-alkilotiolową, n, m oznaczają liczby całko-
wite 0 -3 , X oznacza - O - albo -CH2-, Y oznacza 
O, S, NH i Z oznacza grupę cyjanoetylową albo rodnik 
o wzorze 2, gdzie A oznacza grupę metylenową ewen-
tualnie podstawioną przez -CH3, -C2H5, -COCH3 
albo przez dalszy rodnik o wzorze -CÓCR3, albo 
rodnik feny Iowy ewentualnie jedno- albo dwukrotnie 
podstawiony przez (Ci-C4)-alkil, chlorowiec i/albo 
przez grupę nitrową, R3 oznacza (Ci-C4)-alkil, pole-
gający na tym, że albo związki o wzorze 3 albo ich 
sole metali alkalicznych albo amonowe poddaje się 
reakcji ze związkami o wzorze Hal-Z, albo związki 
o wzorze 4 poddaje się reakcji ze związkami o wzo-
rze HYZ albo ich związkami metali alkalicznych 
albo amonowymi, ewentualnie w obecności środka 
wiążącego kwas, przy czym Hal we wzorze 3, i we 
wzorze Hal-Z oznacza korzystnie chlor albo brom. 

Związki o wzorze 1 mają dobre działanie chwa-
stobójcze przeciw szerokiemu wachlarzowi traw 
szkodliwych w zastosowaniu przed wzejściem albo 
po wzejściu i jednocześnie działają grzybobójczo. 

Przedmiotem wynalazku jest również środek chwa-
stobójczy, który charakteryzuje się tym, że zawiera 
związki o wzorze 1. (3 zastrzeżenia) 

C07C P. 199321 02.07.1977 

Pierwszeństwo: 02.07.1976 - RFN (nr P 2629769.8) 

Chemische Werke Hüls Aktiengesellschaft, Marl, Re-
publika Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania czystego eteru 
metylowo-IIIrz-butylowego 

Sposób wytwarzania czystego eteru metylowo-III-rz.-
butylowego drogą przemiany izobutenu lub miesza-
nin węglowodorowych zawierających izobuten z me-
tanolem, w stosunku molowym 131-1:2, w fazie 
ciekłej, w temperaturze pomiędzy 30-100°C, na sil-
nie kwaśnych makroporowatych organicznych żywi-
cach jonowymiennych, polega na tym, że po od-
dzieleniu nieprzereagowanych węglowodorów miesza-
ninę reakcyjną destyluje się pod ciśnieniem, przy 
czym powstający przy destylacji destylat metanolo-
wy zawraca się do strefy przemiany metanolu z 
izobutenern, a ze spodu kolumny destylacyjnej od-
biera się czysty ester metylowo-IIIrz.-butylowy. 

(3 zastrzeżenia) 

C07C P.199669 15.07.1977 

Pierwszeństwo: 28.07.1976 - Wielka Brytania 
(nr 31459/76) 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania. 

Sposób wytwarzania 3-amino-4-alkoksyaeetanilidów 

Sposób wytwarzania 3-amino-4-alkoksyacetanilidów, 
w których alkil zawiera 1-6 atomów węgla, polega 
na kontaktowaniu 1 mola eteru Ci-6-alkilowego 
2, 4-dwuaminofenolu z 1 do 1,5 mola bezwodnika 
octowego w środowisku wodnym, w temperaturze nie 
wyższej niż 30°C i utrzymywaniu pH środowiska 
w zakresie 7-9 aż do zakończenia acetylacji. 

(4 zastrzeżenia) 

C07C P.199670 15.07.1977 

Pierwszeństwo: 28.07.1976 - wielka Brytania 
(nr 31458/76) 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn. 
Wielka Brytania. 

Sposób wytwarzania dwuaminoalkoksybenzenów 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ-
rym R oznacza grupę alkoksy zawierającą nie więcej 
niż 6 atomów węgla, polega na powolnym wprowa-
dzaniu do komory redukcji zawierającej katalizator 
stanowiący metal grupy VIII układu okresowego 
pierwiastków, dwunitrobenzenu o wzorze 2, w któ-
rym R ma wyżej podane znaczenie oraz wodoru pod 
ciśnieniem z szybkością zasadniczo taką, przy któ-
rej zachodzi uwodornienie. (11 zastrzeżeń) 
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C07D P. 188018 15.03.1976 

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Zdzisław 
Machoń, Anna Długosz, Marian Wilimowski). 

Sposób wytwarzania nowych biologicznie czynnych 
pochodnych 4-fenylohydrazynopirymidyny 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
kwas 2-hydroksy-4-tiolo-6-metylopirymidyno-5-karbo-
ksylowy poddaje się reakcji z fenylohydrazyną w 
bezwodnym etanolu lub stapia się z fenylohydrazyną 
i otrzymuje związki o wzorze ogólnym 1, w którym 
R oznacza atom wodoru lub grupę karboksylową. 
Związki otrzymane sposobem według wynalazku wy-
kazują silne działanie przeciwzapalne. 

(1 zastrzeżenie) 

P.192274 08.09.1976 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", 
Warszawa, Polska (Apolinary Szewczuk, Marian Mor-
darski, Maria Welknan-Bednawska, Edmund Ziomek, 
Edward Żukowsiki, Jerzy Luba, Barbara Borowska, 
Ewa Bujnowska, Kazimiera Skrzypkowska). 

Sposób wytwarzania kwasu 6-aminopenicylanowego 

Sposobem według wynalazku wytwarza się kwas 
6-aminopenicylanowy przez hydrolizę penicylin za 
pomocą immobilizowanej amidazy penicylinowej, 
otrzymanej przez reakcję amidazy z bezwodnikiem 
dwukarboksylowego kwasu nienasyconego, a następ-
nie przeprowadzenie otrzymanego zmodyfikowanego 
enzymu w kopolimer, ewentualnie w obecności sub-
stancji o charakterze wypełniającym. Jako bezwod-
nik dwukarboksylowego kwasu nienasyconego korzyst-
nie stosuje się bezwodnik kwasu maleinowego, a 
jako kopolimer - kopolimer akryloamidu i N,N'-
-dwuallilodwuamidu kwasu dwukarboksylowego, 
zwłaszcza kwasu malonowego lub kwasu winowego, 
albo kopolimer akryloamidu i metyleno-bis-akrylo-
amidu. (7 zastrzeżeń) 

C07D P. 192326 10.09.1076 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 174893 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ame-
ryki. 

Sposób wytwarzania pochodnych 
6-amino-2,2-dwumetylo-3-(tetrazoIilo) penamu 

Sposób wytwarzania pochodnych 6-amino-2,2-dwu-
metylo-3-<tetirazoilo-5) penamu o wzorze 2, w którym 
Z1 oznacza grupę o wzorze 3 lub grupę o wzorze 4, 
w którym Z2 oznacza atom wodoru, rodnik alkanoilo-
wy zawierający 2 -4 atomów węgla albo rodnik al-
kilosulfonowy zawierający 1-3 atomów węgla, lub 

ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli, polega na 
poddaniu aminy o wzorze 8 lub jej pochodnej reak-
cji acylowania za pomocą zaktywowanej pochodnej 
kwasu karboksylowego o wzorze 9, w którym n ozna-
cza liczbę 1 lub 0 i w razie potrzeby usunięciu za-
bezpieczającej grupy tetrazoilowej i ewentualnie 
przekształceniu otrzymanego produktu w farma-
ceutycznie dopuszczalną sól. (10 zastrzeżeń) 

C07D P.192598 23.09.1973 

Beecham Group Limited, Brentford, Wielka Bry-
tania. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
nitrokumaryny 

Przedmiotem wynalazku są sposoby wytwarzania 
związków o wzorze 1, w którym Ri i R2 oznacza 
atom wodoru lub niższą grupę alkilową, niższą gru-
pę alikoksylową, niższą grupę alkenylową, niższą gru-
pę alkinylową albo Ri i R2 przyłączone do atomów 
węgla oznaczają razem grupę 1,4 -buta - 1,3 -die-
nylenową lub grupę alkilenową zawierającą łącznie 
3 -5 atomów węgla, A oznacza umieszczony w po-
łożeniu 6 lub 7 pierścienia nitrokumarynowego pod-
stawnik o wzorze 2, w którym X oznacza atom 
tlenu lub grupę metylenową, Q oznacza liniową gru-
pę alkilenową, zawierającą łącznik 1-8 atomów wę-
gla, przy czym jedna grupa metylenowa w grupie 
Q inna niż metylenowa kowalentnie związana z ete-
rowym atomem tlenu jest ewentualnie podstawiona 
grupą hydroksylową, a każdy R3, R4 i Rg oznacza 
atom wodoru, chlorowca, grupę nitrową, hydroksy-
lową, cyjanową, karboksylową, aminową, niższą al-
kilową, niższą alkenylową, niższą alkinylową, niższą 
alikoksylową, niższą alkoksykarbonylową, niższą acy-
lową, niższą acyloksylową, jedno- i dwu- niższą alki-
loaminową, jedno- lub dwu- niższą acyloaminową, 
fenylową, niższą alkilofenylową, fenoksykarbonylo-
wą, benzyloksykarbonylową albo dwa z podstawni-
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ków R3, R4 lub R5 przyłączone do atomów węgla 
oznaczają razem grupę alkilenową zawierającą łącz-
nie 3-5 atomów węgla lub grupę 1-4 -buta - 1,3 
-dienylenową. 

Związki o wzorze 1 inhibitują działanie SRS-A 
oraz chronią przed uwolnieniem antyciało-antygen 
SRS-A oraz innych substancji (pośredniczących w wy-
woływaniu alergii. (6 zastrzeżeń) 

C07D P.192890 07.10.1976 

Pierwszeństwo: 08.10.1975 - St. Zjedn. Am. (nr 620727) 
10.08.1976 - St. Zjedn. Asm. (nr 713309) 

Janssen Pharmaceutica N. V., Beerse, Belgia. 

Sposób wytwarzania nowych 
l-benzazoliloalkilo-4-podstawowych piperydyn 

Wynalazek dotyczy sposobów wytwarzania nowych 
l-betnzazoliloalkilo-4-podstawk>nych piperydyn oraz 
ich farmeceutycznie dopuszczalnych soli addycyjnych 
o wzorze 1, w którym R oznacza aitom wodoru lub 
atom chlorowca, R1 i R2 niezależnie od siebie ozna-
czają atom wodoru, atom chlorowca, niższą grupę 
alkilową lub grupę trójfluorom etylową; n oznacza 
liczbę od 2 do 4; Q oznacza grupę > C=O, > C(OR3)2 
lub grupę > C < ° > (CH2)m, w której R3 oznacza niż-
szą grupę alkilową i m oznacza liczbę od 2 do 3; 
A oznacza dwuwartościową resztę o wzorze 
-NH-C(O)-, -NH-C(-S), -O-C(O), -S-C-(O)- lub 
-N=C(L)-, w której L oznacza atom wodoru, niższą 
grupę tioalkilową, cykloalkilową lub fenylometylową, 
przy czym grupa taka przyłączona jest do pierście-
nia benzenu poprzez heteroatom. 

Przedmiotem wynalazku jest również sposób wy-
twarzania związków o wzorze 4', w którym R, R1, 
R2, R3, Q, n i m mają wyżej podane znaczenie a 
P oznacza niższą grupę alkilooksykarbonylową lub 
podstawioną resztę etenylową oraz związków o wzo-
rze 5, w którym R, R1, R2, R3, Q, n i m mają wy-
żej (podane znaczenie. 

Związki o wzorze 1 wykazują działanie neurolep-
tyczne. (7 zastrzeżeń) 

C07D P.193308 27.10.1976 

Pierwszeństwo: 28.10.1975 - St. Zjedn. Am. 
(nr 626010) 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjed-
noczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
2-fenylo-3-aroilobenzotiofenów 

oraz ich 1-tlenków i soli addycyjnych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych 2-fenylo-3-aroilobenzotiofenów o 
wzorze 2, w którym X oznacza siarkę lub grupę o 
wzorze 3, R oznacza atom wodoru, grupę 
hydroksylową lub alkoksylową o 1-5 ato-
mach węgla, Ri oznacza atom wodoru, 
grupę hydroksylową, alkoksylową o 1-5 atomach 
węgla alkoksykarbonyłooksylową o 1-5 atomach węgla 
benzoilooksylową adamantoilooksylową, atom chloru 
lub bromu albo grupę o wzorze 4, R2 oznacza atom 
wodoru, grupę hydroksylową, alkoksylową o 1-5 
atomach węgla lub grupę o wzorze 4, przy czym we 
wzorze 4 R3 i R4 oznaczają grupę alkilową o 1-4 
atomach węgla lub R3 i R4 tworzą, razem z atomem 
azotu do którego są przyłączone, pierścień heterocy-
kliczny pirolidyny, piperydyny, sześciometylenoiminy 
lub morfoliny, przy czym jeśli R2 oznacza atom wo-
doru to Ri oznacza atom wodoru, grupę hydroksy-
lową, alkoksylową o 1-5 atomach węgla, grupę o 
wzorze 4, z tym, że co najmniej jeden z podstawnik 
R i Ri jest inny niż atom wodoru, wykazujących 
działanie przeciwpłodnościowe, polegający na reakcji 
S-chlorowcokarbonylobenzotiofenu z podstawionym 
benzenem lub benzotiofenu z chlorkiem benzoilu. 

(37 zastrzeżeń) 
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C07D P. 198474 T 28.05.1977 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Mi-
kołaj Jawdosiuk, Irena Kmiotek-Skarżyńska, Włodzi-
mierz Wilczyński). 

Sposób otrzymywania podstawionych 
2,3-dwufenyIoindoli 

Sposób otrzymywania podstawionych 2,3-dwufeny-
loindoli o wzorze 1, w którym R oznacza atom wo-
doru, rodnik alkilowy lub atom chlorowca polega na 
jednoetapowej reakcji redukcji i cyklizacji pochod-
nych dezoksybenzoiny o wzorze 2, w którym R ma 
wyżej podane znaczenie. (1 zastrzeżenie) 

C07D P.199298 01.07.1977 

Pierwszeństwo: 03.07.1976 - RFN (nr P 2630060.7) 

C.H. Boehringer Sohn, Ingelheim/Rhein, Republika 
Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania 
2-bromo-6-fluoro-N-2-imidazolidynylideno-benzaininy 

Sposób wytwarzania 2-bromo-6-fluoro-N-2-imidazo-
lidynylideno-benzaminy polega na reakcji izotiomocz-
nika lub jego soli addycyjnej z kwasem, z etyleno-
dwuaminą lub jej solą lub na reakcji związków o 
wzorze 3, w którym X oznacza atom chloru lub grupą 
aminową z etylenodwuaminą, lub na reakcji cyja-
namidu o wzorze 4 z etylenodwuaminą, lub na reakcji 
odszczepienia grupy acylowej od związków o wzorze 
5, w którym Acyl oznacza alifatyczną grupę acylo-
wą. Nowy związek oraz jego sole addycyjne z kwa-
sami przeciwdziałają wysokiemu ciśnieniu krwi. 

(4 zastrzeżenia) 

C07F P.192341 10.09.1970 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Bogumił Łasz-
kiewicz, Henryk Struszczyk, Jacek Dutkiewicz, Sta-
nisław Koch). 

Sposób otrzymywania fosforanów trójarylowych 

Sposób otrzymywania fosforanów trójarylowych o 
wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku, w któ-
rym X, Y i Z oznaczają wodór lub rodnik alki-
lowy, zaś a, b i c oznaczają liczby całkowite 1-3, 
polega na tym, że fenole i ich pochodne ogrzewa się 
z tlenohalogenkami fosforu w temperaturze 20-160°C, 
parzy użyciu, dodawanego porcjami katalizatora w po-
staci mieszaniny bezwodnego chlorku wapniowego i 
metalu lub metali grupy Ib, II, III, IV, VIII ukła-
du okresowego pierwiastków, w ilości 0,5-0,3% wa-
gowych w stosunku do tlenohalogenku fosforu. Ogrze-
wanie prowadzi się w dwóch etapach, z których 
{pierwszy zachodzi w temperaturze 20-100°C w cza-
sie 2 -4 godzin, a drugi - w temperaturze 120-160°C 
w czasie 2 -5 godzin, po czym przemywa się pro-
dukt reakcji, aż do uzyskania obojętnego odczynu 
oraz poddaje destylacji. 

Związki otrzymane sposobem według wynalazku sto-
sowane są jako plastyfikatory tworzyw sztucznych 
oraz jako dodatki zmniejszające palność włókien 
i tworzyw sztucznych. (2 zastrzeżenia) 
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C07G P.197484 T 19.04.1977 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych, Łódź, 
Polska (Antoni Czesław Szydłowski, Lucyna Miękoś). 

Sposób wytwarzania nieimmunogennych, 
biologicznie aktywnych preparatów enzymatycznych 

z białek nierozpuszczalnych 

Sposób wytwarzania nieimmunogennych, biologicz-
nie aktywnych preparatów enzymatycznych z białek 
nierozpuszczalnych zwłaszcza z izolowanych mięś-
niowych białek zwierzęcych, polega na poddaniu tych 
białek kontrolowanemu procesowi hydrolizy przy 
użyciu małych stężeń enzymów proteolitycznych tak 
w postaci roztworów wodnych jalk i ich form nieroz-
puszczalnych typu pepsyny, trypsyny, papainy lub 
ich kombinacje w ściśle określonym czasie, tj. do 
chwili uzyskania optymalnej zawartości do 50 mg 
białka w 1 ml hydrolizatu, 1,5 g wolnych aminokwa-
sów w 100 ml preparatu oraz 6 typów peptydów 
o zróżnicowanych, malejących ciężarach cząsteczko-
wych nie (przekraczających 25.000, a następnie przer-
wanie procesu hydrolizy i wytrąceniu resztek bia-
łek enzymu przez poddanie (preparatu optymalnie 
dwukrotnie procesowi krioprecypitacji z następowym 
szybkim rozmrożeniem. Po przesączeniu przez filtry 
bakteryjne i rozlaniu do jałowych naczyń preparat 
przeznaczony jest do transfuzji, a po odwodnieniu 
do zawartości 99% suchej masy jest wysokowartościo-
wą odżywką zawierającą kompletny garnitur amino-
kwasów, soli mineralnych, peptydów i białek właści-
wy tylko białku zwierzęcemu, zdolny zapewnić do-
datni bilans azotu w organizmie człowieka, będąc 
równocześnie preparatem nieimmunogennym niezależ-
nie od drogi podania. (1 zastrzeżenie) 

C08B P. 198271 T 19.05.1977 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Woj-

ciech Kwiatkowski, Bogdan Kołodziejski, Alfons To-
mik). 

Bariera ochronna 

Bariera ochronna według wynalazku jest symetrycz-
nym ogratnicznikiem napięcia przemiennego, w którym 
zastosowano dwie równoległe gałęzie (7, 12) elemen-
tów stabilizujących, oddzielone włączonymi posobnie 
rezystorami (11). Każda z tych gałęzi składa się z 
dwóch grup szeregowo połączonych elementów stabi-
lizujących, przy czym grupy te w każdej gałęzi są 
ze sobą połączone przeciwsobnie. Napięcie pracy 
pierwszej gałęzi (7) jest o około 50% wyższe od na-
pięcia pracy drugiej gałęzi (12). Jako rezystory (5) 
zabezpieczające wejście (2, 3) wykorzystano rezystan-
cję transmisyjnej linii (4), natomiast wyjście (8, 9) 
zabezpieczono posobnymi rezystorami (13). 

Wynalazek umożliwia włączenie sygnalizatora alar-
mowego iskrobezpiecznego zainstalowanego w wyro-
biskach górniczych rejonu o IV kategorii zagroże-
nia metanowego do istniejącej dołowej ogólnokopal-
nianej sieci sygnalizacji alarmowej nieiskrobezpiecs-
nej. (2 zastrzeżenia) 

C08F P.193010 14.10.1976 
Pierwszeństwo: 15.10.1975 - Francja (nx 75/32226)) 

11.06.1976 - Francja (nr 76/18864) 

Rhone - Poulenc Industries, Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania polimerów 
o własnościach wymieniaczy jonów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
polimerów o właściwościach wymieniaczy jonowych, 
pozwalających na wykonywanie mebran półprzepu-
Sizczalnych lub przepom selektywnych. Sposób według 
wynalazku polega na tym, że przeprowadza się reak-
cję sultonu o wzorze 7, w którym X jest liczbą cał-
kowitą wyższą lub równą 2, lub kwasu halogeno-
alkilosullfonowego o wzorze X - (CH2)X - -SO3H, 
w którym X oznacza atom chlorowca, zwłaszcza chlo-
ru, lub bromu, z polimerem utworzonym z elemen-
tów o wzorze 2, otrzymując polimery, które mają 
elementy o wzorze 1 ewentualnie połączone z ele-
mentami o wzorze 2, w których to wzorach Ri i R2 
takie same lub różne oznaczają atom wodoru lub 
rodnik metylowy, E oznacza rodnik dwuwartościowy 
utworzony przez układ pierścieniowy dwufenolu, w 
którym grupy hydroksylowe są umieszczone na róż-
nych pierścieniach, x i n są liczbami całkowitymi do-
datnimi, Mn+ oznacza kation o wartościowości n, przy 
czym elementy o wzorze 1 są obecne w polimerze w 
ilości 0,5-3 milirównoważników na gram suchej ży-
wicy. (19 zastrzeżeń) 

C08F P.199875 27.07.1977 
Pierwszeństwo: 30.07.1976 - Japonia (nr 51-91068) 

Shin - Etsu Chemical Co., Ltd., Tokio, Japonia. 

Sposób wytwarzania polimeru 
na drodze polimeryzacji emulsyjnej 

Sposób wytwarzania polimeru na drodze polimery-
zacji emulsyjnej monomeru dienowego lub miesza-
niny zawierającej monomer dienowy i co najmniej 
jeden inny monomer zdolny do polimeryzacji, pro-
wadzonej w środowisku wodnym, charakteryzuje się 
tym, że aby zredukować lub zapobiec odkładaniu się 
złogów polimeru na wewnętrznych ścianach reaktora 
polimeryzacji i innych powierzchniach stykających 
się z monomerem lub mieszaniną monomerów, przed 
rozpoczęciem polimeryzacji nanosi się polisiloksan or-
ganiczny bezpośrednio na te powierzchnie lub na-
nosi się na te'powierzchnie jeden silan organiczny 
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lub mieszaninę silanów organicznych, przy czym sto-
suje się. silany zdolne do hydrolizy, a następnie na 
drodze hydrolizy-kondensacji tych silanów wytwarza 
się im situ polisiloksan organiczny. 

(11 zastrzeżeń) 

C08G P.193675 12.11.1976 

Pierwszeństwo: 14.11.1975 - RFN (nr P 2551 094.5) 

Bayer AG, Leverkusen, RFN. 

Sposób wytwarzania poliuretanów 
dających się dyspergować w wodzie 

Sposób wytwarzania poliuretanów dających się dys-
pergować w wodzie o głównie liniowej strukturze 
cząsteczkowej przez reakcję organicznych dwuizocy-
janowej, mającymi znajdujące się na końcach re-
aktywne względem grup izocyjanianowych atomy 
wodoru, organicznymi związkami o ciężarze cząstecz-
kowym 500 do 6000 przy współudziale zapewniają-
cych poliuretanom zdolność dyspergowania składni-
ków budowy z grupami hydr of iłowymi lub grupa-
mi dającymi się przeprowadzić w tego rodzaju grupy 
hydrofilowe, przy czym co najmniej częściowe prze-
kształcenie tych ostatnich grup w grupy hydrofilowe 
następuje podczas albo w połączeniu z reakcją po-
liaddycji jak również ewentualnie przy współudziale 
znanych w chemii poliuretanów środków do prze-
dłużania łańcucha o ciężarze cząsteczkowym poniżej 
500 jak też ewentualnie przy współudziale znanych 
w chemii poliuretanów substancji pomocniczych i 
dodatkowych, charakteryzuje się tym, że jako skład-
niki budowy z grupami hydrofilowymi lub z grupa-
mi dającymi się przeprowadzić w grupy hydrofilowe 
stosuje się zarówno a) dwuizocyjaniany i/lub dwu-
funiicyjne w sensie poliaddycji izocyjanianowej związ-
ki z reaktywnymi względem grup izocyjanianowych 
atomami wodoru i z łańcuchami hydrofilowymi ma-
jącymi umieszczone z boku jednostki tlenku etylenu 
jak też b) jedno- lub dwuizocyjaniany i/lub jedno-
lub dwufunkcyjne w sensie poliaddycji izocyjania-
nowej związki z reaktywnymi względem grup izocy-
janianowych atomami wodoru i z grupami jonowy-
mi lub grupami dającymi się przeprowadzić w grupy 
jonowe, przy czym rodzaj i ilość lub stopień zobo-
jętnienia albo zczwartorzędowania składników a) i b) 
jest tak wymierzony, że w ostatecznie otrzymanym 
poliuretanie znajduje się 0,5-10 procent wagowych 
wbudowanych w łańcuchy boczne jednostek tlenku 
etylenu oraz 0,1-15 milirównoważników grup jono-
wych na 100 g. (3 zastrzeżenia) 

C08G P. 198116 13.05.1977 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Leszek 
Geltz, Aleksander Bondarowski, Romuald Koralew-
ski, Gabriel Herman). 

Sposób sporządzania mieszaniny reaktywnej 
przy polimeryzacji laktamów 

Sposób według wynalazku, w którym stopiony mo-
nomer miesza się z inicjatorem i aktywatorem, cha-
rakteryzuje się tym, że aktywator wprowadza się bez-
pośrednio do strumienia mieszaniny laktamu i ini-
cjatora zalewającego formę odlewniczą, przy czym 
aktywator może być wprowadzony do strumienia 
bądź to przed formą, bądź też już do samej formy. 

(3 zastrzeżenia) 

C08G P. 199767 20.07.1977 

Pierwszeństwo: 22.07.1976 - Austria (nr A 5378/76) 

Vianova Kunstharz AG, Wiedeń, Austria (Bertram 
Zuckert, Karl Zimmermann, Karl Kollaritsch). 

Sposób wytwarzania spoiwa do lakierów 
dających się rozcieńczać wodą 

i utwardzanych kwasami 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
45-90% wagowych imałocząsteczkowego, częściowo 
zeteryfikowanego, rozpuszczalnego w wodzie produk-
tu kondensacji mocznikowo-formaldehydowej, w któ-
rym alkohole użyte do eteryfikacji stanowią w co 
najmniej 50% alkohole jednowodorotlenowe o 1-3 
atomach węgla, a resztę stanowią alkohole jednowo-
dorotlenowe o więcej niż 3 atomach węgla i/albo 
diole i/albo etery dioli, łączy się z 10-55% wago-
wymi nasyconego poliestru nie zawierającego ole-
ju, o liczbie wodorotlenowej 250-400 i o zawarto-
ści 10-25% wagowych ipoliglikolu etylowego o prze-
ciętnym ciężarze cząsteczkowym 300-1000, korzyst-
nie 300-750, przy czym łączenie obu składników 
spoiwa prowadzi się przez ich zmieszanie albo przez 
częściową kondensację w temperaturze od 30°C do 
temperatury wrzenia mieszaininy pod chłodnicą zwrot-
ną, pod ciśnieniem atmosferycznym. 

(3 zastrzeżenia) 

C08G P. 199903 28.07.1977 

Pierwszeństwo: 30.07.1976 - RFN (nr P 2634417.2) 

Chemie Linz AG, Linz, Austria (Gerhard Stern, 
Karlheinz Wegleitner). 

Sposób wytwarzania tworzyw piankowych 
o polepszonych właściwościach ognioodpornych 

Sposób według wynalazku polegający na konden-
sacji żywicznych amincplastów z co najmniej dwu-
funkcyjnymi izocyjanianami organicznymi i ewen-
tualnie z poliolami, charakteryzuje się tym, że wod-
ne roztwory prekondensatów mocznika i/lub melami-
ny z formaldehydem o zawartości 0,5-20 części wa-
gowych prekondensatu na 1 część wagową wody 
kondensuje się w temperaturze 20-100°C w obecno-
ści kwaśnych katalizatorów z poliizocyjanianem i 
ewentualnie z poliolem, przy czym kwaśny katali-
zator w ilości 1 części wagowej na co najmniej 20 
części wagowych prekondensatu, odseparowany od 
prekondensatu, dodaje się do poliizocyjanianu lub do 
jego mieszanin z prekondensatem i/lub poliolem. 

(9 zastrzeżeń) 

C08L P. 192586 21.09.1976 

Poznańskie Biuro Projektów Dróg i Mostów, Ośro-
dek Badawczo-Projektowy Przemysłu Oponiarskiego, 
Poznań, Polska (Ryszard Sendlewski, Stanisław Cy-
ran, Stanisław Rozwadowski, Henryk Stanislawski, 
Andrzej Zielaskowski, Ryszard Bręczewski). 

Mieszanka gumowa 
do wyrobu wkładek dylatacyjnych 

Mieszanka gumowa do wyrobu wkładek dylatacyj-
nych zawierająca kauczuk chloroprenowy, środki prze-
ciwstarzeniowe, środki wulkanizujące i inne znane 
składniki, charakteryzuje się tym, że na 100 części 
wagowych mieszanki zawiera 1-50 części wago-
wych kauczuku cMorobutylowego. Guma uzyskana z 
mieszanki nadaje się do wykonania wkładek dyla-
tacyjnych stosowanych zwłaszcza w budownictwie 
mostów i wiaduktów. (1 zastrzeżenie) 
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C09B P. 192170 01.09.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do (patentu nr 72249 

Zakłady Chemiczne „Organika-Zachem", Bydgoszcz, 
Polska. 

Sposób wytwarzania 
nowych trisazowych barwników reaktywnych 

Sposób wytwarzania nowych trisazowych barwników 
reaktywnych o wzorze 1, w którym A oznacza grupę 
SO2CH=CHC1, X oznacza atom wodoru lub metal 
alkaliczny, Z oznacza grupę alkilową, alkoksylową, 
atom chlorowca lub atom wodoru, Y oznacza gru-
pę aminową lub hydroksylową polega na tym, że 
barwnik monoazowy o wzorze 2, w którym wszystkie 
symbole mają wyżej podane znaczeni© dwuazuje się 
a następnie sprzęga się przy wartości pH wyższej od 
8 z barwnikiem monoazowym o wzorze 3, w któym 
B oznacza grupę ß, ß dwuchloroetyilosulfomylową a 
pozostałe symbole mają wyżej podań© znaczenie. 

(1 zastrzeżenie) 

C09B 
D06P 

P.192277 08.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „ORGANIKA", Zgierz, Polska (Kazimierz Bu-
jała, Wiesław Cieślak, Mirosław Graliński, Jan Ję-
drzejewski, Ryszard Sałagacki). 

Środki barwiące do barwienia wyrobów 
z mieszaniny włókien poliestrowych i wełny 

Środki barwiące do zabarwiania wyrobów z mie-
szaniny włókien poliestrowych i wełny na kolor czer-
wony zawierają 50-70 części wagowych technicznych 
barwników o wzorze ogólnym 1, w którym V oznacza 
atom wodoru lub atom chloru, lub atom bromu, lub 
grupę cyjanową, lub grupę metylosulfonową, Z ozna-
cza grupę nitrową, U oznacza atom wodoru lub gru-
pę metylową, X oznacza grupę alkilową CnH2n+i 
dla n oznaczającego liczbę całkowitą od 1 do 4 lub 
grupę hydroksyetylową, lub grupę acetylową, lub gru-
pę acetyloetylową, Y oznacza grupę hydroksyetylową 
lub grupę cyjanoetylową, lub grupę acetyloetylową 
oraz 30-50 części wagowych technicznych barwników 
o wzorze ogólnym 2, w którym Me oznacza atom 
chromu lub atom kabaltu, A oznacza metal alkalicz-
ny, X1 oznacza atom tlenu lub grupę iminową, Y1 

jest równe lub różne od Y2 i oznacza atom chloru lub 
grupę sulfonamidową, lub grupę alkilosulfonamido-
wą, lub grupę nitrową, lub grupę metoksylową, lub 

grupę etoksylową, lub grupę metylową, Z1 jest rów-
ne lub różne od Z2 i oznacza atom wodoru lub atom 
chloru, lub grupę sulfonamidową, lub grupę alkilo-
sulfonamidową, lub grupę nitrową, lub grupę feto-
ksylową, lub grupę etoksylową, lub grupę metylo-
wą, lub grupę fenylową, n oznacza liczbę całkowitą 
1 lub 2, W1 jest równe lub różne od W2 i oznacza 
atom wodoru lub atom chloru, lub grupę nitrową, 
lub grupę metylową, B1 jest równe lub różne od B2 

i oznacza resztę składnika biernego posiadającego 
zdolność sprzęgania w pozycji orto do grupy Y dla 
związków szeregu benzenu, naftalenu lub pirazolu, 
albo resztę obecności w cząsteczce reaktywnego ukła-
du alifatycznego, przy czym dobór podstawników: W, 
Y i Z winien być taki, żeby w cząsteczce barwnika 
występowały co najmniej dwie grupy ułatwiające roz-
puszczalność barwnika w wodzie, najkorzystniej dwie 
grupy ułatwiające rozpuszczalność barwnika w wo-
dzie, najkorzystniej grupy sulfonamidowe lub alkilo-
sulfonamidowe, przy czym techniczne barwniki ewen-
tualnie zawierają znane środki dyspergujące, zwil-
żające, i/lub nastawiające. (1 zastrzeżenie) 

C09B P. 197572 T 22.04.1977 

Zakłady Przemysłu Barwników „Organika-Boruta" 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Zgierz, Polska (Stani-
sław Januszkiewicz, Zdzisław Zaremba, Stanisław 
Prus, Władysław Popławski, Zygmunt Korzecki, Jo-
lanta Klencka). 

Sposób wytwarzania nowych azowych barwników 
zawiesinowych 

Nowe azowe barwniki zawiesinowe o wzorze 1 wy-
twarza się przez dwuazowanie aminy o wzorze 2 i 
sprzęgnięcie jej ze związkiem o wzorze 3. 

We wzorach tych D oznacza resztę aminy szere-
gu benzenowego, lub heterocyklicznego, która może 
być podstawiona chlorowcem grupę nitrową, alkilo-
karboksylową, alkilosulf ony Iową lub cyjanową, B 
oznacza pierścień benzenowy, który może być pod-
stawiony chlorowcem, grupą alkilową, alkoksylową 
lub acetyloaminową, n oznacza liczbę całkowitą 2-4, 
W oznacza chlorowiec, Z oznacza wodór, grupę alki-
lową o 1-4 atomach węgla, która może być pod-
stawiona chlorem, grupą wodorotlenową, cyjanową 
lub grupę o wzorze CH2 COO (CH2)nW, w której n 
i W mają wyżej podane znaczenie. 

(1 zastrzeżenie) 
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C09B P.197726 T 28.04.1977 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-

ków „Organika", Zgierz, Polska (Andrzej Kujawski, 
Andrzej Gawłowski, Lucjan Szuster, Jerzy Jabłoński). 

Sposób otrzymywania nowych mieszanin barwników 
disazowyeh 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
nowych mieszanin barwników disazowych, zawiera-
jących różne barwniki pochodne dehydrotio-p-toluidy-
ny oraz zasad prymuiinowych, barwiących włókna po-
liamidowe, wełnę i bawełnę oraz skórę na kolory 
brunatny i błękitny. 

Sposobem według wynalazku dwuazuje się mie-
szaninę barwników monoazowych otrzymanych drogą 
sprzęgania zdwuazowanej mieszaniny dehydrotio-p-to-
luidyny oraz zasad prymuiinowych z kwasami amino-
naftolo- i aminonaftalenosulfonowymi oraz sprzęga 
ze składnikiem biernym-pochodną benzenu, naftale-
nu lub związku heterocyklicznego. W przypadku uży-
cia jako składnika biernego pochodnej benzenu lub 
naftalenu, zawierającej grupę hydroksylową, podda-
je się otrzymaną mieszaninę barwników disazowych 
ewentualnie reakcji eteryfikacji lub estryfikacji. 

(1 zastrzeżenie) 

C09B P. 198548 T 31.05.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „Organika", Zgierz, Polska (Jerzy Lenartowicz, 
Barbara Filip, Stanisław Norek). 

Sposób otrzymywania żółtego barwnika 
kationowego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
żółtego barwnika kationowego o wzorze 1, w którym 
A oznacza nieorganiczny anion, o wysokim stopniu 
czystości barwy, w postaci proszku ewentualnie w roz-
tworze do bezpośredniego stosowania w kąpieli far-
biarskiej. Sposób według wynalazku polega na reak-
cji kondensacji aldehydu Fischera z cynkowym związ-
kiem kompleksowym 2-metyloindoliny w środowisku 
wodnym lub rozpuszczalników organicznych. 

(4 zastrzeżenia) 

C09C P.197903 T 04.05.1977 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Zyg-
munt Cybulski, Walery Sienicki, Kazimierz Szymań-
ski). 

Sposób otrzymywania pigmentu 
do tworzyw sztucznych 

Sposób otrzymywania pigmentu do tworzyw sztucz-
nych polega na tym, że szlam odpadowy z procesu 
chemigrafii zawierający związki żelaza poddaje się 

wstępnemu suszeniu w temperaturze 105°C-140°C w 
czasie od 0,5-2 godzin a następnie praży się w tem-
teraturze 500°C-700°C po czym rozdrabnia się i do-
daje do tworzywa sztucznego w ilości 0,1-10% wa-
gowych korzystnie O,27o wagowe. (1 zastrzeżenie) 

C09D P.197542 T 21.04.1977 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, 
Gdańsk i Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa/ 
Polska (Antoni Wawer, Stanisław Wąsik, Irena To-
maszewska, Izabella Legocka). 

Wykładzina polichlorowinylowa 
do poziomego znakowania jezdni 

Wykładzina polichlorowinylowa do poziomego zna-
kowania jezdni składająca się z dwóch warstw: war-
stwy wierzchniej z plastyfikowanego polichlorku wi-
nylu, -napełnionej mączką dolomitową o dobranej 
granulacji i warstwy spodniej z kleju samoprzylep-
nego nieschnącego na bazie kopolimeru octanu wi-
nylu z etylenem. Warstwa spodnia klejowa wykładzi-
ny zabezpieczona jest przed sklejaniem się wykła-
dziny między sobą z dej mo walny m papierem siliko-
nowanym. (2 zastrzeżenia) 

C09J P.192491 16.09.1976 

Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego, 
Kraków, Polska (Janusz Trutkowski, Tadeusz Roman, 
Jerzy Burkot). 

Klej syntetyczny 

Klej syntetyczny w skład którego wchodzi sól so-
dowa eteru karboksymetylowego celulozy lub sól so-
dowa karbaksymetylocelulozy i woda według wyna-
lazku zawiera co najmniej 0,1% alkoholu poliwinylo-
wego. 

Klej syntetyczny przeznaczony jest do klejenia wał-
ka papierosowego na szybkoobrotowych maszynach. 

(2 zastrzeżenia) 

C09J P. 201348 05.10.1977 
Zakłady Metali Lekkich „Kęty", Kęty, Polska (Fran-

ciszek Studencki, Kazimierz Wybraniec, Witold Grad). 

Środek do łączenia polietylenu z papierem 

Środek do łączenia polietylenu z papierem stanowi 
mieszanina składająca się z 2 do 11 części objętościo-
wych roztworu wody amoniakalnej w wodzie w sto-
sunku 1:80 do 1:90 oraz 1 części objętościowej 15% do 
24% roztworu szelaku w alkoholu etylowym. Środek 
ten znajduje zastosowanie w produkcji laminatów 
wielowarstwowych. (1 zastrzeżenie) 

C10B P.187Ô62 01.03.1976 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Be-
non Stranz, Jan Leśkiewicz, Wojciech Łakomy, Lesław 
Hofman, Stanisław Hulisz). 

Sposób otrzymywania koksu z węgli 
niespiekających się 

Sposób otrzymywania koksu z węgli niespiekają-
cych się zwłaszcza koksu wielkopiecowego i koksu e-
lektrodowego polega na tym, że węgiel niespiekający 
się będący wsadem, najpierw modyfikuje się przez 
zmieszanie w stosunku od 1:2 do 1:4 z rozpuszczal-
nikiem niepalnym, najkorzystniej składającym się z 
węglowodorów trójpierścieniowych, a następnie pod-
daje się mieszaninę działaniu temperatury od 300 do 
400°C pod ciśnieniem wodoru około 100 atm. 

(2 zastrzeżenia) 
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C10B P. 190951 28.06.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Paliwo-
wo-Energetycznej, Katowice, Polska (Wacław Szula-
kowski, Zygmunt Falecki, Bolesław Sudoł, Barbara 
Zaremba). 

Sposób spalania paliw zasiarczonych 
w paleniskach fluidalnych 

Sposób, znajdujący zastosowanie szczególnie we flu-
idalnych komorach paleniskowych wytwornic pary, 
pozwalający na równomierny w całej masie łoza bez-
pośredni kontakt ziaren lub cząstek palącego się pa-
liwa z akceptorem siarki, według wynalazku charak-
teryzuje się tym, że łoże tworzone jest z fluidalnego 
spalania paliw o niskiej wartości opałowej, najkorzy-
stniej łupków iprzywęglowych lub mieszanki łupku 
z węglem. Spalanie paliwa prowadzi się w temperatu-
rze niższej od temperatury mięknienia jego popiołu. 

(5 zastrzeżeń) 

C10B P.198112 T 13.05.1977 

Zakłady Koksownicze „Wałbrzych", Wałbrzych, Pol-
ska (Antoni Lesiak, Izydor Domagała, Olbracht Zbra-
niborski, Zygmunt Stompel, Grzegorz Kaczmarzyk, Ja-
remi Marszałek, Jerzy Jurkiewicz). 

Sposób produkcji paku elektrodowego 

Sposób produkcji paku elektrodowego drogą mody-
fikacji paku węglowego ze smoły koksowniczej po-
lega na modyfikacji paku węglowego przez dodatek 
specjalnie spreparowanego paku talowego i wspólną 
obróbkę mieszaniny. (2 zastrzeżenia) 

C10J P.198288 T 21.05.1977 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra-
ków, Polska (Benon Stranz, Jan Gawlik, Jan Leskie-
wicz, Włodzimierz Gronowski, Jerzy Szuba). 

Sposób produkcji gazu wodorowego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do ge-
neratora doprowadza się strumienie paliwa, pary wod-
nej i tlenu lub powietrza pod powierzchnię zbarboto-
wanego ciekłego żużla. (1 zastrzeżenie) 

C10B P.198298 T 20.05.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Zyg-
munt Dąbrowski, Andrzej Chodyński, Kazimierz 
Skoczkowski, Józef Fica, Edward Wałęga). 

Sposób otrzymywania granulowanego węgla aktywnego, 
zwłaszcza do adsorpcji z fazy ciekłej 

Sposób według wynalazku polegający na prasowa-
niu pasty smołowo-węglowej, suszeniu uzyskanych 
granul oraz ich karbonizacji i aktywacji, charaktery-
zuje się tym, że uzyskane granule karbonizuje się w 
temperaturze wyższej o co najmniej 50°C od tempe-
ratury ich aktywacji, stosując się do przygotowywania 
pasty smołowo-węglowej pył węgla kamiennego o licz-
bie Rogi w zakresie od 15 do 30. (1 zastrzeżenie) 

C10B P.198480 T 27.05.1977 

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

Antomatyczny układ zasilania generatora 

Automatyczny układ zasilania generatora, znajdu-
jący zastosowanie w przemyśle gazowniczym, składa 
się ze zbiornika pyłu (1) i pompy (9), które połączone 
są z dwoma zbiornikami zawiesiny (3) i (4), które 
zawierają mieszadła (5) i (6) i sygnalizatory poziomu 
minimum (13) i (14), z tym, że zbiornik pyłu (1) ze 
zbiornikiem zawiesiny (3) i (4) połączony jest poprzez 
sterowany zawór odcinający (Zi), wagę dozującą (2) 
i sterownicze zawory odcinające (Zß) i (Z7). Pompa 
(9) natomiast połączona jest ze zbiornikami zawie-
siny (3) i (4) poprzez sterowany zawór odcinający (Zio), 
zbiornik pomiarowy (10) wyposażony w sygnalizator 
poziomu minimum - maximum (12), sterowany za-
wór odcinający (Zu) i sterowane zawory odcinające 
(Z2) i (Za). 

Za zbiornikami zawiesiny (3) i (4) znajdują się ste-
rowane zawory odcinające (Z8) i (Z9), pompa podająca 
(7), sterowane zawory przelewowe (Z4) i (Z5) połączone 
ze zbiornikami zawiesiny (3) i (4), pompa tłocząca (8) 
i wymiennik ciepła (11). (1 zastrzeżenie) 

C10B P.199235 29.06.1977 

Pierwszeństwo: 29.06.1976 - RFN (nr P 2629122.5) 

Saarbergwerke Aktiengesellschaft, Saarbrücken, 
Republika Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania zagęszczonego węgla koksujące-
go i urządzenie do wytwarzania zagęszczonego wę-

gla koksującego 

Sposób wytwarzania zagęszczonego węgla koksu-
jącego do wsadu pieca koksowniczego koksowni ste-
powej, polega na tym, że węgiel koksujący nawilża 
się na zewnątrz komory pieca koksowniczego 
w skrzynkowych formach do ubijania do zawartości 
wody około 12%, następnie zagęszcza się go aby 
otrzymać ubity placek (2) w kształcie zbliżonym do 
prostopadłościanu, którego wysokość jest co naj-
mniej jedenaście razy większa niż szerokość i którego 
gęstość w stanie ubitym jest większa niż 1,1 t/m3. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu charakte-
ryzuje się tym, że mechanizm do unoszenia ubijaków 
(5) ze stopką do ubijania (6a) naciskającą na węgiel 
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koksujący jest tak wykonany, że każdemu ubijakowi 
(5) jest przyporządkowany oo najmniej jeden dła-
wik (10) poruszający się w zespole podnoszącym (9) 
w kierunku ruchu (x) ubijaków tam i z powrotem, 
który obejmuje ubijak (5) do początku jego ruchu w 
górę pod działaniem zacisku i zwalniania go znowu 
w górnym położeniu z działania zaciskowego, przy 
czym dławik (10) co najmniej przy jego ruchu w górę 
jest poruszany za pomocą napędu silnika. 

(28 zastrzeżeń) 

C10J P.198329 T 21.05.1977 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, Pol-
ska (Kazimfierz Pollak, Janusz Liberacki, Aleksan-
der Haberski, Jerzy Jastrzębski). 

Sposób karbonizacji węgla 

Sposób karbonizacji rozdrobnionego węgla w złożu 
fluidalnym charakteryzuje się tym, że jako medium 
fluidyzujące, stanowiące równocześnie reagent w pro-
cesie jednoczesnej karbonizacji i odsiarczania zacho-
dzącym w jednej operacji technologicznej i jednej 
przestrzeni reakcyjnej, stosuje się spaliny uzyskane 
ze spalania gazu koksowniczego z niedomiarem po-
wietrza do uzyskania w nich zawartości wodoru po-
wyżej 5°/» obj. (1 zastrzeżenie) 

C12D P. 192562 21.09.1976 

C11B P.197830 T 02.05.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Janusz Kulesza, 
Jerzy Podlejski, Józef Kula, Władysław Brud, Bo-
gumiła Czapczyńska, Mirosław Pilecki, Mirosław Ja-
strzębski). 

Sposób otrzymywania środka zapachowego lub aro-
matyzującego o zapachu zielono-cytrusowym 

Sposób otrzymywania środka zapachowego lub aro-
matyzującego o zapachu zielono-cytrusowym polega 
na tyrri, że cytral lub olejki eteryczne zawierające 
cytral jako główny składnik, na przykład olejek cy-
tronella, eukaliptusowy steigeriana, Litsea Babeba 
czy lemongrasowy, poddaje się izomeryzacji i degra-
dacji w temperaturze 20-100° w czasie 0,5-5,0 go-
dzin w środowisku wodnym i w obecności kwasu 
organicznego i ewentualnie kwasu mineralnego, przy 
zachowaniu pH układu kwas-woda-cytral nie prze-
kraczającym 5,5. Środek zapachowy wyodrębnia się 
z mieszaniny przez destylację z parą wodną. 

(1 zastrzeżenie) 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", 
Warszawa, Polska (Apolinary Szewczyk, Marian Mor-
darski, Maria Wellman-Bednarska, Edmund Ziomek, 
Edward Żukowski, Jerzy Luba, Barbara Borowska, 
Ewa Bujnowska, Kazimiera Skrzypkowska). 

Sposób oczyszczania amidazy penicylinowej 

Sposób według wynalazku polega na tym; że z roz-
bitej masy komórkowej Escherichia coli usuwa się 
stałe części komórkowe, a otrzymany roztwór suro-
wego enzymu poddaje się sorpcji na wymieniaczu 
anionowym, a następnie na wymieniaczu kationowym, 
w środowisku buforu fosforanowego. Sorpcję na wy-
mieniaczu anionowym prowadzi się przy wartości pH 
od około 7 do około 9, a na wymieniaczu kationo-
wym przy wartości pH od około 5 do około 7. 

(4 zastrzeżenia) 

C12D P.196098 18.02.1977 

Pierwszeństwo: 20.02.1976 - Japonia (nr 17518/76) 

Ajinomoto Co., Inc., Tokio, Japonia (Osamju Tosa-
ka, Hajimu Morioka, Hayao Hirakowa, Henji Ishii, 
Koji Kubota, Yoshio Hirose). 

Sposób wytwaraznia Ł-lizyny w drodze fermentacji 

Sposób wytwarzania L-lizyny w drodze fermen-
tacji, polega na tym, że poddaje się hodowli aerobo-
wej w wodnej pożywce wytwarzający L-lizynę mu-
tant Brevibacterium lub Corynebacterium, oporny na 
a-aminolaurylolaktam, Y-metylolizyne. lub N co-kar-
bobenzoksylizynę, aż do nagromadzenia w brzeczce 
L-lizyny, po czym odzyskuje się lizynę nagromadzo-
ną w brzeczce. (4 zastrzeżenia) 

C13D P.198280 T 19.05.1977 

Przedsiębiorstwo „Cukrownie Dolnośląskie", Wroc-
ław, Polska (Zenon Rzeziński, Józef Dyda, Wiesław 
Wiewiórski, Jan Chilmanowicz). 

Sposób wydzielania osadów koloidalnych z soków 
roślinnych a szczególnie sposób oczyszczania soku 

dyfuzyjnego 

Sposób oczyszczania soku dyfuzyjnego z wydziele-
niem osadu po defekacji wstępnej polega na ogrzaniu 
soku wychodzącego z defekatora wstępnego do 60°C 
i skierowaniu go z dodatkiem flokulantu do dekan-
tatora pośpiesznego. 

W dekantatorze następuje oddzielenie osadu w po-
staci gęstwy od soku. Sok klarowny kieruje się do 
defekacji głównej. Do wydzielonego osadu wprowa-
dza się określoną ilość gęstwy po I saturacji oraz wo-
dę gorącą do wysiedzenia dyfuzyjnego. 
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Całość ogrzewa się do 85°C-90°C i po napowietrze-
niu w mieszadełku naporowym (10) kieruje do fil-
tracji na filtrze próżniowym bębnowym (11). W pro-
cesie filtracji, do odbijania osadu stosuje się powietrze 
nawilżone. 

Odfiltrowany sok kieruje się w części do defekacji 
głównej, w części do lasowania wapna. Osad oddzie-
lony dodaje się do wysłodków prasowanych w celu 
ich wzbogacenia lub używa do produkcji innych pasz. 

(2 zastrzeżenia) 

C21C P.198309 T 20.05.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Adam Gierek, Leszek Król, Remigiusz Sos-
nowski, Kazimierz Sąda, Ireneusz Janikowski, Błażej 
Sołtysik, Filip Meder). 

Sposób i urządzenie do wytwarzania syntetycznych 
surówek żelaza w wielopozycyjnym urządzeniu 

z konwertorami 

Sposób wytwarzania syntetycznych surówek żelaza 
w wielopozycyjnym urządzeniu z konwertorami pro-
wadzi się jednocześnie w okresowo przemieszczają-
cych się konwertorach i polega na tym, że surówkę 
wyświeża się tlenem w konwertorze na stal do bardzo 
niskich zawartości C, P, Mn i S, przy ewentualnym 
dodatku w strumieniu tlenu sproszkowanego wapna, 
następnie prowadzi się odtlenianie i nakrzemowywa-
nie oraz nawęglanie ciekłego metalu. 

Urządzenie do wytwarzania syntetycznych surówek 
żelaza w wielopozycyjnym urządzeniu z konwertora-
mi składa się z obrotnicy (3), na której ustawione są 
trzy konwertory (1) pod kątem 120° względem siebie, 
przy czym na stanowisku pierwszym następuje świe-
żenie, na drugim odtlenianie i nakrzemowywanie, a 
na trzecim nawęglanie ciekłego metalu. 

(2 zastrzeżenia) 

C21C P. 199935 29.07.1977 

Pierwszeństwo: 04.08.1976 - Austria (nr A5782/76) 

Vereinigte österreichische Eisen - und Stahlwerke 
Alpine Montan Aktiengesellschaft, Wiedeń, Austria 
(Klaus Kemmerhofer). 

Sposób sterowania procesem świeżenia stali 
o zawartości węgla 0,1-0,8% 

Przedmiotem wynalazku jest sposób prowadzenia 
procesu świeżenia stali o zawartości węgla od 0,1 do 
O,87o wagowych pozwalającego na otrzymanie zamie-
rzonej zawartości węgla w kąpieli metalu oraz na 
uzyskanie zamierzonej temperatury kąpieli metalu w 
momencie zakończenia dmuchu. Sposób według wyna-
lazku charakteryzuje się tym, że czas dmuchu został 
podzielony na trzy okresy, przy czym natężenie dmu-
chu w każdym okresie utrzymywane jest na jedna-
kowym poziomie. 

Czas trwania pierwszego okresu dmuchu uzależnio-
ny został od składu surówki i od ilości wdmuchiwa-
nego tlenu. W drugim okresie dmuchu obniża się pio-
nowe położenie lancy, a następnie wprowadza się do 
kąpieli metalu niezbędne dodatki stopowe i topniki, 
przy czym wapno dodaje się w takiej ilości, aby za-
sadowość żużla wynosiła co najmniej 2,8 przy mini-
malnej ilości żużla wynoszącej 50 kg na jedną tonę 
surówki. W trzecim okresie dmuchu zmienia się po-
nownie położenie lancy, a jego czas trwania uzależ-
nia się od zawartości węgla i temperatury kąpieli 
metalu. (18 zastrzeżeń) 

C21C P.199936 29.07.1977 

Pierwszeństwo: 04.08.1976 - Austria (nr A 5780/76) 

Vereinigte österreichische Eisen - und Stahlwerke 
- Alpine Montan Aktiengesellschaft, Wien, Austria 
(Klaus Kammerhofer, Ernst Vogl). 

Sposób sterowania procesem świeżenia stali 

Sposób prowadzenia konwertorowego procesu świe-
żenia stali, zwłaszcza stali o zawartości węgla poniżej 
0,1% wagowych, umożliwia jednakowo dokładne stero-
wanie w szerokim zakresie zadanego składu, tempera-
tury oraz ilości żądanego produktu końcowego. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że tlen jest wdmuchiwany do kąpieli metalu w takiej 
wstępnie określonej ilości, jaka potrzebna jest do o-
siągnięcia zawartości FeO koniecznej do zżużlenia Mn 
i P, przy czym stosuje się wyższą zawartość Fe niż 
to wynika z równowagi fazowej pomiędzy P względnie 
Mn zawartymi w kąpieli metalu a żużlem, przy czym 
zasadowość żużla utrzymywana jest co najmniej po-
wyżej wartości 2,8 a ilość żużla określona jest co naj-
mniej 50 kg na tonę surówki. (10 zastrzeżeń) 

C22B P.192472 17.09.1976 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Józef 
Czernecki, Zbigniew Śmieszek, Stanisław Sobierajski, 
Stanisław Bratek, Tadeusz Pomianek, Ryszard Chamer, 
Zbigniew Pachoń, Jan Sosin, Lech Adamkiewicz, Jan 
Gemza, Alojzy Węglorz). 

Sposób przerobu żużla tlenkowego z przetopu 
koncentratów miedzi w piecu zawiesinowym 

Do żużla tlenkowego przerabianego drogą redukcji 
w czasie 2 -6 godzin w piecu elektrycznym w tempe-
raturze powyżej 1300°C wprowadza się koksik w iloś-
ci 1-12% w stosunku do ilości przerabianego żużla 
oraz reduktor o ciężarze właściwym większym od 
ciężaru właściwego płynnego żużla w ilości 1-10% w 
stosunku do ilości przerabianego żużla. (4 zastrzeżenia) 
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C22F P.198238 T 18.05.1977 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Stani-
sław Król, Tadeusz Górecki, Mieczysław Tokarski, 
Reinhold Konieczko, Roman Matusik, Barbara Król). 

Sposób obróbki cieplnej brązów aluminiowych 
zwłaszcza brązu BA1032 

Brąz aluminiowy uprzednio przerobiony plastycznie 
na gorąco chłodzi się w spokojnym powietrzu. Następ-
nie nagrzewa się do temperatury występowania fazy ß 
lub fazy a+ß i wygrzewa. Sposób polega na chłodze-
niu z odpowiednimi szybkościami w celu wyelimino-
wania martenzytu. (1 zastrzeżenie) 

C23B P. 198296 T 18.05.1977 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska (Danuta Lango, Władysław 
Szczepaniak). 

Kąpiel do odtłuszczania 

Kąpiel do odtłuszczania detali wykonanych z mie-
dzi lub jej stopów zwłaszcza metodą elektrochemicz-
ną zmiennobiegunową, o znanym składzie chemicznym 
charakteryzuje się tym, że zawiera 2-300g/dm3 wer-
senianu sodowego. 

Kąpiel według wynalazku może znaleźć zastosowanie 
do elektrochemicznego odtłuszczania powierzchni de-
tali miedzianych lub wykonanych ze stopów miedzi. 

(1 zastrzeżenie) 

C23C P.192392 14.09.1976 

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Adam Gierek, 
Lech Bajka, Michał Sandowicz). 

Antykorozyjne zbrojenie metalowe, 
zwłaszcza elementów betonowych 

Antykorozyjne zbrojenie metalowe zwłaszcza do 
konstrukcji siatkobetonowych ma na powierzchni me-
talu, wytworzoną metodą ogniowo-zanurzeniową w ką-
pieli aluminiowej zawierającej 6% krzemu, dyfuzyj-
ną warstwę ochronną o grubości 20-250 ^m. W trak-
cie eksploatacji konstrukcji siatkobetonowej na po-
wierzchni powłoki aluminiowej wytwarza się nasycona 
warstwa zawierająca tlenek glinu AL2O3 i tlenek krze-
mu SdO2, która wiąże się chemicznie z betonem. 

(1 zastrzeżenie) 

C23C P.192437 16.09.1976 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Zbigniew Rogalski, Henryk Zowczak). 

Sposób obróbki eieplno-chemicznej metali 

Sposób obróbki eieplno-chemicznej metali, zwłaszcza 
narzędzi ze stali szybkotnących, w atmosferze utlenia-
jąco-azotującej polega na tym, że obróbkę przepro-
wadza się w złożu materiału ziarnistego, sfluidyzo-
wanego mieszaniną amoniaku z powietrzem. Amoniak 
w temperaturze procesu ulega konwersji z tlenem po-
wietrza i tworzy atmosferę będącą środowiskiem dzia-
łającym cieplno-chemicznie. Złoże materiału ziarni-
stego nagrzewa się do temperatury 450 do 650°C i w 
warunkach procesu jest ono chemicznie obojętne 
względem środowiska cieplno-chemicznego i przed-
miotu obrabianego. (1 zastrzeżenie) 

C23C P.192566 20.09.1976 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Łucja Cieślak, Jerzy Szota, Janusz Leśkiewdcz). 

Sposób wyżarzania rekrystalizującego połączony 
z bezkwasowym i beztopnikowym cynkowaniem 

drutu stalowego 
Sposób wyżarzania rekrystalizującego, połączonego z 

bezkwasowym i beztopnikowym cynkowaniem drutów 
stalowych polega na tym, że wyżarzanie przeprowa-
dza się przez ciągłe bezpośrednie nagrzewanie induk-
cyjne z szybkością 1000-3000°C/sek do temp. 730-
800°C w atmosferze redukującej złożonej z 2-5% H2 
i 95-98% N2 oczyszczonej z tlenu i osuszonej z pary 
wodnej do zawartości H2O o określonej temperaturze 
punktu rosy <-40°C. Następnie drut o temperaturze 
600-650°C bezpośrednio z atmosfery redukującej 
wprowadza się na czas 3,5-5 sek do kąpieli cynkowej 
o temperaturze 440-460°C zawierającej 0,1-0,2% Al. 

(1 zastrzeżenie) 

C23F P. 198444 T 27.05.1977 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Helena Białostocka, Andrzej Kozłowski). 

Preperat do fosforanowania powierzchni metalicznych 

Preparat do fosforanowania powierzchni metalicz-
nych, zwłaszcza stalowych, szczególnie metodą natrys-
kową, stanowi roztwór wodny o składzie przeliczenio-
wym - 350-390 g/l P2O5, 170-210 g/l NO3, 200-225 
g/l Zn2+ i 0,4-1,0 g/l Ni2+ oraz w stężeniu roboczym 
0,005 g-0,02 g/l trójpolifosforanu sodu. (1 zastrzeżenie) 

C25D P. 192387 14.09.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An-
drzej Szulc). 

Elektroda do elektrochemicznej, bezstykowej 
obróbki przedmiotów metalowych 

Elektroda zasilająca elektrolitem przestrzeń między-
elektrodową według wynalazku jest wyposażona w 
obrębie swej strefy wylotowej w 00 najmniej jeden 
dobrany 00 do wielkości i kształtu otwór dławiący (3), 
zasilany korzystnie z tego samego źródła zasilania e-
lektrolitem co główny otwór wlotowy (6). 

<1 zastrzeżenie) 



BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 7(113) 1978 

DZIAŁ D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01H P. 192613 22.00.1976 

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych, Łódź, Pol-
ska (Czesław Perka, Marek Kierzkowski, Jadwiga Mar-
ko wska). 

Skręcarka bezobrączkowa 

Przedmiotem wynalazku jest skręcarka bezobrączko-
wa przeznaczona do skręcania przędzy z włókien che-
micznych. Skręcarka charakteryzuje się tym, że wy-
posażona jest we wrzeciona (1) do osadzania na nich 
cewek (3) wraz z nawojami zasilającymi (4) o różnych 
długościach i masie, następnie w pękołapacze (7) do 
oczyszczania skręcanej przędzy (5), czujniki zrywu 
przędzy (5), automatyczne odstawiacze nawojów od-
biorczych (15), urządzenie preparacyjne (10) i regula-
tor naprężania iprzędzy (5). (4 zastrzeżenia) 

D01H P.192695 27.09.1976 

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczycfa, Łódź, Pol-
ska (Czesław Perka, Marek Kierzkowski, Jadwiga 
Markowska). 

Urządzenie do nanoszenia preparacji na przędzę 
w procesie jej skręcania na skręcarce 

bezobrączkowej 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do nano-
szenia preparacji na przędzę gkręcaną na skręcarce 
bezobrączkowej przeznaczonej do włókien chemicz-
nych. 

Urządzenie według wynalazku zaopatrzone jest w 
sprężyste, ruchome i ścięte na całej swej długości, 
tuleje zaciskowe (9) obejmujące i zaciskające, zarów-
no rynnę (2) jak i znajdujące się w niej ruchome ło-
żyska (3) mające na swym obwodzie trzy rowki (14) 
tworzące dwa zęby (15), oraz w otwarte uchwyty (6) 
mocujące rynnę (2). (2 zastrzeżenia) 

D01H P. 199996 01.08.1977 

Pierwszeństwo: 03.08.1976 - RFN (nr P. 2634770.6) 

Schubert and Salzer Maschinenfabrik Aktiengesel-
lschaft, Ingolstadt, RFN. 

Sposób i urządzenie do odprowadzania oddzielonych 
zanieczyszczeń w urządzeniach do przędzenia 

metodą wolnego końca 

Sposób odprowadzania oddzielonych zanieczyszczeń 
w maszynach do przędzenia metodą wolnego końca, 
charakteryzuje się tym, że grube części składowe za-
nieczyszczeń oraz pewną ilość drobnych części skła-
dowych zanieczyszczeń i pyłu włóknistego odprowa-
dza się w sposób ciągły mechanicznie za pomocą 
taśmy (2) do odprowadzania zanieczyszczeń, natomiast 
resztę drobnych części składowych zanieczyszczeń i 
pyłu włóknistego, która w międzyczasie osiada na 
ściankach kierujących (12) i (13) oraz na prowad-
nikach (32) i (33) odprowadza się pneumatycznie w 
sposób nieciągły. 

Urządzenie do odprowadzania oddzielonych zanie-
czyszczeń w maszynach do przędzenia metodą wol-
nego końca, charakteryzuje się tym, że ma taśmę 
przenośnikową (2) pokrywającą pozostający pod pod-
ciśnieniem kanał powietrzny (3), i przemieszczaną 
wzdłuż kanału powietrznego (3), przy czym taśma 
(2) do odprowadzania zanieczyszczeń ma co najmniej 
jeden otwór (20, 27, 28), zaś kanał powietrzny (3) ma 
dla każdego miejsca przędzenia jeden otwór (37), któ-
ry jest odsłaniany przez taśmę przenośnikową (2). 

(10 zastrzeżeń) 
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D03D P.198286 20.05.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych, Łódź, Polska (Mirosław Czołczyński). 

Urządzenie do wyczuwania nośników wątku oderwa-
nych do prowadnic, zwłaszcza w krośnie wieloprze-

smykowym 

Urządzenie do wyczuwania nośników wątku, oder-
wanych od prowadnic, zwłaszcza w krośnie wielo-
przesmykowym ma zamocowane na wałku (10) ra-
miona (11), na końcach których znajdują się elek-
tryczne łączniki (12), z wyczuwającymi dźwigienka-
mi (13). Wałek (10) poprzez dźwignię (14) połączony 
jest z rolką (15), współpracującą z krzywką (16). 

(1 zastrzeżenie) 

D03D P.198352 T 23.05.1977 

Łódzkie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. 
Obrońców Pokoju „Uniontex", Łódź, Polska (Jan 
Adamski). 

Nicielnica do krosien tkackich 

Nicielnica do krosien tkackich składa się z ^ 
łączników oraz płaskowników do zawieszania strun 
nicielnicowych i charakteryzuje się tym, że jest wy-
konana w formie dzielonych segmentów złożonych 
odpowiednio z dwóch płaskowników (1), przedzielo-
nych dwoma płaskownikami (2) i połączonych nitami 
tak, że utworzone są dwie szczeliny (3) w pierwszym 
segmencie i dwóch płaskowników (9) przedzielonych 
płaskownikiem (10) z dwoma występami (11) w dru-
gim segmencie, przy czym szczeliny (3) i występy (11) 
stanowią zestaw do ich łączenia w długości wmonto-
wane końcami w górnej i dolnej ramie tych segmen-
tów. (2 zastrzeżenia) 

D06F P.198251 T 18.05.1977 

Daniel Wadas, Sosnowiec, Polska (Daniel Wadas). 

Pralka bębnowa 

Pralka bębnowa ma zbiornik pralniczy, w którym 
wiruje poziomo usytuowany bęben pralniczy (3). Oś 
obrotu (7) bębna (3) jest przesunięta względem osi 
symetrii (8) o odległość (b) wynoszącą około 5 do 
15% jego średnicy (a). Bęben (3) jest ponadto zaopa-
trzony w przeciwwagę (5). (2 zastrzeżenia) 

D06P P. 190750 25.06.1976 

Ośrodek Ba da wczo-Rozwoj owy Przemysłu Barwni-
ków, Zgierz, Polska (Zbigniew Olszewski, Włodzimierz 
Sekuła, Bogumił Mrowiński, Eugeniusz Białkowski, 
Grzegorz Rola, Stanisław Opaliński, Katarzyna Grodz-
ka, Maria Bogusz). 

Preparat do barwienia wyrobów z poliuretanów 

Preparat do powierzchniowego barwienia wyrobów 
poliuretanowych porowatych zawiera: 45,0-38,5°/» 
wagowych acetonu, 46,6-40,0% wagowych octanu 
etylowego, 5,0-4,5% wagowych cykloheksanonu, 
0,4-2,0%> wagowych barwnika niejonowego, korzy-
stnie barwnika zawiesinowego i/lub tłuszczowego, 
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3,0-15,0% wagowych żywicy poliwinylowej oraz 
ewentualny dodatek glikolu etylenowego i plastyfi-
katorów. Preparat jest jednocześnie kąpielą barwią-
cą. Barwienie prowadzi się w temperaturze pokojo-
wej metodą zanurzenia lub metodą natryskową. 

(1 zastrzeżenie) 

D06P 
C08F 

P. 192346 10.09.1976 

Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego 
„Organika-Rokita", Brzeg Dolny, Polska (Zdzisław 
Marszał, Jan Przondo, Zenon Bucki, Adam Wroński, 
Tadeusz Samonek). 

Środek antymigracyjny do barwienia 
materiałów włókienniczych 

Przedmiotem wynalazku jest środek antymigracyj-
ny przydatny przy barwieniu materiałów włókienni-
czych barwnikami dyspresyjnymi, składający się z 
soli sodowej lub mieszaniny soli amonowej i mono-
etanoloaminowej polimeru 7-25 części wagowych 
kwasu akrylowego lub kwasu metakrylowego lub ko-
polimeru jednego z wymienionych kwasów z 0,5-2 
częściami wagowymi akrylanu etylu i 1-4 częściami 
wagowymi amidu kwasu akrylowego w środowisku 
60-75 części wagowych wody - otrzymanego w zna-
nych warunkach polimeryzacji wobec 0,001-0,4 czę-

ści wagowych inicjatorów: siarczanu żelazawego, nad-
siarczanu amonu, podsiarczynu sodu i 0,006-0,4 czę-
ści wagowych podfosforynu sodu jako regulatora ma-
sy cząsteczkowej. (1 zastrzeżenie) 

D06P P.197810 T 30.04.1977 

Żagańskie Zakłady Przemysłu Wełnianego, Żagań, 
Polska (Zenona Adamczyk, Emil Łobaz, Czesław Biał-
czak, Wiesław Batkowski, Jan Lichacz). 

Sposób barwienia ciągłych włókien wiskozowych 
w postaci kabla 

Sposób barwienia ciągłych włókien wiskozowych w 
postaci kabla umożliwiający ciągłe barwienie kabla 
wiskozowego na urządzeniach farbiarskich wieloprze-
działowych do ciągłego barwienia, ipolega na tym, że 
kabel kolejno napawa się w temperaturze pokojowej 
kąpielą zawierającą barwnik pologenowy, wodorotle-
nek sodowy, zagęstnik i środek zwliżający, wyżyma się 
po czym suszy i dogrzewa. Następnie wywołuje się 
barwnik we włóknie w wodnym roztworze kwasu or-
ganicznego i siarczanu sodowego, płucze się wodą i 
kilkakrotnie pierze w wodnym roztworze niejonowego 
środka piorącego i węglanu sodowego, kilkakrotnie 
płucząc wodą po każdym praniu po czym awiważuje 
się środkami antyelektrostatycznymi, oraz suszy do u-
zyskania wilgotności odpowiedniej do dalszego prze-
robu włókna. (4 zastrzeżenia) 

DZIAŁ E 
CHEMIA I METALURGIA 

E01C P.192556 20.09.1976 

Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, 
Kraków, Polska (Jan Natoń, Bogusław Jaworski, Cze-
sław Puchalski, Jan Szewczyk, Władysław Piórko, 
Władysław Kalukin). 

Urządzenie do rozsypywania materiałów 
sproszkowanych 

Urządzenie według wynalazku ma umieszczony we-
wnątrz pojemnika (3) z hermetycznie zamykanym wła-
zom (4) wychwytywacz zanieczyszczeń (6) i odpowie-
trznik (8) z rurowym przewodem (9). Tylny zestaw ko-
łowy urządzenia połączony jest poprzez łańcuch rol-
kowy (15) ze sprzęgłem koła zębatego (16), na któ-
rym znajduje się wałek (17) z łopatkami rozsypują-

cymi materiał sproszkowany przy pomocy koła zęba-
tego (18). Regulowane drążkiem (11) sprzęgło koła zę-
batego (16) osłonięte jest kierującymi fartuchami o-
chronnymi (19). Do regulacji ilości dozowanego ma-
teriału służą drążki (10). (1 zastrzeżenie) 

E02F P.198150 T 16.05.1977 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika-
cji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Zdzisław Jarząbek). 

Układ hydrauliczny stabilizujący obrót wysięgnika 
koparek ciągnikowych 

Ukałd według wynalazku, pozwalający na ciągłą 
pracę organu roboczego (11) przy bocznym wysięgu 
podczas ruchu ciągnika przeznaczonego zwłaszcza do 
konserwacji rowów melioracyjnych, ma dodatkowy 
cylinder (13) zamocowany z jednej strony do ramy 
(1) ciągnika a z drugiej do konstrukcji wysięgnika (8). 
Komory dodatkowego cylindra (13) są połączone prze-
wodami hydraulicznymi z odpowiednimi komorami 
nurnikowego cylindra (6) poruszającego zębatkę (5) 
wpsółpracującą z kołem zębatym (4) przytwierdzo-
nym do korpusu (2) obrotnicy, na którym jest umie-
szczony wysięgnik (8). 

Przewody hydrauliczne łączące odpowiednie komory 
obydwu cylindrów (6) i (13) są ponadto doprowadzo-
ne do rozdzielacza hydraulicznego (14). Do przewodu 
hydraulicznego łączącego komory cylindrów (6) i (13) 
utrzymujące wysięgnik (8) w położeniu roboczym jest 
dołączony przeciwiążeniowy zawór (15) oraz mano-
metr (17). W celu wzmocnienia konstrukcji wysięgni-
ka (8) oraz zmniejszenia siły potrzebnej na jego obró-
cenie, dodatkowy cylinder (13) jest zamocowany na 
końcu poprzecznego drążka (7), który jest usztywniony 
zastrzałami (10 i (12). (2 zastrzeżenia) 
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E04B P. 198141 T 16.05.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownic-
twa Ogólnego, Warszawa, Polska (Władysław Sieradz-
ki). 

Sposób zawieszania płyt osłonowych oraz urządzenie 
do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wie-
szak (2) płyty osłonowej (1) zawiesza się na kon-
strukcji wsporczej (5, 6) trwale osadzonej w skrajnej 
płycie stropowej (7), a następnie rektyfikację płyty 
(1) po zawieszeniu przeprowadza się za pomocą na-
krętki (3). 

Urządzenie ma wieszak (2) z nakrętką (3) w płycie 
(1) osłonowej i konstrukcję wsporczą złożoną z płyt 
(4, 5, 6) zamocowanych w płycie (7) stropowej. 

(2 zastrzeżenia) 

E04B P.199148 25.06.1977 

Pierwszeństwo: 25.06.1976 - Włochy (nr 24756 A/76) 

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

Płyta dla dźwiękoszczelnej i ognioodpornej ściany 
wewnętrznej oraz ściana działowa wewnętrzna 

dźwiękoszczelna i ognioodporna z płyt 

Płyta (2) ma dwie równoległe wzmacniające meta-
lowe płyty (6, 7) wzajemnie połączone dla utrzymania 
wewnętrznej przestrzeni wypełnionej wełną skalną 
(11) lub jej odpowiednikiem rozdzielonym na równo-
ległe warstwy przez co najmniej jedną ciągłą prze-
ponę (9) przebiegającą równolegle do metalowych 
wzmacniających płyt (6, 7) utworzoną z płyty z azbes-
tocementu dla wysokich temperatur. Wysunięte kra-
wędzie przepony (9) są połączone z częściowo zagię-
tymi krawędziami (6a, 7a) płyt metalowych (6, 7). 

Ścianka działowa wewnętrzna ma płyty (2) zamo-
cowane zarówno przy podłodze jak i suficie do gór-
nych i dolnych prowadzących belek (3, 4) policzko-
wych mających w zasadzie przekrój w kształcie li-
tery „U" z metalowej blachy z izolującymi ognio-
trwałymi kołnierzami dla izolowania belki policzko-
wej (3) i (4) od podłogi albo odpowiednio od sufitu 
i izolowania krawędzi przekroju belki od równole-
głych krawędzi płyty. (7 zastrzeżeń) 

E04G 
E04B 

P.198454 T 26.05.1977 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Sniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska {Zygmunt Wiśniewski, Mie-
czysław Borkowski, Jan Sadowski). 

Sposób montażu elementów budowlanych 
zwłaszcza rygli i słupów 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wkrę-
ca się w płytkę (3) rygla (1) śrubę (5) sprężającą 
oraz z płytkę (12) słupa (10) śrubę (7) sprężającą, po 
czym nakłada się płytkę (4) i kątownik (6), którego 
ramiona posiadają wycięte owalne otwory (14), w ten 
sposób, aby końce śrub (5 i 7) sprężających znajdo-

wały się w otworach owalnych kątownika (6), następ-
nie dokręca się nakrętki (9) i po przeprowadzeniu 
regulacji położenia rygla względem słupa dokręca się 
nakrętki (9) sprężając śruby (5) i (7). 
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Przemieszczenie w dowolnych granicach w kierun-
ku poziomym lub pionowym rygla (1) lub słupa (10) 
uzyskuje się za pomocą owalnych otworów w kątow-
niku (6) i płytce (4). Następnie płytkę (12) słupa (10) 
i płytkę (3) rygla (1) zbroi się prętami (13) i (2), a 
płytkę (4) posiadającą wycięte otwory owalne łączy 
się z drugą płytką prętem (11) o określonej długości. 

Sposób według wynalazku może znaleźć zastosowa-
nie w budownictwie. (6 zastrzeżeń) 

E04G 
E04B 

P.198455 T 26.05.1977 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadec-
kich w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska (Zygmjunt Wi-
śniewski, Mieczysław Borkowski, Jan Sadowski). 

Urządzenie do regulacji podczas montażu położenia 
elementów budowlanych zwłaszcza słupów i rygli 

Urządzenie ma tuleję (19), w której osadzony jest 
pionowo trzpień (8), na który nakręcona jest na-
krętka (15). Na trzpieniu (8) umieszczony jest wskaź-
nik (20) odczytu pionowego położenia konstrukcji. Na 
górnej części trzpienia (8) nasadzona jest końcówka 
(6) połączona z prowadnicami (4) poprzez element 
ustalający (5). Wzdłuż prowadnicy (4) przesuwa się 
ruchoma lub nieruchoma szczęka (12) przemieszczana 
śrubą (2) na której pionowo usytuowany jest stoż-
kowo zabierak (10). Prowadnica (12) ma śruby (11) 
służące do dowolnego ustalenia przekroju elementu 
budowlanego lub jego ściśnięcia. 

(1 zastrzeżenie) 

E04G 
E04B 

P. 198485 T 27.05.1977 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Šniadec-
kich w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska (Zygmunt Wi-
śniewski, Mieczysław Borkowski, Jan Sadowski). 

Sposób montażu elementów budowlanych zwłaszcza 
rygli i słupów 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w 
otwór płytki (14) słupa (15) wkręca się śrubę (8) sprę-
żającą specjalną, a w otwór płytki (3) rygla (1) śrubę 
(5) sprężającą specjalną, po czym zakłada się płytkę 
(4) prowadzącą łączoną z prętami (13) spoinami czo-
łowymi lub pachwinowymi i element płytkowo-prę-
towy składający się z płytek (11) i (6) z wyciętymi 
otworami (16) owalnymi i łączone są ze sobą prę-
tami (7), za pomocą spoin czołowych (17) lub pachwi-
nowych, tak aby końce śrub (5) i (8) wystawały przez 
owalne otwory (16) i po regulacji położenia rygla (1) 
względem słupa (15) zakłada się podkładki (9) na śru-
by (5) i (6) a następnie spręża się nakrętkami (10) 
całą konstrukcję węzła. (4 zastrzeżenia) 

E05B P.192560 20.09.1976 

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa 
„Metalplast", Leszno, Polska (Włodzimierz Sosnow-
ski, Kazimierz Szyszkowiak, Wiesław Semiczek, Cze-
sław Kwintkiewicz). 

Kłódka 

Kłódka według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jej obudowa (1) o kształcie mniej więcej litery 
„U" albo litery „V" ma w szczególności dwa najle-
piej równoległe ramiona (2), (3) i rozdzielającą je 
szczelinę (4), w których od strony zewnętrznej w kie-
runku szczeliny (4) znajdują się podłużne otwory (6), 
(10), najlepiej o przekroju kołowym, rozmieszczone 
wzdłuż jednej linii prostej albo wzdłuż dwóch linii 
prostych równoległych tak, że te otwory (6), (10) 
łączą się wzajemnie w obrębie jednego z ramion (3) 
obudowy (1). 

Trzpień (11) z zaczepem (12) ma kształt prostego 
pręta najlepiej o przekroju kołowym, przy czym w 
roboczym położeniu jest umieszczony w jednym z po-
dłużnych otworów (6) obudowy (1) i przechodzi z jed-
dnego ramienia (2) do drugiego jej ramienia (3), na-
tomiast w drugim otworze (10) drugiego ramienia (3) 
obudowy (1) jest umieszczony blokujący mechanizm 
(19) z ryglem (20). (4 zastrzeżenia) 

E21B P. 192405 13.09.1976 

Kopalnia Soli „Kłodawa", Kłodawa, Polska (Robert 
Drozdzał, Mieczysław Cholewa, Marian Witkowski, 
Czesław Biegun). 

Samojezdna wiertnica do wykonywania 
długich otworów strzałowych 

Przedmiotem wynalazku jest samojezdna wiertnica 
z napędem elektrohydraulicznym do wiercenia długich 
otworów strzałowych w komorach solnych pod dużym 
kątem nachylenia lub pionowo w dół. 

Samojezdna wiertnica ma podwozie (1) kołowe ste-
rowane hydraulicznie, napęd (4) elektrohydrauliczny, 
składający się z silnika elektrycznego i zespołu pomp 
hydraulicznych, pulpit (5) sterowniczy, sterujący ukła-
dem jezdnym i roboczym oraz osadzony na podwoziu 
organ roboczy, który składa się z ruchomego wysięg-
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nika (2) i ramy (3) prowadniczej wyposażonej w wier-
tarką hydrauliczną obrotową oraz chwytako-centrali-
zator. Do rozparcia w czasie pracy wiertnica ma spą-
gowe podpory (6). (4 zastrzeżenia) 

E21B P. 138432 T 25.05.1977 

Zakład Poszukiwań Nafty i Gazu, Zielona Góra, 
Polska (Bolesław Wojnar, Joachim, Stachiok, Ryszard 
Popiel). 

Płuczka wiertnicza stosowana zwłaszcza do 
uszczelniania strefy przyodwiertowej 

otworów wiertniczych 

Płuczka wiertnicza według wynalazku ma zastoso-
wanie w wiertnictwie obrotowym przy likwidacji du-
żych zaników płuczki wiertniczej w otworze podczas 
wiercenia. 

Płuczka wiertnicza według wynalazku zawiera wy-
suszony odpadowy produkt surowca cukrowego w po-
staci wysłodków buraczanych - korzystnie w ilości 
20 do 50 kg na 1 m3 płuczki, przy zawartości bento-
nitu w płuczce korzystnie w ilości 100-150 kg i utrzy-
mywaniu filtracji płuczki powyżej 10 cm3. 

(1 zastrzeżenie) 

E21B P. 199630 14.07.1977 

Pierwszeństwo: 14.07.1976 - USA (nr 705,361) 

United States Departament of Commerce, Waszyng-
ton, Stany Zjednoczone Ameryki). 

Wiertnica do otworów kwadratowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie napędu głowicy 
wrębowej w kształcie trójkąta Reuleaux, bez potrze-
by stosowania zewnętrznych prowadnic głowicy. 

Wiertnica ma obrotową głowicę (1) wrębową, mają-
cą powierzchnie tnące, usytuowane wokół co najmniej 
części obwodu głowicy i zwróconą w stronę urabianej 
powierzchni. Obwód głowicy (1) jest tak ukształtowa-
ny, że jej najbardziej na zewnątrz wysunięte po-
wierzchnie tnące tworzą zarys wierzchołków trójkąta 
Reuleaux. 

Z głowicą (1) wrębową jest połączona napędzająca 
ją obrotowo przekładnia zębata, posiadająca nierucho-
me, pierwsze koło (35) zębate, zazębione z drugim ko-
łem (39) zębatym, toczącym się wokół pierwszego ko-
ła (35) w kierunku przeciwnym do obrotu głowicy (1) 
wrębowej. Drugie koło (39) zębate jest obracane za 
pomocą wału (27) wejściowego i połączone z głowicą 
(1) wrębową w celu wykonywania wspólnego ruchu 
z nią. Mimoosiowy układ napędowy, połączony jest z 
drugim kołem (3») zębatym z drugiej jego strony, w 
celu poruszenia go wokół pierwszego koła (35) zęba-
tego. Wiertnica do otworów kwadratowych ma zasto-
sowanie do wiercenia dużych i głębokich otworów 
w praktycznie każdym materiale. (9 zastrzeżeń) 

E21D P. 192463 16.09.1976 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Mirosław Chůdek, Zenon Szczepaniak, Antoni 
Mizia, Jan Boryczko, Ryszard Majchrzak, Wiesław Za-
dęcki, Stanisław Janiczek, Marian Madaj). 

Eksponowany środek zwłaszcza do wypełniania 
pustek, uszczelniania i stabilizacji podsadzki 

za obudową wyrobisk górniczych 

Środek zawiera gips w ilości do 99 części wagowych, 
I-zasadowy fosforan sodu lub potasu w ilości 1 do 15 
części wagowych oraz 0-5°/o wodny roztwór kwasu 
ortofosforowego w ilości 20 do 60 części wagowych w 
stosunku do ilości składników suchych. 

(4 zastrzeżenia) 

E21D P. 198299 T 20.05.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ed-
ward Hrynluk, Stanisław Karmański, Włodzimierz 
Konopa, Józef Łojas, Włodzimierz Sikora). 

Stojak hydrauliczny 
odporny na przeciążenia dynamiczne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczania 
konstrukcji stojaków hydraulicznych, zarówno indywi-
dualnych jak i obudowy zmechanizowanej, przed prze-
ciążeniem dynamicznym, przez wykorzystanie właści-
wości znacznie wyższej wytrzymałości materiałów 
sprężystych na trójosiowe ściskanie niż na jednorod-
ne ściskanie lub rozciąganie. 

Stojak według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że wewnątrz cylindra (1) stojaka jest co najmniej 
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jedna luźna, elastyczna wkładka najkorzystniej w po-
staci pierścienia (6) o przekroju kołowym. Wkładka 
jest otoczona ze wszystkich stron cieczą hydrauliczną 
(2), znajdującą się pod ciśnieniem, wskutek nacisku 
tłoka (4) rdzennika (3) stojaka przy zamkniętym zawo-
rze przelewowym (5). (1 zastrzeżenie) 

E21D P. 198411 T 24.05.1977 

Bytomskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowe-
go, Bytom, Polska (Zbigniew Dudziński, Władysław 
Maluciak, Franciszek Kucharski, Janusz Habsztyn). 

Stanowisko prób stojaków hydraulicznych 
zmechanizowanych obudów ścianowych 

Przedmiotem wynalazku jest stanowisko prób stoja-
ków hydraulicznych stosowanych w zmechanizowa-
nych obudowach ścianowych w podziemnych wyrobi-
skach górniczych do zabezpieczenia stropu. 

Stanowisko według wynalazku ma dwa słupy (1) 
z otworami (9) połączone u góry poprzeczką (2), a u 
dołu z podstawą (3) osadzoną w fundamencie (4). Po-
między słupami (1) umieszczona jest belka oporowa 
(11) mocowana za pomocą trzpieni blokujących (10) 

zakładanych w otwory (9). Belka oporowa (11) w swej 
dolnej części ma gniazdo (12) z kulistym wybraniem 
odpowiadającemu kształtowi głowicy stojaka, nato-
miast płyta (17) ma gniazdo (18) z wytoczeniem (19) 
0 kształcie stopy stojaka. Płyta (17) osadzona jest na 
siłownikach (15), które połączone są przewodami (20) 
1 (21) tak, że ich działanie jest równoczesne. 

<1 zastrzeżenie) 

E21F P. 192518 18.09.1976 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Niwka-Modrzejów", 
Sosnowiec, Polska (Leopold Litwa, Mirosław Misiak, 
Jerzy Albrecht, Tomasz Rolling). 

Sposób wybierania grubego pokładu 
ścianami o małym wybiegu 

Sposób wybierania według wynalazku polega na 
tym, że pole (A) eksploatacyjne między dwoma po-
wierzchniami (1, 2) dzieli się co najmjniej dwoma prze-
cinkami (3), (4), (5) ścianowymi na kostki (I), (II) eks-
ploatacyjne, z tym, że wybieranie eaczyna się od wy-
konania skrawu (6) szerokozabiorowego na dolnej 
przecince (I), następnie przeprowadza się kombajn, 
korzystnie samobieżny, do góry po dowierzchni (1), do 
górnej przecinki (II), na której wykonuje się skraw 
(8) produkcyjny w kierunku dowierzchni (2) i po niej 
opuszcza się maszynę w dół do dolnej kostki (I) eks-
ploatacyjnej zamykając w ten sposób cykl okrężnego 
urabiania, a na koniec podsadza się powstałą pustkę 
o szerokości co najmniej równą szerokości jednego 
skrawu przy pomocy podsadzki hydraulicznej. 

(3 zastrzeżenia) 

E21F P. 192522 20.09.1976 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ma-
rian Paczkowski, Antoni Kukuczka). 

Sposób gaszenia pożarów, zwłaszcza likwidacji 
pól pożarowych w zrobach górniczych 

oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób gaszenia pożarów, zwłaszcza likwidacji pól 
pożarowych w zrobach górniczych polega na tym, że 
w polu pożarowym rozpyla się stopniowo ciekły azot 
o temperaturze od 70 do 100 K, doprowadzany pod 
ciśnieniem co najmniej 300 kN/m2. Azot ten prze-
mieszcza się w głąb pola pożarowego w postaci mgły, 
szybko odparowującej i wytwarzającej wymuszony 
prąd gazowy wychładzający przestrzeń objętą poża-
rem. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu ma ciśnie-
niowy zbiornik (1) ciekłego azotu z przewodem ruro-
wym (3) zakończonym głowicą (4) z dyszami (5) w 
sposób umożliwiający przemieszczanie w głąb pola 
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pożarowego. Zbiornik (1) jest połączony przewodami 
(8, 9) ze zgazowywaczem (10) oraz przewodem (11) z 
butlą (13) ze sprężonym azotem. (2 zastrzeżenia) 

E21F P. 198272 T 19.05.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Hen-
ryk Pawlak, Ryszard Sierkiewicz). 

Sposób prognozowania zagrożenia wyrzutami 
gazów i skał oraz urządzenie do prognozowania 

zagrożenia wyrzutami gazów i skał 

Sposób według wynalazku polega na tym, że naj-
pierw w skale (2), zwłaszcza w węglu, odwierca się 
ze stałą siłą co najmniej jeden otwór (1), mierząc jed-
nocześnie liczbę obrotów potrzebną do wykonania tego 
otworu. Następnie powtarza się cyklicznie powyższe 
czynności, oceniając zagrożenie wyrzutami na podsta-
wie różnicy liczby obrotów ostrza dla odwiercenia w 
poszczególnych cyklach otworów o tej samej długości. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu stanowi ręcz-
na wiertarka kotwiona w otworze (1), której żerdź (3) 
ma osiową szczelinę (10) z umieszczonym w niej prze-
suwnie stałym trzpieniem (11) ograniczającym stały 

posuw żerdzi (3). Żerdź (3) jest zakończona wskaźni-
kiem posuwu w postaci wyskalowanego pręta (12) 
umieszczonego w napędowej tulei (14). Wokół tulei (14) 
znajduje się sprężyna (17) ograniczona obustronnie 
oporowymi pierścieniami (19, 21), zapewniająca stały 
docisk ostrza do dna otworu (1). (2 zastrzeżenia) 

E21F P. 198307 T 20.05.1977 
Politechnika Śląska im. Pstrowskiego, Gliwice, Pol-

ska (Ryszard Fraczek, Andrzej Frycz). 

Sposób oraz układ chłodzenia powietrza 
w wyrobiskach górniczych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wodę 
w rurociągu zasilającym urządzenie zraszające chłodzi 
się do niskiej temperatury, która w miejscu zraszania 
chłodzi powietrze. 

Ukałd chłodzenia powietrza w wyrobisku górniczym 
mia przeponowy wymiennik ciepła podłączony szerego-
wo lub równolegle do rurociągu zasilającego urządze-
nia zasilające obudowę zmechanizowaną. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE, OGRZEWANIE; UZBROJENIE 

F04B P. 192585 21.09.1976 

Kombinat-Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Mie-
czysław Łacny). 

Pompa z napędem pneumatycznym 

Przedmiotem wynalazku jest pompa z napędem 
pneumatycznym do przepompowywania cieczy, zwłasz-
cza wody, emjulsji lub oleju. 

Pompa według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że tłoczysko (25) i (28) sprzęgające tłok roboczy (24) z 
tłokiem zwrotnym (29) mają krzywkę (27) współpra-
cującą z rozdzielaczem pneumatycznym (33) sprzężo-
nym z zaworem sterującym, który ma otwór kalibro-
wany (15) łączący kanał wlotowy (16) sprężonego po-
wietrza z przestrzenią tłokową połączonych tłoków 
(18 i 20). (2 zastrzeżenia) 

F04C P. 191800 10.08.1976 

Marian Faustman, Wągrowiec, Polska (Marian Fau-
stman). 

Pompa i silnik hydrauliczny lub gazowy 
z wirującym tłokiem krążkowym 

Przedmiotem wynalazku jest pompa lub silnik, za-
silany czynnikiem w postaci cieczy, gazu lub pary o 
wysokim ciśnieniu. Pompa-silnik według wynalazku 
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składa się z korpusu (1), pokryw (2), tłoka (4), połą-
czonego płaskim trzpieniem (5) z tarczą wodzącą (11) 
osadzoną na wale napędowym (17) za pomocą wielo-
klina, zaworu (7) oraz uszczelki (12). W korpusie (1) 
połączonym z dwoma pokrywami (2) wykonane są 
dwie przestrzenie cylindryczne (19) w kształcie pierś-
cienia, w których są osadzone tłoki (4). 

Zawór (7) wzdłuż swej przestrzeni posiada przegro-
dę (9) dzielącą wnętrze zaworu na dwie przestrzenie 
(19), które wespół z króćcami (13) i otworami (8) umo-
żliwiają doprowadzenie i odprowadzenie czynnika ro-
boczego do przestrzeni cylindrycznych (19). Zawór (7) 
sterowany jest krzywkami z kanałami wodzącymi (16) 
poprzez dźwignię (5) i zatoczenia tworzące kołnierze 
(14). (3 zastrzeżenia) 

F04C P. 199698 16.07.1977 

Pierwszeństwo: 16.07.1976 - USA (nr 706131) 

TRW Inc., Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki 
(Laurence Lockhart Miller). 

Hydrauliczna maszyna obiegowa 

Hydrauliczna maszyna obiegowa, zawierająca dwu-
częściowy mechanizm, charakteryzuje się tym, że ma 
korpus (14) w części uzębiony wewnętrznie współpra-
cujący z wirnikiem (54), w części uzębionym zewnętrz-
nie, którego ilość zębów jest o jeden mniejsza niż ilość 
zębów w korpusie (14), które mają możliwość wyko*-
nywania okrężnego i obwodowego ruchu, w którym 
tworzą się przestrzenie robocze o zmiennej objętości 
między współpracującymi zębami oraz posiada mecha-
nizm z płytą rozdzielczą (96) skierowujący strumień 

płynu roboczego do określonych przestrzeni roboczych 
i odprowadzający go z innych przestrzeni dla wywo-
łania momentu obrotowego między tymi elementami. 
Część wewnętrznie uzębionego korpusu (14) posiada 
na wewnętrznej swej powierzchni obwodowo rozmiesz-
czone łukowe gniazda (60), w którym każde z nich 
ma usytuowaną cylindryczną łopatkę (62) mającą moż-
ność promieniowego i obwodowego przemieszczania się 
pod wpływem wzrostu ciśnienia w przestrzeni robo-
czej dla spowodowania szczelnego połączenia ze ścia-
ną gniazda (60) wewnętrznie uzębionego korpusu (14). 

Powierzchnia wewnętrznie uzębionego korpusu (14) 
zawiera obwodowo rozmieszczone szczeliny (64), któ-
rych ilość odpowiada ilości gniazd (60), natomiast 
szczeliny te znajdują się pomiędzy każdymi z gniazd, 
a fragmenty gniazd tym samym są sprężyście od-
kształcone pod wpływem sił przyłożonych do cylin-
drycznych łopatek (62), aby w cyklu roboczym utrzy-
mać film utworzony z płynu, między gniazdem (60), 
a łopatkami (62) wtedy, gdy te dwa elementy znaj-
dują się w szczelnym połączeniu. (3 zastrzeżenia) 

F15B P. 192608 22.09.1976 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska 
(Eugeniusz Głuchowski). 

Urządzenie do odpowietrzania 
układów hydraulicznych 

Urządzenie według wynalazku zawiera cylinder (1) 
tworzący podciśnieniową komprę (5), w której umiesz-
czone są czujniki (6) poziomu lustra cieczy. Komora 
(5) połączona jest ze strumienicą (2), zaś czujniki (6) 
i zespół elektromagnetyczny (4) połączone są ze styka-
mi przekaźnika (7) układu elektrycznego sterowania. 

(4 zastrzeżenia) 

F15B P. 198523 T 27.05.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych „Komag", Gliwice, Polska (Tadeusz 
Cygankiewicz). 

Dławik 

Dławik, przeznaczony do układów regulacyjnych 
pneumatyki i hydrauliki siłowej, samoczynnie utrzy-
mujący ciśnienie wlotowe medium bądź spadek ciśnie-
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nia medium na stałym żądanym poziomie przy zmia-
nach natężenia przepływu medium i zmianach lepkoś-
ci tego medium, według wynalazku ma suwak (3), zło-
żony z dwóch cylindrycznych części. Jedna część o 
mniejszej średnicy ma zanikający śrubowy kanał (5), 
zaś druga o większej średnicy ma zewnętrzną po-
wierzchnię gładką. 

Suwak (3) jest osadzony częścią o mniejszej średni-
cy w cylindrze (1), natomiast część suwaka (3) o więk-
szej średnicy znajduje się swą powierzchnią czołową 
w komorze (III) połączonej kanałem (a) z kanałem (I) 
wlotowym. W kanale (a) jest zwężka (8), a przestrzeń 
poza zwężką (8) jest połączona za pośrednictwem prze-
lewowego zaworu (9) z przestrzenią odbioru medium. 

(4 zastrzeżenia) 

F16D P. 192380 13.09.1976 
Huta Stalowa Wola, Kombinat Przemysłowy, Stalo-

wa Wola, Polska (Zdzisław Domirecki, Wojciech Szo-
ta, Jan Hlebowicz, Kazimierz Łuczakowski). 

Sprzęgło odśrodkowe 

Sprzęgło odśrodkowe szczękowe mechaniczne, skła-
dające się z obsady sprzęgła (1), na której występach 
(2) są osadzone obrotowo szczęki główne (3), i sprężyn 
(4) łączących szczęki, według wynalazku ma dodatko-
wo wahacze (5), które są połączone jednym końcem 
obrotowo w obsadą sprzęgła (1), a drugi swobodny ko-
niec jest zaopatrzony w obciążnik (9). Po stronie wew-
nętrznej szczęki głównej (3), w pobliżu punktu obro-
tu (6) wahacza, jest osadzony element sprężysty (10), 
który styka się z elementem (11) osadzonym w wa-
haczu, natomiast po stronie wewnętrznej wahacza (5), 
w strefie obciążnika, jest wycięcie (12), do którego 
wchodzi element (13) osadzony w czołowej części ob-
sady sprzęgła (1). (2 zastrzeżenia) 

F16D P. 192588 21.09.1978 
Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „Proj-

mors", Gdańsk, Polska (Ryszard Marczak). 

Sprzęgło elastyczne 

W sprzęgle według wynalazku wykorzystano 
wkładkę (3) sprężynującą o kształcie spirali do łą-
czenia wału (1) napędowego silnika (2) z wałem (6) 
pochwowym mechanizmu (7) napędowego. Przeno-
szenie napędu uzyskuje się przez pracę elementów 
składowych wkładki (3) sprężynującej, którą stano-
wią zamek (4f) nośny wewnętrzny i zamek (5) nośny 
zewnętrzny. (1 zastrzeżenie) 

F16D P. 198433 T 25.05.1977 
Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwierzę-

cej i Przemysłu Rolnego „Meprozet", Brzeg, Polska 
(Mieczysław Aftarczuk, Jan Bożyński). 

Sprzęgło przegubowe krzyżowe 

Sprzęgło, służące do przegubowego łączenia wałów 
o osiach przecinających się pod znacznym kątem, 
według wynalazku składa się ze szczelnej obudowy 
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(1), stanowiącej jednocześnie człon jednego z wałów 
(2), z gniazdami czopów (3) bieżnych krzyżaka (4). 
Drugi wał (5) łączony jest z krzyżakiem (4) za po-
mocą sworznia (6). (4 zastrzeżenia) 

F16J P. 192421 13.09.1976 

Zakłady Aparatury Spawalniczej im. Komuny Pa-
ryskiej „Aspa", Wrocław, Polska (Jerzy Ostrowicz, 
Bolesław Kogut, Stanisław Szczurek). 

Uszczelnienie spoczynkowe, stykowo-ślizgowc 
filtrów galwanizerskich 

Uszczelnienie zrealizowane za pomocą podatnych, 
pierścieniowych uszczelek o przekroju kołowym, we-
dług wynalazku charakteryzuje się tym, że uszczel-
nienie ślizgowe znajduje się pomiędzy współosiowy-

mi, cylindrycznymi powierzchniami (6) i (7), nato-
miast uszczelnienie stykowe znajduje się pomiędzy 
odpowiednio ukształtowanymi równoległymji po-
wierzchniami (8) i (9). (1 zastrzeżenie) 

F16K P. 192381 13.09.1976 

Biuro Projektowania Dokumentacji Technologicz-
no-Konstrukcyjnej Przemysłu Lekkiego „Protex", 
Łódź, Polska (Jerzy Guzek, Marian Żurek). 

Zawór regulacyjny 

Zawór odcinający ręczny z regulacją przepływu, 
przeznaczony do pracy w wysokociśnieniowych ukła-
dach hydraulicznych przy siłownikach jednostronnego 
działania z pompą ręczną, stosowanych zwłaszcza w 
wózkach do transportu wałów osnowowych i zakła-
dania ich na krosna, według wynalazku ma zamoco-
wane w korpusie (1) gniazdo (2), w którym są wyko-
nane promieniowo otwory (13) do przepływu czynni-
ka. 

W gnieździe jest osadzony na sprężynie (6) suwak 
(4) zaopatrzony w prowadzący kołek (5), umieszczo-
ny we wzdłużnej szczelinie tego gniazda. Zawór jest 
zaopatrzony w pokrętło (7), osadzone na gwincie we 
wkrętce (9) zamocowanej w korpusie, przy czym po-
między trzpieniem pokrętła a suwakiem) (4) jest 
umieszczona kulka (8). (2 zastrzeżenia) 

F16K P. 192567 20.09.1976 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Ernest Gielata, Stanisław Korczyk, Janusz 
Majcher, Andrzej Puszer, Ryszard Wysmoliński, An-
drzej Ziemniak). 

Zawór elektromagnetyczny 
pośredniego działania 

Zawór elektromagnetyczny składający się z korpu-
su (11), grzybka (8), mieszka (7) i siłownika elektro-
magnetycznego (2), według wynalazku charakteryzu-
je się tym, że przestrzeń mieszka (7) jest połączona 
kanałami (4) i (5) z przestrzenią (6) poza zaworem 
oratz kanałami (4) i (10) z przestrzenią (9) przed za-
worem. <i zastrzeżenie) 
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F16K P. 198133 T 14.05.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych „Komag", Gliwice, Polska (Jacek 
Curyło, Andrzej Błażewicz, Marian Krutki, Andrzej 
Malina). 

Zawór bezpieczeństwa filtra 
ze wskaźnikiem zanieczyszczenia 

wkładu filtrującego 

Zawór według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że w kadłubie (6) zaworu pomiędzy komorami (11) 
i (12) jest osadzony obrotowy suwak (1) połączony 
przesuwnie z trzpieniem (4) wskaźnika (5). Poboczni-
ca suwaka (1) ma nacięty rowek (a) zakończony ob-
wodowym wycięciem (b) przy czole suwaka (1) od 
strony komory (11) oraz rowki (c). W korpusie jest 
osadzony kołek (3) podparty sprężyną (14) tkwiący 
w rowku (a). (2 zastrzeżenia) 

F16H P. 198482 T 27.05.1977 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Bolesław 
Kuźniewski, Czesław Staniewicz, Romuald Szamko-
łowicz). 

Mechanizm do bezstopniowej regulacji odległości osi 
kół pośrednich w przekładniach 

Mechanizm według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że trzpień (1) przekładni swoją niewspółosiową 
powierzchnią cylindryczną (6) czopa łożyska regulo-
wanego koła pośredniego jest osadzony z pasowa-
niem ruchowym w niewspółosiowo wykonanym otwo-
rze tulei (2) pasowanej również ruchowo na po-
wierzchni zewnętrznej w korpusie przekładni (5). 

(1 zastrzeżenie) 

F16L P. 197625 T 25.04.1977 

Instytut Energetyki, Warszawa, Polska (Zygmunt 
Roliński, Janusz Ginalski, Piotr Bukowski, Bolesław 
Kania). 

Trójnik rurowy o wzmocnionej konstrukcji 

Trójnik rurowy, którego konstrukcja zmniejsza na-
prężenia w ściankach powstające od ciśnień wew-
nętrznych, według wynalazku ma dwa żebra (1) 
przyspawane do zewnętrznej powierzchni obydwu 
rur tworzących trójnik w płaszczyźnie przechodzącej 
przez ich osie, oraz dwa żebra (2) przyspawane rów-
nież do zewnętrznej powierzchni tych rur, lecz w 
płaszczyźnie przechodzącej przez oś rury o mniej-
szej średnicy i prostopadłej do osi rury o większej 
średnicy. Żebra (1) i (2) mają grubość odpowiadają-
cą grubości ścianki rury o większej średnicy. 

Trójnik może znaleźć zastosowanie we wszystkich 
połączeniach rurowych pracujących pod ciśnieniem, 
zwłaszcza przewodach parowych. (1 zastrzeżenie) 

F16L P. 199629 14.07.1977 

Pierwszeństwo: 16.07.1976 - RFN (nr G7622478.7) 

Festo-Maschinenfabrik Gottlieb Stoll, Esslingen, Re-
publika Federalna Niemiec. 
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Obudowa do urządzeń do przygotowywania 
sprężonego powietrza do dalszego 

jego zastosowania 

Obudowa do urządzeń do przygotowywania sprężo-
nego powietrza do dalszego zastosowania, zaopatrzo-
na w przechodzący przez komorą kanał przepływo-
wy (1), którego otwory wlotowe (2, 4) są usytuowane 
z przeciwległych jej stron współosiowo oraz w za-
mek bagnetowy (11) z jednej strony, a z drugiej stro-
ny w zamek śrubowy (13), usytuowane również prze-
ciwległe, według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że w obrębie zamka bagnetowego (11) jest umiesz-
czona część łącząca, tyłozatrzaskowa (8), a w obrębie 
zamka śrubowego (13) cylinder prowadnicowy (42), 
przy czym w przypadku zastosowania jej do oddzie-
lacza wody (41) z zamkiem bagnetowym (11) jest po-
łączona łupina przechwytowa (26), z częścią łączącą 
tyłozatrzaskowa (8) filtr (28) wraz z dzwonem (27) 
okalającym go, natomiast z zamkiem śrubowym (13) 
kołpak (24). 

Obudowa według wynalazku przeznaczona jest dla 
urządzeń do przygotowania sprężonego powietrza do 
dalszego jego zastosowania, w szczególności dla od-
dzielaczy wody, zaworów do regulacji ciśnienia oraz 
filtracyjnych reduktorów ciśnienia. 

(10 zastrzeżeń) 

F16S P. 199671 15.07.1977 

Pierwszeństwo: 16.07.1976 - RFN (nr P 2631993.7) 

Festo-Maschinenfabrik Gottlieb Stoll, Esslingen, 
Republika Federalna Niemiec. 

Element ze sztucznego tworzywa, 
jak obudowa i tym podobny 

Element ze sztucznego tworzywa z otworem prze-
pływowym dla medium zawiera w otworze część 
wzmacniającą o kształcie tulei (6), wykonaną z me-
talu i wkładaną do formy przy wytwarzaniu elemen-
tu z tworzywa. Ukształtowanie i montowanie we-
dług wynalazku części wzmacniającej w elemencie 
z tworzywa zapobiega nieszczelności i wyciekom 
przepływających mediów przy ujściu otworu prze-
pływowego na stronie zewnętrznej części wzmacnia-
jącej. 

Element ten według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że strona czołowa tulei (6), leżąca na przeciw 
ujścia (3, 4), oraz obok strony zewnętrznej (9) co 
najmniej część strony wewntęrznej (7) tulei (6) jest 
pokryta tworzywem sztucznym. Element znajduje 
zastosowanie w układach przepływowych mediów, 
zwłaszcza pod ciśnieniem. (7 zastrzeżeń) 

F21S P. 198302 T 20.05.1977 

„Famor" Bydgoskie Zakłady Sprzętu Okrętowego, 
Bydgoszcz, Polska (Janusz Krzyżelewski, Wiktor 
Loch, Czesław Kołaczyński). 

Oprawa oświetleniowa 

Oprawa oświetleniowa ma obudowę w postaci bel-
ki składającej się z montażowej płyty (1) i osłony (7) 
osprzętu elektrycznego połączonych ze sobą przy po-
mocy zaczepów (3) płyty (1). (1 zastrzeżenie) 

F21V P. 198410 T 24.05.1977 

„Famor" Bydgoskie Zakłady Sprzętu Okrętowego, 
Bydgoszcz, Polska (Czesław Kołaczyński, Wiktor 
Loch, Janusz Krzyżelewski, Bernard Witek, Bogdan 
Pluciński, Wojciech Zacharzewski, Maria Kierul, Le-
szek Dober). 

Oprawa oświetleniowa 

Oprawa jest przystosowana głównie do rurowych 
źródeł światła i jest zabezpieczona przed przenika-
niem do jej wnętrza wody. 

Oprawa ma dźwigniowe zamki, wykonane z po-
datnego materiału, służące do mocowania klosza (6) 
do korpusu (1). Klosz (6) na powierzchniach bocz-
nych ma zagłębienia (7), w które wchodzą dociskowe 
dźwignie (9) tych zamków. Prócz tego klosz (6) jest 
związany z korpusem (1) dwoma zwieszakami (15). 

(4 zastrzeżenia) 
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F23Q P. 192584 21.09.1976 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Gliwice, Polska (Jan Stanoszek, Maciej Komosiński, 
Zdzisław Bystry, Jerzy Urbańczyk, Jacek Krupski). 

Zapalnik gazowy z elektrycznym zapłonem 
i kontrolą płomienia 

Urządzenie według wynalazku ma elektrodowo-dy-
szową głowicę (2), w której jest dysza (4) z zapłono-
wą elektrodą (5) w środku, a na przedłużeniu dyszy 
(4) stabilizator płomienia (3) oraz płomieniowa elek-
troda (6) usytuowana poza dyszą (4). Zapłonowa elek-
troda (5) jest osadzona w korpusie (7) poprzez przed-
nią ceramiczną kształtkę (8) i tylną ceramiczną 
kształtkę (9). Kształtki (8) i (9) mają równoległe do 
osi podłużnej kanały (18) łączące komorę (10) z ko-
morą (11) dyszy (4). 

Wylotowa część dyszy (4) jest walcowa o średnicy 
wewnętrznej równej średnicy mniejszej podstawy 
stożkowej komory (11) a zewnętrzna powierzchnia 
części walcowej wraz z przednią czołową powierzch-
nią dyszy (4) i wewnętrzna powierzchnia stabiliza-
tora (3) tworzą przestrzeń stabilizacji (12) otwartą z 
przodu i połączoną otworami (13) z komorą (11) dy-
szy (4). (4 zastrzeżenia) 

F24D P. 198330 T 21.05.1977 

„Miastoprojekt-Poznań", Biuro Projektowo-Badaw-
cze Budownictwa Ogólnego, Poznań, Polska (Euge-
niusz Furman). 

Sposób dwustopniowego podgrzewu wody 
gospodarczej w węzłach cieplnych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wo-
dę gospodarczą z dolnej części zbiornika (7) tłoczy 
się pompą (6) do połączonych szeregowo wymien-
nika (5) pierwszego stopnia i wymiennika (4) drugie-
go stopnia, a następnie kieruje przewodem (16) 
z powrotem do zbiornika (7). W wymienniku (5) 
pierwszego stopnia wykorzystywane jest ciepło od-
padowe innych urządzeń cieplnych. 

(3 zastrzeżenia) 

F24D P. 198349 T 21.05.1977 

Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, Koszalin, 
Polska (Zbigniew Cierpisz). 

Sposób i układ instalacji 
do zdalaczynnego wodnego ogrzewania budynków 

Sposób zdalaczynnego wodnego ogrzewania budyn-
ków polega na tym, że w przewodzie (17) ogrzewania 
zdalaczynnego wywołuje się przepływ płynu na zmia-
nę w obu kierunkach ze zbiornika wody ogrzanej 
(11) typu otwartego w centrali cieplnej do zbiornika 
wody ogrzanej (21) typu otwartego w budynku ogrze-
wanym, a następnie ze zbiornika wody ochłodzonej 
(30) typu otwartego w budynku ogrzewanym do 
zbiornika wody ochłodzonej (5) typu otwartego w 
centrali cieplnej. 

Układ instalcji według wynalazku ma rurę (1) zao-
patrzoną w zawór elektromagnetyczny (2) połączony 
wyłącznikiem czasowym (3) oraz zawór pływakowy 
(4), łączącą się ze zbiornikiem wody ochłodzonej (5) 
typu otwartego. Zbiornik wody ochłodzonej (5) po-
łączony jest poprzez rurę (6), kocioł (7), rurę (8), ru-
rę (9) zaopatrzoną w zawór regulacyjny (10) ze zbior-
nikiem wody ogrzanej (11) typu otwartego. Kocioł 
(7) połączony jest poprzez rurę (8) i rurę bezpieczeń-
stwa (12) ze zbiornikiem wody ochłodzonej (5). 

Zbiornik wody ogrzanej (11) połączony jest poprzez 
rurę ssącą (12) pompę (13), rurę tłoczną (14) zaopa-
trzoną w zawór regulacyjny (15) i w zawór zwrotny 
(16) oraz poprzez przewód (17) ogrzewania zdalaczyn-
nego i rurę (18) zaopatrzoną w zawór elektromagne-
tyczny (19) i zawór pływakowy (20) ze zbiorni-
kiem wody ogrzanej (21) typu otwartego. Zbiornik 
wody ogrzanej (21) połączony jest poprzez rurę ssącą 
(22) i pompę obiegową (23) z przewodem zasilającym 
(24) instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania. 

Przewód (17) ogrzewania zdala czynnego łączy się 
poprzez rurę tłoczną (25) zaopatrzoną w zawór zwrot-
ny (26) i w zawór regulacyjny (27) poprzez pompę 
(28) i rurę ssącą (29) ze zbiornikiem wody ochłodzo-
nej (30) typu otwartego. Pompa (28) połączona jest 
z wyłącznikiem czasowym (31). Zbiornik wody ochło-
dzonej (30) łączy się z przewodem powrotnym (32) 
instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania oraz 
poprzez urządzenie pływakowe (33) z wyłącznikiem 
pływakowym (34). (2 zastrzeżenia) 
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F24H 
F22B 

P. 198169 T 16.05.1977 

Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „DOZAMET", 
Nowa Sól, Polska (Tadeusz Wawrzykowski, Wiesław 
Blacho, Zbigniew Brylak, Ryszard Korycki). 

Żeliwny kocioł grzewczy 

Przedmiotem wynalazku jest żeliwny kocioł grzew-
czy zawierający człony połączone ze sobą komorami 
ciśnieniowymi. 

Rusztowiny (6) członów (1) uformowane są na 
kształt dachu dwuspadkowego, którego wierzchołek, 
znajdujący się w osi kotła, skierowany jest ku górze 
pod kątem (a), przy czym kąt (a) zawarty jest ko-

at 
rzystnie w granicach (od 0 ). 

3 
(1 zastrzeżenie) 

F27B P. 192422 14.09.1976 

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

Sposób i urządzenie do nadawania 
materiałów szlamistych, zwłaszcza wsadów 

do pieców hutniczych 

Wynalazek dotyczy zwłaszcza łatwo cementujących 
szlamów szybowych z hutnictwa miedzi. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że materiał szlamisty wprowadza się pomiędzy ścia-
ny (2) wyciskające, a następnie wyciska się go na 
przenośnik (1). Przy nadawaniu łatwo cementujących 
się materiałów szlamistych, wykazujących dużą przy-
czepność do podłoża, górną powierzchnię przenośnika 
(1), przed wyciśnięciem na nią materiału szlamistego 
pokrywa się suchym mjateriałem pylistym. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że nad górną powierzchnią przenośnika (1) 
umieszczone są dwie wahadłowo-ruchome ściany (2) 
wyciskające, poruszające się pomiędzy ścianami czo-
łowymi (10). Oś obrotu ścian (2) wyciskających, znaj-
duje się powyżej dolnej krawędzi tych ścian i nie 
wykracza poza krawędź przenośnika (1). 

(5 zastrzeżeń) 

DZIAŁ G 
FIZYKA 

G01B P. 192664 24.09.1976 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Janusz Sta-
niszewski, Lech Józefiak). 

Urządzenie do pomiaru szczeliny powietrznej, 
zwłaszcza w sygnalizatorach dźwiękowych 

Urządzenie do pomiaru szczeliny powietrznej, zwła-
szcza w sygnalizatorach dźwiękowych zawiera elek-

tromagnes (1) i pierścień pomiarowy (2) umieszczone 
na wspólnej płycie (3), zaś z wora (4) sprzężona jest 
z sygnalizatorem (5) za pomocą płaskiej sprężyny (6), 
przy czym, podwójne trzpienie (7, 8) osadzone prze-
suwnie w płycie (1) opierają się na przegubowych 
dźwigniach (9) połączonych z czujnikami (10) i sty-
kają się z nadbiegunnikami elektromagnesów (12) 
sygnalizatora oraz kotwicą (13) membrany (14). 

(1 zastrzeżenie) 
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G01C P. 192388 14.09.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ma-
rian Rezulski, Krzysztof Holejko). 

Sposób zwiększania dokładności pomiaru 
odległości dalmierzem optoelektronicznym 

Sposób zwiększania dokładności pomiaru odległoś-
ci dalmierzem optoelektronicznym polega na umiesz-
czeniu odcinka światłowodu (3) między elementem 
świecącym (1), a ogniskiem (4) układu optycznego 
kształtującego wiązkę światła (5). (1 zastrzeżenie) 

G01C P. 200620 31.08.1977 

Jerzy Kaczorowski, Sopot, Polska (Jerzy Kaczorow-
ski). 

Sekstant nawigacyjny do pomiaru kąta 
wzniesienia ciała niebieskiego 

w jego azymucie i przeciwazymucie 

Wynalazek dotyczy astronawigacji, i polega na 
umieszczeniu przed lusterkiem (1) alidady (2) sek-
stantu (8) płytki (3), przymocowanej do korpusu sek-
stantu, i prostopadłej do osi optycznej jego lunety. 
Płytka jest spreparowana w znany sposób tak, że 
przy obserwacji ciała niebieskiego w jego azymucie 

stanowi przezroczstą szybę, a w przeciwazymucie -
po odpowiednim przysłonięciu tej szyby - stanowi 
lustro. 

Sekstant według wynalazku służy do pomiaru 
wzniesienia ciała niebieskiego w jego przeciwazymu-
cie, do określania aktualnego obniżenia widnokręgu, 
a w połączeniu z sekstantem o nadążnym obrocie 
alidady do bezpośredniego odczytywania wartości 
aktualnego obniżenia widnokręgu za pomocą skali w 
polu widzenia lunety tego sekstantu. 

(1 zastrzeżenie) 

G01D P. 198388 T 24.05.1977 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Janusz Piskorz, 
Dariusz Świnarski, Włodzimierz Ławniczak). 

Wskaźnik prędkości 
z równomiernym oświetleniem podzielni 

Wskaźnik prędkości z równomiernym oświetleniem 
podzielni, znajdujący zastosowanie w pojazdach sa-
mochodowych, charakteryzuje się tym, że ma na kra-
wędzi barwnej przeźroczystej podzielni (1) ułożony 
barwny przeźroczysty światłowód (2), którego prze-
krój poprzeczny jest w kształcie prostokątnego trój-
kąta z odciętym kątem u podstawy, przy czym płasz-
czyzna wynikająca z odcięcia kąta, która jest pro-
stopadła do podstawy, ma wysokość równą wysokoś-
ci na której znajdują się wskazówki (6), mierząc od 
powierzchni barwnej przeźroczystej podzielni (1), 
która ma od strony górnej nadruk z przeźroczystym 
polem cyfr (3), zaś od spodu są umieszczone żarów-
ki (7), które są przykryte barwnymi przeźroczystymi 
kapturkami (8). (l zastrzeżenie) 

G01D P. 198390 T 24.05.1977 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Włodzimierz Ław-
niczek, Janusz Piskorz, Dariusz Swinarski). 

Wskaźnik ze światłowodem 
odbijającym światło od kilku stanowisk 

pomiarowych 

Wskaźnik ze światłowodem odbijającym światło od 
kilku stanowisk pomiarowych, znajdujący zastosowa-
nie w miernikach z oświetleniem, zwłaszcza w zesta-
wach mierników instalowanych w samochodach cha-
rakteryzuje się tym, że ma barwny przeźroczysty 
światłowód (1) w kształcie listwy o poprzecznym 
przekroju prostokątnymi, której kąt prosty umiesz-
czony w miejscu zetknięcia się bocznej ściany (2) i 
górnej ściany (3) jak ścięty dając pochyłą płaszczy-
znę, (l zastrzeżenie) 
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G01F P. 198224 T 19.05.1977 
Instytut Przemysłu Cukrowniczego, Warszawa, Pol-

ska (Tadeusz Bogumił). 

Urządzenie do pomiaru 
ilości przepływu cieczy 

Urządzenie służy do pomiaru ilości przepływu cie-
czy na zasadzie zliczania objętościowego. Urządzenie 
składa się z pojemnika, zaworu i licznika napełnień 
i charakteryzuje się tym, że ma zawór, który składa 
się z elementu zaworowego (3) i pływaka (4) połą-
czonych ze sobą sprężyną (5). 

Ciecz napływa do pojemnika (1), unosi stopniowo 
pływak (4) i naciąga sprężynę (5). W chwili kiedy 
siła wyporu W przewyższy siły przeciwstawne F -
kulka zostanie wyrwana z gniazda zaworowego i 
gwałtownie przyciągnięta do pływaka, a wtedy ciecz 
wyleje się z pojemnika. Powtarzający się taki cykl 
jest rejestrowany przez licznik napełnień (8). 

(1 zastrzeżenie) 

*) Zgłoszenie P. 197075 T w klasie G01G zamieszczo-
no na stronie 74 

G01H P. 192507 17.09.1976 
Zakłady Przemysłu Wełnianego „Mazovia", Toma-

szów Mazowiecki, Polska (Stanisław Fałek, Stanisław 
Wojciechowski, Janusz Kapruziak). 

Sposób wytwarzania przędzy zgrzebnej 

Sposób wytwarzania przędzy zgrzebnej polega na 
tym, że taśm.ę nieskręconego niedoprzędu łączy się 
z ciągłą taśmą włókien chemicznych lub syntetycz-
nych, przy czym połączenie następuje w momencie 
przejścia tych składników przez wałki wydające (6) 
aparatu rozciągowego przędzarki, a utrwalenie połą-
czenia następuje przez ich skręcenie. 

(1 zastrzeżenie) 

G01K P. 198206 T 17.05.1977 
Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energo-

pomiar", Gliwice, Polska (Andrzej Pyta, Stanisław Ja-
nas, Andrzej Zieliński). 

Oporowy czujnik temperatury 

Przedmiotem wynalazku jest oporowy czujnik tem-
peratury przeznaczony w zestawieniu z elektrodami 
szklanymi i elektrodami odniesienia do uniezależnienia 
wskazań pH-metru, przy pomiarach pH od temperatu-
rowych zmian nachylenia charakterystyki elektrod. 

Oporowy czujnik temperatury składa się z opornika 
termometrycznego (1) połączonego z przewodem (2) i u-
mieszczonego wewnątrz osłony (3), szklanej zwę-
żonej na całej długości i charakteryzuje się tym, że 
przestrzeń między powierzchnią zewnętrzną opornika 
(1) i powierzchnią wewnętrzną osłony szklanej (3) wy-
pełniona jest chemoutwardzalną kompozycją uszczel-
niającą (4), w skład której wchodzą następujące skład-
niki: gliceryna, tlenek ołowiawy, żywica epoksydowa 
„Epidian-5", trójetylenoczteroamina i sadza. 

(2 zastrzeżenia) 
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G01K P. 198593 T 31.05.1977 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Jan Taler, 
Stanisław Łopata). 

Płytka pomiarowa sondy do pomiaru 
strumieni cieplnych 

Przedmiotem wynalazku jest płytka pomiarowa son-
dy do pomiaru strumieni cieplnych. Istotą płytki jest 
to, że ma ona otwory (4) i (5) doprowadzające termo-
pary (3), wykonane pod kątem w stosunku do siebie 
i do osi płytki oraz to, że otwory te leżą w dwóch 
różnych płaszczyznach prostopadłych do powierzchni 
czołowej płytki i nachylonych względem siebie pod 
katem (cp). (1 zastrzeżenie) 

G01L P. 192406 13.09.1976 

Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Kra-
ków, Polska (Jerzy Tochowicz, Jan Mróz). 

Urządzenie do sprawdzania 
wakuometrów 

W urządzeniu według wynalazku do podstawy (1) 
z nóżkami (2) i poziomnicą (3) jest zamocowane ramię 
(4) z cylindrem (5) wyposażonym w tłoczek (6) z szal-

ką (7) na obciążalniki kontrolne. W cylindrze (5) nad 
tłoczkiem jest króciec (8) połączony z próżnią oraz 
przewód (10) łączący cylinder (5) z króćcami (12) do 
zamocowania sprawdzanych wakuometrów. 

(1 zastrzeżenie) 

G01L P. 199717 

Pierwszeństwo: 19.07.1976 - RFIt 
(nr P. 2632470.9) 

18.07.1977 

A/S BURMEISTER a WAIN's MOTOR - OG MA-
SKINFABRIK AF 1971, Kopenhaga, Dania. 

Urządzenie do mierzenia chwilowej wartości 
ciśnienia w cylindrach silnika tłokowego 
i/lub do obliczania średniego ciśnienia 

indykowanego 

Urządzenie do mierzenia chwilowej wartości ciśnie-
nia w cylindrach silnika tłokowego i/lub do obliczania 
średniego ciśnienia indukowanego przez całkowowanie 
ciśnienia jako funkcji położenia tłoka, zawierające 
przetwornik do wyczuwania tego ciśnienia w chwilacł» 
określonych przez czujnik współdziałający ze wskaza-

mi znajdującymi się na części należącej do układu na-
pędowego silnika oraz kalkulator elektroniczny, do 
którego jest podłączony ten przetwornik i ten czujnik, 
charakteryzuje się tym, że każdy z cylindrów ma zbiór 
wskazów (13) umieszczonych na części (9) silnika 
sztywno połączonej z tłokiem (3) należącym do tego 
cylindra, i wykonującej ruch posuwisto-zwrotny syn-
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chronicznie z ruchem tego tłoka. Wskazy te są wyko-
nane na tłoczysku. Każdy cylinder jest wyposażony w 
przewód teleskopowy (9) do podawania chłodziwa tło-
kowego, przy czym wskazy (13) są wykonane na prze-
wodzie teleskopowym (9) i mają postać równoległych 
zębów (13) o jednakowej szerokości, wykonanych na 
zewnętrznej powierzchni przewodu teleskopowego (9). 
Czujnik (15) jest typu indukcyjnego i jest osadzony w 
ściance tulei uszczelniającej (18). (10 zastrzeżeń) 

G01N P. 192382 14.09.1976 
Instytut Fizyki PAN, Warszawa, Polska (Stefan Za-

rembiński, Marek Jaworski, Sławomir Bieląwski). 

Manipulator do przestrzenej orientacji przedmiotów, 
zwłaszcza próbek monokrystalicznych 

w mikrofalowych wnękach pomiarowych 

W manipulatorze według wynalazku organem robo-
czym] są trzy sprężyste pręty (1) umieszczone w pan-
cerzu. Na jednym końcu do prętów (1) jest przytwier-
dzony uchwyt (2) do mocowania orientowanego przed-
miotu lub próbki, na drugim końcu cylindryczna koń-
cówka (3) z kulistym przegubem (4). Przegub (4) jest 
wprowadzony do obwodowego rowka śruby (7) umiesz-
czonej w cylindrze (5) osadzonym obrotowo względem 
stykającego się z nim cylindra (6). Pancerz na odcin-
ku wewnątrz cylindra (6) jest elastyczny, na zewnątrz 
sztywny. Manipulator umożliwia orientację próbki w 
dowolnym kierunku w zakresie zmian kąta cp od 0d 

do 360° i kąta ft od 0° do 15°. (3 zastrzeżenia) 

G01N P. 192409 13.09.1976 

Kombinat Górniczo-Hutniczy „Orzeł Biały", Piekary 
Śląskie, Brzeziny, Polska (Krystyna Zdybiewska, Ma-
ria Normpn-Wójcik, Stanisław Wicher). 

Spektrofotometryczny sposób szybkiego 
oznaczania dwusiarczku węgla w ksantogenianach 

Sposób polega na tym, że estrakcję dwusiarczku 
węgla z próbki ksantogenianu przeprowadza się nie-
którymi węglowodorami aromatycznymi lub cyklicz-

nymi, na przykład benzenem i mierzy się wprost wiel-
kość absorpcji światła w spektofotometrze w paśmie 
ultrafioletu o długości fali X = 320 nm. 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P. 192685 27.09.1976 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, 

Warszawa, Polska (Wacław Kołtoński, Bogusław Zien-
kiewicz). 

Sposób wykrywania i lokalizowania 
uszkodzeń rur okładzinowych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że sondę 
pomiarową (2) emitującą i odbierającą fale akustycz-
ne przesuwa się w badanej rurze okładzinowej (1) i 
rejestruje się czas propagacji i amplitudę fali. Na pod-
stawie zapisu rejestratora (8) ocenia się szczelność ba-
danej rury (1). 

Sposób nadaje się zwłaszcza do badań rur okładzi-
nowych (1) w otworach wiertniczych lub mrożenio-
wych. (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 197837 03.05.1977 
Pierwszeństwo: 03.05.1976 - St. Zjedn. Am. 

(nr 682728) 

Mc Donnell Douglas Corporation, Long Beach, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Ronald Allen Charles, Paul 
Willis Jones, John Staples, Joseph Randall Wiegner). 

Sposób wykrywania obecności mikroorganizmów 
i urządzenie do wykrywania mikroorganizmów 

Sposób wykrywania obecności mikroorganizmów w 
pożywce bakteryjnej, której roztwór ma właściwości 
zmieniania charakterystyki przepuszczania światła 
wówczas gdy mikroorganizmy znajdują się w roztwo-
rze i rozwijają się w pożywce, polega na przeświet-
laniu gniazda z roztworem i mierzeniu natężenia 
światła, po jego przejściu przez gniazda, w wielu 
punktach, dla wyznaczenia natężenia światła padają-
cego w każdym z tych punktów. 

Urządzenie do wykrywania obecności mikroorganiz-
mów zawiera głowicę czytającą (116, 124) podtrzymu-
jącą kartę (C) z gniazdami (16) wypełnianymi badanym 
roztworem i pożywką, element fotoemisyjny (122) za-
montowany na głowicy czytającej (116, 124) naprzeciw 
jednej powierzchni karty (C) tak, że wysyłane przez 
element fotoemisyjny (122) światło przechodzi przez 
gniazdo (16), wiele detektorów (136) światła zamonto-
wanych na głowicy czytającej (116, 124) i zwróconych 
w kierunku przeciwległej powierzchni karty (C), przy 
czymj detektory usytuowane są względem elementu 
fotoemisyjnego (122) tak, że są oświetlone jeżeli na 
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drodze strumienia światła nie ma przeszkody i każdy 
z nich zdolny jest do wytworzenia sygnału, który jest 
proporcjonalny do natężenia padającego na ten detek-
tor światła, przy czym gdy karta osiąga położenie, w 
którym gniazdo pokrywa się z elementem emisyjnym 
to detektory wytwarzają sygnały proporcjonalne do 
natężenia światła przechodzącego przez gniazdo. 

(21 zastrzeżeń) 

G01N P. 198270 T 19.05.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Eu-
geniusz Bąk, Ryszard Molęda). 

Urządzenie do badania palności 
rozpylonych cieczy 

Urządzenie służy do badania palności cieczy na pod-
stawie pomiaru czasu palenia, zwłaszcza w warunkach 
zbliżonych do występujących w miejscu pracy hydrau-
licznych urządzeń górniczych. 

Urządzenie zawiera klimatyzowany zasobnik (1) 
mieszczący badawczą komorę (4). Boczne ścianki ko-
mory (4) są wyposażone w symetryczne żaluzje nachy-
lone ukośnie w dół do jej wnętrza, w którym znajduje 
się rozpylająca dysza (6) oraz palnik (14). Palnik (14) 

jest połączony poprzez układ sterujący (15) z napędo-
wym silnikiem (16), prowadzącym go w płaszczyźnie 
prostopadłej do osi strumienia (21) cieczy (10) wytwa-
rzanego rozpylającą dyszą (6). Pomiędzy dyszą (6) i 
palnikiem (14) jest zabudowany czujnik (17) dołączo-
ny poprzez przekaźnik (18) do miernika czasu (19). 

(2 zastrzeżenia) 

G61N P. 198528 T 30.05.1977 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol-
ska (Roman Wieczorek, Józef Wojnowski, Kazimierz 
Choroszy). 

Urządzenie do wywierania dwuosiowego 
stanu naprężenia w modelu elastooptycznym 

Urządzenie według wynalazku składa się z ramy (1) 
w kształcie kwadratu, której trzy boki są stałe zaś je-
den (2) otwierany i przechylony na okres zakładania 
próbki (5). 

Próbka (5) w kształcie równoramiennego krzyża za-
kładana jest do ramy (1) za pośrednictwem wydrążo-
nych gniazd (6a, 6b) nakładanych rozłącznie na ramio-
na próbki (5). Gniazda te posiadają wewnątrz wydrą-
żoną przestrzeń przedzieloną gumową membraną i pod-
łączoną do układu hydraulicznego przewodami (15). 
Układ hydrauliczny pozwala na oddzielne, niezależne 
wywieranie osiowego nacisku w próbce (5). 

(3 zastrzeżenia) 

G01K P. 201032 23.09.1977 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Ta-
deusz Kozłowski, Zbigniew Rybacki, Janusz Licki). 

Sposób pomiaru strumienia masy pyłu, 
zwłaszcza węglowego 

transportowanego przy pomocy podgrzanego gazu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że mierzy 
się temperaturę pyłu w bunkrze pyłowym (1) oraz 
temperaturę gazu nośnego (Tg) i temperaturę miesza-
niny pyłowo-gazowej (Tm) w rurociągu transportują-
cym (4), a następnie mierzy się strumień gazu nośnego. 
Z bilansu cieplnego wyznacza się strumień masy pyłu. 
Punkty pomiaru (Tg i Tm) tak się dobiera aby na izo-
lowanym cieplnie odcinku rurociągu transportującego 
(4) leżącym pomiędzy tymi punktami nastąpiło wyrów-
nanie temperatury gazu nośnego i pyłu. 

(1 zastrzeżenie) 



66 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 7(113) 1978 

G01P P. 192710 27.09.1976 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Tadeusz 
Tomczak, Andrzej Fetter). 

Zespół czujnika do pomiaru prędkości 
taśmy przenośnika 

Przedmiotem wynalazku jest zespół czujnika do po-
miaru prędkości taśmy przenośnika, przeznaczony do 
stosowania zwłaszcza w urządzeniach transportu taś-
mowego. 

Istotą wynalazku jest usytuowanie na wspólnej osi 
wirującego elementu o niejednorodnych właściwoś-
wościach magnetycznych na przykład wykonanej z 
ferromagnetycznego materiału rolki z wyciętymi otwo-
rami i czujnika indukcyjnego. Taśma napędzająca wi-
rujący element o niejednorodnych właściwościach mag-
netycznych powoduje powstawanie w czujniku induk-
cyjnym impulsów elektrycznych. 

Zespół czujnika według wynalazku składa się z osi 
(1), na której osadzona jest wirująca rolka (2) i ramię 
(3) indukcyjnego czujnika (4). Oś (1) jest zamocowana 
w przegubowym wahaczu (5), który poprzez wspornik 
(6) jest mocowany do przenośników taśmowych. Dla 
zapewnienia sprzężenia ciernego pomiędzy wirującą 
rolką (2), a taśmą zastosowano dociskającą sprężynę 
(7). Odległość indukcyjnego czujnika (4) od powierzch-
ni wirującej rolki (2) jest regulowana przy pomocy na-
krętki (8). Wirująca rolka (2) ma antymagnetyczną 
osłonę (9) otworów (10) dla zabezpieczenia wnętrza 
rolki (2), przed zanieczyszczeniami i wpływami atmo-
sferycznymi. (1 zastrzeżenie) 

G01P P. 198422 T 26.05.1977 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „ME-
RA-PIAP", Warszawa, Polska (Grzegorz Świderski, 
Józef Rokicki, Wacław Jaśkowski, Włodzimierz Majew-
ski). 

Mechanizm prędkościomierza z drogomierzem 

Mechanizm prędkościomierza z drogomierzem prze-
znaczony jest zwłaszcza do zastosowania w pojazdach 
samochodowych. Liczydło kasowalne mechanizmu mo-
cowane jest w obudowie (1) bez używania dodatko-
wych sprężyn lub bez odkształcania elastycznego ma-
teriału obudowy. Cel ten osiągnięto dzięki zastosowa-
niu odpowiedniej tulei (7) umieszczonej na wałku (6) 
liczydła pomiędzy jego kołem zębatym (5) i ścianką 
obudowy (1). 

Tuleja (7) mająca na swojej długości różne średnice 
zewnętrzne, wsuwana jest do gniazda obudowy wyko-
nanego jako dwa wycięcia (10) i (12) otwarte z prze-
ciwnych stron. Długość części tulei (7) o większej śred-
nicy jest tak dobrana, że po umieszczeniu liczydła w 
obudowie i zamontowaniu wałka kasującego (3) jego 
koło zębate (4) zazębione jest z kołem zębatym, (5) li-
czydła uniemożliwiając wypadnięcie liczydła z obu-
dowy (1). (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 192470 17.09.1976 

Zakład Urządzeń Elektronicznych „UNIMA", War-
szawa, Polska (Janusz Morawski). 

Układ przesuwu pionowego w oscyloskopach 
próbkujących 

Układ przesuwu pionowego w oscyloskopach prób-
kujących, charakteryzuje się tym, że powstałe w wy-
niku podziału napięcia (U) polaryzującego diody bram-
ki próbkującej (Dl, D2) i regulowane względem masy 
napięcie przesuwu (Up) podawane jest przez dzielnik 
sprzężenia zwrotnego (3) na wejście układu pamięci (2), 
z którego wyjścia sygnał sprzężenia zwrotnego jest 
podawany na diody bramki próbkującej (Dl, D2) przez 
potencjometr (RV) regulacji napięcia przesuwu (Up) 
włączony do napięcia (U) polaryzującego diody bram-
ki próbkującej (Dl, D2), przy czym suwak potencjo-
metru (RV) połączony jest z dzielnikiem sprzężenia 
zwrotnego (3) zamykając pętlę sprzężenia zwrotnego 
toru (Y) oscyloskopu. (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 192473 17.09.1976 

Zakład Urządzeń Elektronicznych „UNIMA", War-
szawa, Polska (Jerzy Rydzewski). 

Nanosekundowy kluczowany układ 
liniowego sumowania impulsów i napięć stałych 

Nanosekundowy kluczowany układ liniowego sumo-
wania impulsów i napięć stałych charakteryzuje się 
tym, że ma co najmniej dwa wejścia z których pierw-
sze (A) połączone jest z bazą pierwszego tranzystora 
wejściowego (Tl), którego emiter jest połączony z rów-
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noległym układem (RC) złożonym z kondensatora (Cl) 
i rezystora (R2) oraz z emiterem pierwszego tranzysto-
ru kluczującego (T3) i z pierwszym źródłem, prądo-
wym, korzystnie tranzystorem (T4), natomiast druga 
końcówka równoległego układu (RC)) jest połączona z 
emiterem pierwszego tranzystora wzmacniającego (T2), 
którego kolektor jest przez rezystor szeregowy (R3) 
połączony z emiterem pierwszego tranzystora pracują-
cego w układzie OB (T5), którego kolektor z kolei jest 
połączony z kolektorami drugiego tranzystora pracują-
cego w układzie OB (T10), trzeciego tranzystora klu-
czującego (Tli) oraz trzeciego tranzystora wejściowe-
go (T12), przy czym kolektor tego tranzystora połączo-
ny jest z anodą lewej diody (D4), której katoda z ko-
lei jest połączona z anodą diody obcinającej (D6) i ka-
todą prawej diody (D5), której anoda połączona jest 
z emiterem tranzystora (T13), którego kolektor jesî 
połączony z bazą wtórnika (T14). 

Drugie wejście układu (B) jest połączone z bazą dru-
giego tranzystora wejściowego (T6), którego emiter 
jest połączony z drugimi równoległym układem (RC) 
złożonym z kondensatora (C2) i rezystora (R15) i z dru-
gim źródłem prądowym korzystnie transformatorem 
(T8), przy czym druga końcówka układu (RC) jest po-
łączona z emiterem tranzystora wzmacniającego (T7), 
a jego kolektor przez rezystor szeregowy (R16) jest 
połączony z emiterem tranzystora (T10). 

(8 zastrzeżeń) 

G01R P. 192546 21.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznej Apa-
ratury Pomiarowej i Systemów Pomiarowych „Mera-
tronik", Warszawa, Polska (Bogdan Wągrowski). 

Integrator ze zmienną stałą czasową 

Integrator ze zmienną stałą czasową sterowany na-
pięciem niezrównoważenia mostka zawiera wzmac-
niacz (W), kondensator (C) włączony między wejście 
nieodwracające i wyjście wzmacniacza (W), rezystor 
(R) łączący wejście (a) integratora (I) z wejściem nie-
odwracającym wzmacniacza (W). Wejście (a) integra-
tora (I) połączone jest z bazami dwóch przeciwstaw-
nych tranzystorów (Tl) i (T2), których kolektory po-
łączone są z wejściem nieodwracającym wzmacniacza 
(W), a emitery z punktem o potencjale odniesienia. 
Wyjście (b) integratora (I), poprzez układ złożony z 
tranzystora (T4) i żarówki (2) steruje zmianami war-
tości elementu kompensującego (F) mostka (RLC). 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P. 192628 24.09.1976 

Elektroakusztikai Gyár, Budapeszt, Węgry (István 
Tarnoi, József Danilovics, Viktor Reichlin, György 
Lehel). 

Układ miernika wartości szczytowej 
sygnałów o małej częstotliwości 

o wysokiej stabilności z odczytem cyfrowym 

Układ miernika wartości szczytowej sygnałów ma-
łej częstotliwości z odczytem/ cyfrowym zawiera ob-
wód wejściowy (1), który jest stopniem dopasowują-
cym impedancje, stopień klasyfikujący (2), załączony 
na wyjściu stopnia wejściowego (1), dwa detektory 
szczytowe (3, 4), z których każdy dołączony jest do 
jednego z dwóch wyjść stopnia klasyfikującego (2). 

Do wyjść każdego z detektorów szczytowych (3, 4) 
są dołączone wejścia stopni regulacyjnych (5, 6), prze-
znaczonych do regulacji czasu narastania i opadania. 
Do wyjść każdego ze stopni regulacyjnych (5, 6) są do-
łączone wejścia zespołów komparatorów (7, 8), których 
wyjścia są połączone z wejściami zespołu (9) obwo-
dów przełączających z wyjściami zespołu (9) obowo-
dów przełączających połączone są napięcia zespołu (10) 
diod luminescencyjnych. (3 zastrzeżenia) 

G01R P. 197624 T 25.04.1977 

Instytut Energetyki, Warszawa (Karol Drewnik). 

Układ probierczy wysokiego napięcia 
przemiennego 

Układ według wynalazku ma zastosowanie do po-
miarów i prób wysokonapięciowej izolacji generato-
rów, transformatorów, kabli, kondensatorów oraz in-
nych urządzeń elektroenergetycznych i jest wyposażo-
ny w przyłączone równolegle do zacisków wejściowych 
transformatora probierczego (8) cewki indukcyjne (5, 
6, 7) kompensujące pojemnościowy prąd obciążenia 
transformatora (8), przy czym między zacisk wysokie-
go napięcia transformatora (8), a obiekt badany T12) 

jest włączony kondensator (9), z którym równolegle 
jest połączony ochronnik przepięciowy (10) oraz łącz-
nik (16) zawierający kondensator (9), a ponadto rów-
nolegle do obiektu badanego (12) jest przyłączony 
ochronnik przepięciowy (11) o nastawialnej wartości 
napięcia zadziałania. 
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Układ zapewnia uzyskanie kompensacji pojemnoś-
ciowego prądu obciążenia transformatora probiercze-
go przy napięciach probierczych znacznie niższych niż 
znamionowe napięcie transformatora, co umożliwia 
przy tych napięciach badanie obiektów o większej po-
jemności i zapewnia dokładną regulację wartości na-
pięcia probierczego. (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 198203 T 17.05.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ryszard 
Kuczyński, Stefan Urban, Mieczysław Zembrzuski). 

Przyrząd do pomiaru czasu wyładowań 
iskrowych elektryczności statycznej 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do pomiaru 
czasu wyładowań iskrowych elektryczności statycznej 
znajdujący zastosowanie zwłaszcza w laboratoriach 
naukowych. 

Przyrząd współpracuje z dowolnym typem sond i za-
wiera na wyjściu blok przetwarzania cyfrowego z cy-
frowym polem odczytowym. Przyrząd według wyna-
lazku ma na wejściu operacyjny wzmacniacz (2) o du-
żej rezystencji wejściowej, którego czas narastania od-
powiedzi na skok jednostkowy nie przekracza rzędu 
nanosekund, połączony z progowym dyskryminatorem 
(3) zbudowanym na dwóch scalonych komparatorach 
o czasach odpowiedzi rzędu nanosekund, ze scalonym 
komparatorem napięcia (4) o charakterystyce dokład-
nie zbieżnej z charakterystyką komparatorów progo-
wego dyskryminatora (3), oraz jedną z dwóch elektro-
nicznych bramek (5), przy czym wyjście progrowego 
dyskryminatora (3) jest połączone z jednym z wejść 
drugiej elektronicznej bramki (6), której drugie wejś-
cie połączone jest z wyjściem pierwszej elektronicz-
nej bramki (5), zaś drugie wejście pierwszej bramki 
(5) jest połączone z generatorem impulsów traktują-
cych (8). (4 zastrzeżenia) 

G01R P. 198300 T 20.05.1977 

Zakłady Mechanizmów Precyzyjnych „MERA-POL-
TIK", Łódź, Polska (Józef Rokicki, Grzegorz Świder-
ski, Jerzy Łuszczyński, Włodzimierz Bąk). 

Tłumik wahań wskazówki 

Tłumik, przeznaczony zwłaszcza do tłumienia wahań 
wskazówki (2) mierników analogowych, składa się z 
tłumiącej tulei (4) trwale, korzystnie monolitycznie 
związanej z mostkiem (3) łożyskującym wałek (1) 

wskazówki (2), napełnionej tłumiącą cieczą (5) oraz z 
nasadzonych na tym wałku (1) i conajmniej częściowo 
zanurzonych wewnątrz tulei (4) obrotowych brył (6), 
przy czym przynajmniej na części powierzchni tych 
brył (6) i/lub na części wewnętrznej powierzchni tulei 
(4) są podłużne żłobki (9) skierowane wzdłuż lub ukoś-
nie do osi wałka (1). (2 zastrzeżenia) 

G01R P. 201578 17.10.1977 

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

Miernik indukcji magnetycznej 

Miernik według wynalazku składa się z hallotronu 
(1) umieszczonego w termostacie (11). Napięcie wyjś-
ciowe hallotronu jest doprowadzone poprzez wzmac-
niacz wstępny (4) do układu automatycznej korekcji 
błędu nieliniowości hallotronu, który to układ stanowi 
dzielnik napięcia (5) połączony z układem automatycz-
nego wyboru napięcia kompensacji (7). 

Układ ten stanowi również wzmacniacz różnicowy 
sygnału błędu (8) sterowany z układu napięć kompen-
sacji (6). Korekcja nieliniowości następuje w końco-
wym wzmaczniaczu różnicowym (9), do którego wyjś-
cia dołączony jest woltomierz cyfrowy (10). 

(1 zastrzeżenie) 

G01V 
G08C 

P. 198514 27.05.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój", Ruda Śląska, 
Polska (Wacław Kociela, Krzysztof Krajewski, Antoni 
Zieliński, Tadeusz Kucharz, Jerzy Pilch-Kowalczyk, 
Henryk Staliga, Andrzej Rej, Roman Chwoła, Kazi-
mierz Swiatłoch, Marek Bełza). 
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Urządzenie iskrobezpieczne z centralnym 
zasilaniem do przesyłania sygnałów 

sejsmoakustycznych z podziemi kopalni 

W urządzeniu według wynalazku czujnik sygnałów 
sejsmoakustycznych (1) jest połączony elektrycznie ze 
wzmacniaczem nadawczym (2), który stanowi razem 
umieszczony we wspólnej obudowie (3) nadajnik. Na-
dajnik połączony jest poprzez symetryczny tor (4) z 
iskrobezpiecznym ogranicznikiem (5), który jednocześ-
nie rozdziela obwód prądu zasilania, składający się z 
diody świecącej (6), symetrycznego stabilizowanego za-
silacza (7), układu wykrywania uszkodzeń (8) i sygna-
lizatora akustycznego (9) od obwodu prądu przemien-
nego, w którym do ogranicznika (5) przyłączony jest 
wzmacniacz desymetryzujący (10), do wyjścia które-
go podłączony jest filtr pasmowo-zaporowy (11) z ni-
skooporowym wyjściem (12) przeznaczony do podłącze-
nia urządzeń rejestrujących. (1 zastrzeżenie) 

G02B P. 198217 T 17.05.1977 

Ryszard Pawełek, Kraków, Polska (Ryszard Pawe-
łek). 

Przystawka stereoskopowa z pryzmatowym 
komutatorem 

Przystawka według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że z optycznym komutatorem pryzmatowym (4) 
przy obiektywie (5) współpracują dwa płaskie zwier-
ciadła (2). Między zwierciadłami a komutatorem są 
polaroidy (3) o płaszczyźnie polaryzacji wzajemnie pro-
stopadłej. (1 zastrzeżenie) 

G05D 
B05B 

P. 198319 T 20.05.1977 

Tadeusz Wrona, Kędzierzyn, Polska (Tadeusz Wro-
na). 

Dysza samoczynnie regulowana 

Dysza samoczynnie regulowana według wynalazku 
dostosowuje samoczynnie swoją geometrię wylotu do 
strumienia pod wpływem równoważenia się sił ciśnie-
nia tego strumienia z siłą ciśnienia atmosferycznego 
co powoduje rozchylenie się ścianek ruchomych (1) na 
odległość optymalną dla danego wypływu czynnika z 
dyszy. Ścianki ruchome (1) osadzone są ruchomo lub 
sprężyście w końcówce rury dolotowej (2) i zabezpie-
czone przed wypadnięciem za pomocą wkrętu (3) i 
podkładki sprężystej (4). (6 zastrzeżeń) 

G05D P. 198407 24.05.1977 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Antoni 
Wiewióra, Andrzej Muszyński). 

Układ do automatycznego odwadniania 
zbiorników zawierających substancje 

lżejsze od wody 

Układ do automatycznego odwadniania zbiorników 
zawierających substancje lżejsze od wody charaktery-
zuje się tym, że ma blok wypracowania sygnału (A) 
połączony z elektrodami umieszczonymi w dolnej 
części zbiornika (4), przy czym występujące między 
tymi elektrodami przewodnictwo elektryczne wody i 
nieprzewodnictwo elektryczne substancji lżejszej od 
wody stanowią element zwierający i rozwierający 
w obwodzie zasilania bloku wypracowania sygnału (A). 

(2 zastrzeżenia) 

G05F 
H01J 

P. 198578 T 31.05.1977 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (Wojciech 
Froncisz). 

Regulacja szybkości przemiatania 
pola magnetycznego w spektometrach 

elektronowego rezonansu paramagnetycznego 

Regulacja szybkości przemiatania pola magnetycz-
nego w spektrometrach elektronowego rezonasu pa-
ramagnetycznego według wynalazku polega na tym, 
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że w obszarze pola magnetycznego gdzie nie mja po-
chłaniania ERP szybkość przemiatania jest ograniczo-
na bezwładnością rejestratora w osi X, a w obszarze 
gdzie pojawia się absorpcja ERP szybkość przemiata-
nia maleje tak, aby widmo pochłaniania zostało zare-
jestrowane bez zniekształceń, ale w możliwie krótkim 
CZ3.S1G 

Układ regulacji przemiatania pola magnetycznego 
zgodnie z wynalazkiem składa się z dolnoprzepustowe-
go filtra (7) ze stałą czasową (t2), wzmacniacza prądu 
stałego (8), wzmacniacza różnicowego (9) wzmacniają-
cego różnicę między napięciem/ sygnału przychodzą-
cym ze wzmacniacza prądu stałego (8), a napięciem po-
jawiającym się na suwaku potencjometru osi Y reje-
stratora X-Y, układu dającego na wyjściu moduł 
napięcia wejściowego (10) oraz kontrolowanego przez 
niego układu sterującego szybkością przemiatania pola 
magnetycznego. 

Układ regulacji szybkości przemiatania pola magne-
tycznego w spektrometrach elektronowego rezonansu 
paramagnetycznego charakteryzuje się tym, że sto-
suje się sygnał proporcjonalny do drugiej pochodnej 
krzywej absorpcji ERP. W układzie tymi do wytwa-
rzania sygnału drugiej pochodnej absorpcji ERP sto-
suje się podwójną modulację pola magnetycznego i 
następnie przeprowadza fazoczułą detekcję dla wyż-
szej i następnie dla niższej częstotliwości modulacji. 

(5 zastrzeżeń) 

Gt6C P. 198389 T 24.05.1977 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „ME-
RA-PIAP", Warszawa, Polska (Janusz Piskorz, Da-
riusz Swinarski, Włodzimierz Ławniczak). 

Liczydło do prędkościomierzy 
z prostopadle współpracującymi kołami 

w kasowniku 

Liczydło do prędkościomierzy z prostopadle współ-
pracującymi kołami w kasowniku, mające zastosowa-
nie zwłaszcza w licznikach samochodowych, charakte-
ryzuje się tym, że ma korpus (1), na brzegu którego 
znajduje się tuleja (2) przez którą przesunięty jest wa-
łek (3), z jednej strony zakończony napędzającym ko-
łem (4), umieszczonym nad osią współpracującego z 
nim napędzanego koła (11). Koło (11) jest umieszczone 
na poziomym wałku (12) osadzonym obrotowo w żeb-
rze (13), wystającym, z korpusu (1) przy czym wgłębie-
nie w korpusie (1), które jest zawarte między żebrem 
(13) i tuleją (2), jest ograniczone z jednej strony wew-
nętrzną płaszczyzną żebra (13), a z przeciwległej stro-
ny pionową płaszczyzną (15) ze szczeliną, utworzoną 
przez ścięcie tulei (2) wzdłuż tworzącej tuż za jej śred-
nicą wewnętrzną, przy czym pionowa płaszczyzna (15) 
ze szczeliną jest doprowadzona do płaszczyzny (14) 
prostopadłej do tulei (2). (1 zastrzeżenie) 

G06C P. 198421 T 26.05.1977 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „ME-
RA-PIAP", Warszawa, Polska (Józef Rokicki, Wacław 
Jaśkowski, Grzegorz Swiderski). 

Obudowa liczydła bębenkowego 

Przedmiotem wynalazku jest obudowa liczydła bę-
benkowego, zwłaszcza liczydła prędkościomierza mag-
netycznego. 

Obudowa według wynalazku mająca dwa gniazda 
ustalające położenie wałka (2) liczydła (1) charaktery-
zuje się tym, że gniazda składają się z wycięć (9, 10), 
w bocznych ściankach (3, 4) obudowy oraz ścianek (5, 
6) leżących w płaszczyźnie prostopadłej do osi wałka 
(2) i połączonych z boczną ścianą (3,4) obudowy za po-
mocą ścianek górnych (12, 13), przy czym ścianka gór-
na (12) co najminiej jednego z gniazd ma skośne skie-
rowane wzdłuż osi wałka (2) liczydła (1) ścięcie (11). 

(2 zastrzeżenia) 

G06F P. 197519 20.04.1977 

Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra", Bydgoszcz, Polska 
(Włodzimierz Przybylski, Andrzej Szukiel). 

Układ elektryczny klawiatury 
do kalkulatorów elektronicznych 

Przedmiotem wynalazku jest układ elektryczny kla-
wiatury ze zredukowaną ilością klawiszy, przeznaczo-
ny szczególnie do kalkulatorów przystosowanych do 
obliczeń inżynierskich. 
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Rozwiązanie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma przełącznik jednobiegunowy, dwuobwodo-
wy (4), którego styk (7) połączony jest z wejściem (Y2) 
scalonego układu liczącego (8), styk (6) połączony jest 
z szyną poziomą (3) klawiatury (1), a styk (5) połączo-
ny jest z wejściem (Y3) scalonego układu liczącego (8). 

(1 zastrzeżenie) 

G06G P. 186671 20.01.1976 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „POLON" 
Zakład Urządzeń Przemysłowych, Kraków, Polska {Je-
rzy Rożen). 

Układ elektroniczny do przeliczania 
współrzędnych biegunowych sferycznych 

na prostokątne 

Przedmiotem wynalazku jest układ elektroniczny do 
przeliczania współrzędnych biegunowych lub sferycz-
nych punktu, odniesionych do punktu początkowego 
na współrzędne prostokątne tego punktu, zwłaszcza 
do pomiarów terenowych w geodezji. 

Układ ten składa się z trzech rejestrów przesuwa-
jących, trzech sumatorów, układów przełączających, 
pamięci i części sterującej. 

Wyjścia dwóch sumatorów szeregowych X - (1) i 
Y - (2), dodających lub odejmujących w kodzie dwój-
kowo-dziesiętnym są przyłączone do podporządkowa-
nych im dwóch szeregowych rejestrów przesuwających 
X - (3) i Y - (4). Z kolei wyjścia tych szeregowych 
rejestrów (3, 4) są przyłączone poprzez układ przełą-
czający (5) do wejść dodajnej - odjemnej własnych 
sumatorów (1, 2), a odczepy tych rejestrów (3, 4) co 4 
bity są przyłączane poprzez układy przełączające (6) 

do wejść dodajnika - odjemnika, ale sąsiednich suma-
torów (2, 1). Wejścia sterujące dodawaniem lub odej-
mowaniem wszystkich sumatorów (1, 2, 8) są przyłą-
czone do przerzutnika pamięci znaku (10) informacji 
zawartej w trzecim rejestrze a (7), którego wejście 
przyłączone jest do wyjścia trzeciego sumatora a (8), 
a wyjście poprzez układ przełączający (9) na wyjście 
dodajnej - odjemnej tego sumatora (8), natomiast na 
wejście dodajnika - odjemnika jest przyłączone wyjś-
cie pamięci współczynników stałych a (11). 

(1 zastrzeżenie) 

G06G P.199449 07.07.1977 

Pierwszeństwo: 07.07.1976 - ZSRR (nr 2379678) 

Valerij Fedorovič, Gusev Kazań, Gennadij Nikola-
evič Ivanov, Kazań, Vladimir Jakovlevic Kontarev, 
Moskwa, Genrich Isaevič Krengel, Kazań, Mansur Za-
kirovič Sagivaleev, Kazań Vjaceslav Jaskovlevič 
Kremlev, Moskwa, Jurij Ivanowič Sćetinin, Moskwa, 
Azat Usmanovič Jarmuchametov, Kazań, ZSRR 
(Valerij Fedorovič Gusev, Gennadij Nikolaaevič Iva-
nov, Vladimir Jakovlevic Kontarev, Genrich Isaevič 
Krengel, Mansur Zakirovič Sagivaleev, Vjaceslav Ja-
skovlevič Kremlev, Jurij Ivanovic Sćetinin, Azat 
Usmanovič Jarmuchametov). 

Urządzenie do mnożenia liczb, wyrażonych 
w dodatkowym kodzie 

Urządzenie do mnożenia liczb wyrażonych w do-
datkowym kodzie zawiera rejestr (1) przeznaczony do 
magazynowania mnożnika, rejestr (2) przeznaczony do 
magazynowania mnożnej połączony z wejściem (3) 
bloku arytmetycznego (4) i charakteryzuje się tym, 
że ma rejestry (16) i (17) przeznaczone do magazyno-
wania zadanej liczby pozycji mnożnika. Wyjścia gru-
py pozycji (19, 20, 21) rejestru (1) są połączone z wej-
ściami informacyjnymi pozycji (22, 23, 24) rejestru 
(17) i przez grupę elementów logicznych (25, 26, 27), 
I - NIE są połączone z wejściami informacyjnymi 
pozycji (28, 29, 30) rejestru (16). Wyjścia informacyjne 
pozycji (22), (28), (23) i (29), (24) i (30) rejestrów (16) 
i (17) są ze sobą złączone i połączone z blokiem (8) 
sterowania. Urządzenie według wynalazku jest wyko-
rzystywane w procesorach elektronicznych maszyn li-
czących. (1 zastrzeżenie) 

G06K 
GUB 

P. 192384 14.09.1976 

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-
Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warszawa, 
Polska (Kazimierz Bienia, Jan Wegner). 
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Półprzewodnikowa głowica odczyt« 

Przedmiotem wynalazku jest półprzewodnikowa 
głowica odczytu, stosowana w czytnikach taśm i kart 
perforowanych w elektronicznej technice obliczenio-
wej i automatycznym sterowaniu procesami produk-
cyjnymi. Konstrukcja głowicy według wynalazku z 
oświetlaczem elektroluminescencyjnym i fototranzys-
torowym zespołem odczytu charakteryzuje się tym, 
że w gniazdach obudowy oświetlacza (4) lub foto-
tranzystorowego zespołu odczytu umieszcza sią podstaw-
kę (2) ze strukturą diody elektroluminescencyjnej 
lub fototranzystora (1), zabezpieczoną hermetycznie 
za pomocą żywicy (3) i łączy się z obudową w sposób 
trwały, korzystnie przez zgrzewanie lub klejenie. 

(1 zastrzeżenie) 

G06T 
G06C 

P.201429 T 10.10.1977 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Ry-
szard Kulczycki, Remiliusz Post, Kazimierz Dąbrow-
ski). 

Przetwornik analogowo-cyfrowy zwłaszcza do 
spektrometrów i dyfraktometrów neutronów 

Przetwornik według wynalazku składa się z silnika 
(1) sprzężonego ze ślimakiem (2) i ślimacznicą (3) z 
zamocowaną do niej badaną próbką (4). Poprzez oś 
napędzającą (5) ślimak (2) połączony jest z czytni-
kiem taśm, w którego skład wchodzą koła (6) z prze-
suwającymi się taśmami perforowanymi (7) i de-
tektor (8). Informacja kątowa po detekcji, przekazy-
wana jest do dekodera połączonego elektrycznie z 
lampkami cyfrowymi pokazującymi aktualnie poło-
żenie badanej próbki. (1 zastrzeżenie) 

G08B 
B60Q 

P. 198323 T 21.05.1977 

Zakłady Urządzeń Automatyki Przemysłowej, So-
snowiec, Polska (Stanisław Plesowicz). 

Sygnalizator awarii świateł, zwłaszcza dla pojazdów 
sa mochodo wyoh 

Sygnalizator awarii świateł pojazdu samochodowe-
go według wynalaku posiada rezystor (4) włączony 
szeregowo w obwód świateł kontrolowanych. Żarów-

ka sygnalizacyjna (11) umieszczona jest w tablicy 
wskaźników pojazdu samochodowego i włączana jest 
przez tranzystor (10). Rezystancja rezystora (4) jest 
tak dobrana, że przepływający przez niego prąd wy-
twarza napięcie, które podane na wejście układu 
sterowania (a) powoduje zatkanie tranzystora (10) i 
żarówka sygnalizacyjna (11) nie pali się tylko wów-
czas, gdy żarówki (12) i obwód kontrolowanych świa-
teł są sprawne. (1 zastrzeżenie) 

G08C P. 198609 T 01.06.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani-
zacji Elektroniki i Automatyki Górniczej, Katowice, 
Polska (Zbigniew Kowalski, Waldemar Polak). 

Urządzenie sterownicze z sygnalizatorem 
optyczno-akusiycznym 

Urządzenie według wynalazku posiada nadajnik (1) 
połączony w szeregowym obwodzie ze sterownikiem 
(2), transformatorem (3) oraz urządzeniem telekontroli 
(4), które działa na obwód z sygnalizatorem optycz-
nym lub akustycznym (5) poprzez manipulator (6) 
i zespół łączeniowy (7) oraz na odbiornik (8) poprzez 
manipulator (6), przy czym sygnał z sygnalizatora 
optycznego lub akustycznego (5) oddziaływuje na od-
biornik (8) poprzez przetwornik telemetryczny (9), 
a odbiornik (8) na urządzenie telekontroli (4). 

Urządzenie pozwala na kontrolę obwodów sterow-
niczych uruchamianych urządzeń, wyeliminowanie za-
grożeń samoczynnego ich załączania. Ponadto umo-
żliwia uruchomienie maszyn górniczych wyłącznie po 
nadaniu sygnału ostrzegawczego, zapewniając całko-
wite bezpieczeństwo obsługi. (3 zastrzeżenia) 

G10K P. 198423 T 26.05.1977 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„Mera-Piap", Warszawa, Polska (Janusz Szewczyk, 
Krzysztof Tomaszewski). 

Urządzenie tłumiące cieczowe 

Urządzenie tłumiące cieczowe, przeznaczone do tłu-
mienia drgań różnego rodzaju układów ruchomych, 
o charakterystyce tłumienia niezależnej od tempera-
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tury, składające się z cylindra (2), wewnątrz którego 
umieszczony jest tłok (7), według wynalazku charak-
teryzuje się tym, że szczelina dławiąca (1) utworzo-
na jest pomiędzy wewnętrzną powierzchnią cylin-
dra (2) i zewnętrzną powierzchnią tłoka (7), który 
ma współczynnik rozszerzalności temperaturowej 
większy niż współczynnik rozszerzalności temperatu-
rowej cylindra (2). (1 zastrzeżenie) 

G10K P. 1S8784 11.06.1977 

Pierwszeństwo: 15.09.1976 - Węgry (nr 11686) 

Elektroakusztikai Gyar, Budapeszt, Węgry. 

Źródło dźwięku o kordioidainej charakterystyce 

Źródło dźwięku z głośnikiem dynamicznym wyposa-
żonym w cewkę drgającą, zawierające człony odwra-
cające fazę typu RC, poprzez które stykająca się z 
nimi tylna strona membrany łączy się z zewnętrzną 
przestrzenią dźwiękową, według wynalazku charak-
teryzuje się tym, że pusta przestrzeń (Co) styka się 
z tylną stroną membrany poprzez pierwszy akustycz-
ny układ szczelin, utworzony z akustycznego opo-
ru (Rz) i/lub akustycznej masy (M2), bądź sięga bez-
pośrednio do zewnętrznej przestrzeni dźwiękowej 
i/lub do innej pustej przestrzeni (C2). 

Pusta przestrzeń (C2) poprzez dalszy układ szczelin 
złożony z oporu akustycznego (Rs) i/lub akustycznej 
masy (M3) uchodzi do zewnętrznej przestrzeni dźwię-
kowej. Szczeliny na tylnych stronach lub na ściance 
tylnej są ukształtowane w pobliżu jej krawędzi i od-
stęp w kierunku bocznym między szczelinami jest 
optymalnie równy podwójnem;u torowi przechodzenia 
dźwięku (d), jednak większy niż połowa toru prze-

d 
chodzenia dźwięku tj. h > -

2 
(8 zastrzeżeń) 

G U B P. 192623 24.09.1976 

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, 
Polska (Włodzimierz Rutynowski, Zbigniew Domań-
ski, Danuta Kwiatkowska, Ryszard Sutkowski, Zbig-
niew Zimmermann). 

Obudowa głowicy magnetycznej z materiału termo-
plastycznego z wypełniaczem szklanym 

Obudowa według wynalazku składa się z dwóch 
symetrycznych wyprasek tworzących po złożeniu 
zamkniętą obudowę. W obu wypraskach na zewnętrz-
nej powierzchni znajdują się rowki prowadnicze (1) 
umożliwiające ustalenie położenia obu wyprasek 
względem siebie. Wewnątrz wyprasek znajduje się 
głęboki, przelotowy kanał (2) dla ekranu między-
systemowego oraz kanałki (3) dla pasty przewodzącej. 

(1 zastrzeżenie) 

G U C P.198152 T 16.05.1977 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska 
(Henryk Krzyżniewski, Ryszard Bajduszewski). 

Układ pamiętający stan licznika rewersyjnego przy 
zaniku napięcia zasilającego dla dyskretnego 

automatycznego regulatora 

Układ pamiętający według wynalazku zawiera pa-
mięć buforową (1) zbudowaną z przerzutników zreali-
zowanych w wersji MOSFET, blok (3) wytwarzają-
cy pojedynczy impuls dodatni przy włączaniu na-
pięcia zasilającego oraz przerzutnik monostabilny (2). 
Do wejść (Di, D2,..., DN) pamięci buforowej (1) dołą-
czone są wyjścia (Ai, As,..., AN) licznika rewersyjnego 
(4), natomiast wyjścia (Qi, Qz,..., QN) tej pamięci połą-
czone są z wejściami wpisującymi (Bi, Bz,..., BN) licz-
nika. 

Wyjście przerzutnika monostabilnego (2) realizują-
cego opóźnienie momentu wpisania informacji z licz-
nika do pamięci dołączone jest do wejść sterujących 
(Ti, TÎ,..., TN) pamięci buforowej (1), zaś wyjścia 
bloku (3) wytwarzającego pojedynczy impuls dodatni 
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przy włączaniu napięcia zasilającego dołączone jest 
do wejścia sterującego (S) licznika rewersyjnego (4). 
Pamięć buforowa (1) zasilana jest z kondensatora 
(Ci) dołączonego do źródła zasilającego (Uz) poprzez 
diodę (Di). Kondensator (Ci) podtrzymuje napięcie 
zasilające pamięć buforową (1) przy zaniku napięcia 
zasilającego dyskretny automatyczny regulator. 

(1 zastrzeżenie) 

G01G P. 197075 T 30.03.1977 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Lubin, Polska 
(Leszek Gajosiński, Zbigniew Łuczewski, Bogdan Cy-
nien). 

Układ do przekazywania impulsów 
pochodzących do masy transportowanej 
przenośnikiem do czujnika pomiarowego 

w elektromechanicznej wadze przenośnikowej 

Układ do przekazywania impulsów stanowi zestaw 
krążnikowy wagowy (8), którego krążniki są zawieszo-
ne na sztywnej ramie połączonej z konstrukcją stałą 

ramy (1) przenośnika taśmowego dwoma parami drąż-
ków (10) tworzących dwa układy prostowodów połą-
czonych z zestawem krążników (8) i konstrukcją 
wsporczą za pomocą przegubów (11). Zestaw krążni-
kowy (8) wsparty jest swobodnie na sprężynach prę-
towych (2) wspornikami (12) zakończonymi łożyskami 
(13). W każdej parze drążków wodzących (10) tworzą-
cych układ prostowodów co najmniej jeden drążek ma 
regulowany rozstaw przegubów (11). (3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01B P.198615 T 01.06.1977 

Przedsiębiorstwo Geofizyki Morskiej i Lądowej 
Górnictwa Naftowego, Toruń, Polska (Ludwik Król, 
Roman Rozesłaniec, Stanisław Sondej). 

Sposób i urządzenie do czyszczenia i konserwacji 
kabla karotażowego, zwłaszcza kabla w oplocie 

stalowym 

Sposób czyszczenia i konserwacji kabla polega na 
tym, że po przejściu kabla przez wycierak i przed 
nawinięciem go na bęben wyciągarki skierowywuje 
się na niego strumień sprężonego powietrza w celu 
jego osuszenia, a następnie konserwuje się go olejem 
celem zabezpieczenia oplotu kabla przed korozją. 

Urządzenie według wynalazku zawiera suszarkę, 
którą stanowi korpus (8), w którym zamocowane są 
dysze (9) kierujące strumień sprężonego powietrza na 
kabel karotażowy (2) połączone przewodami (10, 12) 
z kompresorem. Ponadto urządzenie ma smarownicę, 
którą stanowi zbiornik (13) posiadający regulowany 
za pomocą iglicy (14) wylot (15), przez który wycieka 
olej na kabel (2) i szczotkę (16) rozprowadzającą ten 
olej na powierzchni tego kabla. (2 zastrzeżenia) 

H01B P. 201196 T 30.09.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Kablo-
wego „Kablosprzęt", Ożarów Maz., Polska (Ryszard 
Woźniak, Jan Wieluński, Winicjusz Boroń, Antoni 
Wnuk). 

Kable górnicze na napięcia 1 kv i 6 kV 

Kable górnicze według wynalazku zawierają mie-
dziane żyły robocze (1) izolowane w układzie dwu 
lub trzywarstwowym. Na izolację składają się ko-
lejno izolacja właściwa (2) z termoplastów oraz nie-
metaliczne ekrany (3) z termoplastów przewodzą-
cych lub z taśm przewodzących, natomiast metalicz-
ną żyłę zerową lub ochronną kabli stanowią obwoje 
z taśm miedzianych (5) nałożone na ekranowane żyły 
oraz drut miedziany znajdujący się w rdzeniu kabla. 

Kable mogą mieć opancerzenie (8) taśm lub drutów, 
a kabel na 6 kV może mieć dodatkowy element o-
chronny (10) w postaci obwoju z taśm miedzianych 
pod osłoną zewnętrzną (9). Powłoki i osłony kabli 
stanowią wytłoczone materiały termoplastyczne. Ka-
ble znajdują zastosowanie w kopalniach o dużym 
zagrożeniu gazowym. (2 zastrzeżenia) 
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H01G P. 192391 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
(Krzysztof Bracławski, Mariusz Pankowski). 

14.09.1976 

Urządzenie do korekcji pojemności nominalnej 
mikrometrycznego kondensatora cylindrycznego 

Urządzenie do korekcji pojemności nominalnej mi-
krometrycznego kondensatora cylindrycznego, zawie-
rające korpus napędu, korpus okładziny zewnętrznej 
i wewnętrznej, wzajemnie współosiowych, odznacza 
się tym, że korpus okładziny zewnętrznej (3) jest osa-
dzony obrotowo nastawnie na korpusie napędu (1), na 
którego osi jest zamocowana ponadto obrotowo na-
stawnie cylindryczna skala przestrajania poprzeczne-
go (2), przy czym oś obrotu korpusu okładziny zew-
nętrznej (3) jest zamocowana równolegle w stałej od-
ległości od osi okładziny wewnętrznej (4), a korpus 
napędu (1) jest zakończony półosią o dwóch robo-
czych powierzchniach, bocznej cylindrycznej i przed-
niej płaskiej połączonych dociskowo z powierzchnia-
mi roboczymi korpusu okładziny zewnętrznej (3) po-
przez zespół sprzęgający (ZDO), przy czym korpus 
okładziny zewnętrznej (3) jest połączony ponadto do-
ciskowo do półosi korpusu napędowego (1) poprzez 
zespół docisku bocznego (ZPB). 

(2 zastrzeżenia) 

H01H P. 198297 T 20.05.1977 

Akademia Technłczno-Rolnicza im. J. J. Śniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska (Jerzy Manikowski, Ryszard 
Borowski, Zbigniew Piech). 

Układ symistorowego łącznika do załączania 
f obciążeń jedno lub wielofazowych 

Układ według wynalazku posiada pracujący asyn-
chronicznie lub synchronicznie względem jednej fa-
zy generator impulsów (1), najkorzystniej multiwibra-
tor astabilny, którego wyjście połączone jest z logicz-
ną bramką mocy (2) obciążoną transformatorem se-
parującym (4), przy czym transformator (4) posiada 
jedno podłączone uzwojenie wejściowe oraz kilka 
uzwojeń wyjściowych w zależności od liczby stero-
wanych symistorów, a bramka mpcy (2) ma na wej-
ściu włączoną logiczną bramkę sterującą (3) oraz bez-
pośrednie wejścia sterujące. 

Układ łącznika według wynalazku może znaleźć za-
stosowane zwłaszcza w układach z bezstykową siecią 
logiczną. (1 zastrzeżenie) 

H01H P.198592 T 02.06.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani-
zacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Kato-
wice, Polska (Henryk Majcher). 

Układ indykacji optycznej stanu wiszącego 
wyłącznika 

Układ według wynalazku składa się z wyłącznika 
stycznikowego (A), zespołu sterowania (B), wiszącego 
wyłącznika (C) i bloków indykacji (Di, D2). 

Jeden z bloków indykacji (Di) wykrywa stan roz-
warcia dowolnego ze złącz (4), natomiast drugi blok 
indykacji (D2) wykrywa stany zwarcia żył wiszącego 
wyłącznika (C) oraz brak napięcia ze źródła (2) na-
pięcia zmiennego. Blok indykacji (Di) zawiera rezys-
tory (6, 7), diodę (8), kondensatory (9, 10), stopień 
wzmacniacza z filtracją (11), element formujący (12) 
i wyświetlacz (13). Drugi blok indykacji (D2) zawiera 
rezystor (14), diodę (15), kondensatory (16, 17), sto-
pień wzmacniacza z filtracją (18), element formujący 
z negacją (19) i wyświetlacz (20). 

Bloki te są równolegle włączone na zaciski wiszą-
cego wyłącznika (C) i obwodu sterowania wyłączni-
ka stycznikowego (A). Zasilane są z osobnego źródła 
napięcia stałego, odseparowanego galwanicznie od 
źródła napięcia zmiennego (2) kondensatorami (9, 10, 
16, 17), Układ umożliwia wyświetlanie stanu zadzia-
łania wiszącego wyłącznika (C) w miejscu lokalizacji 
napędu przenośnika bez konieczności prowadzenia 
dodatkowych przewodów. (2 zastrzeżenia) 

HOU P.199999 01.08.1977 

Pierwszeństwo: 04.08.1976 - Holandia (nr 7608642) 

N. V. Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Ho-
landia. 

Sposób wytwarzania katody magazynowej 
oraz katoda magazynowa 

Sposób wytwarzania katody charakteryzuje się tym, 
że oprawkę formuje się wokół wypraski tak, że szcze-
lina pozostająca rnjiędzy wypraską, a boczną ścianą 
oprawki ma szerokość mniejszą od 10 |im. Oprawkę 
wytwarza się z metalowej folii o grubości od 10 ym 
do 100 [Km przed formowaniem. Wypraskę umieszcza 
się na płaskiej metalowej folii i przepycha się ją 
przez matrycę z otworami za pomocą wciskowego 
przyrządu. 

Katoda magazynowa według wynalazku zawiera 
osadzoną w oprawce impregnowaną i spiekaną wy-
praskę. 

Trzon (1) katody z molibdenowej folii jest na we-
wnętrznej powierzchni (2) zaczerniony, co zwiększa 
ilość pochłanianej energii cieplnej wypromieniowy-
wanej przez grzejne włókno (3). Włókno (3) zawiera 
metalowy rdzeń (4) pokryty powłoką (5), której po-
wierzchnia jest czarna, co ułatwia promieniowanie 
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energii cieplnej. Oprawka (7) jest umocowana do za-
kończenia czołowego (6) trzonu katody i jest obcią-
gnięta wokół wyprasiki (8) impregnowanej glinianem 
baru. (6 zastrzeżeń) 

H01K P.192468 17.09.1976 

Pierwszeństwo: 06.06.1976 - MTP (nr Wl/BZ/MTP/76) 

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „POLAM-PIŁA", 
Piła, Polska (Jan Laskowski, Eugeniusz Grabowski, 
Leszek Górzny, Zenon Ajsztat). 

Sposób trzonkowania żarówek oraz urządzenie 
do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że operacja trzonkowania odbywa się w trakcie ru-
chu transportowego głowic (1, 2), a pobieranie lampy 
bańką do góry trzonka płytką kontaktową w dół i 
przekazywanie ich po skojarzeniu odbywa się w 
trakcie postoju tych głowic. 

Urządzenie według wynalazku stanowi ruchoma 
głowica górna (1) z przesuwnymi ssawkami lamp (6) 
oraz głowica dolna (2) z przesuwnymi popychaczamŠ. 
trzonków (7). Głowica górna (1) oraz głowica dolna 
(2) współpracują z nieruchomymi krzywkami (3, 4, 5) 
zapewniającymi w czasie obrotu głowic (1, 2) wzajem-
ny współzależny ruch ssawek próżniowych (6), popy-
chaczy trzonków (7) oraz układów szczęk (8) orien-
tujących elektrody. (2 zastrzeżenia) 

H01L P. 198348 T 21.05.1977 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Bogdan Wi-
lamowski). 

Tranzystor polowy o charakterystykach triodowych 

Tranzystor polowy o charakterystykach triodowych 
wykonany jest w jednorodnym podłożu o malej kon-
centracji domieszek rzędu 1013 at/cm3. Elektrody tran-

zystora znajdują się na powierzchni podłoża (2), przy 
czym bramka (1) wytworzona jest przy pomocy dy-
fuzji domieszek typu p, natomiast źródło (3) i dren 
(4) wytworzone są poprzez dyfuzję domieszek typu 
n. Elektroda drenu (3) usytuowana jest na powierz-
chni podłoża (4) po przeciwnej niż źródło (1) stronie 
bramki (2). 

Tranzystor według wynalazku charakteryzuje się 
dużym współczynnikiem wzmocnienia napięciowego 
oraz posiada wszystkie doprowadzenia elektrod u-
mieszczone na powierzchni krzemu. 

(1 zastrzeżenie) 

H01L P. 198386 T 24.05.1977 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Bogdan Wi-
lamowski). 

Sposób zapobiegania nasycaniu się tranzystorów 
npn w układach scalonych 

Sposób zapobiegania nasycaniu się tranzystora npn 
w układach scalonych polega na tym, że w pobliżu 
bazy (4) tranzystora npn wdyfundowuje się dodatko-
wy obszar (71) typu p w odległości od tej bazy zna-
cznie mniejszej niż długość drogi dyfuzji dziur w 
warstwie epitaksjanalnej (3). W ten sposób pomiędzy 
bazą (4), a obszarem dodatkowym (7) powstaje tran-
zystor pnp, który zaczyna silnie przewodzić w mo-
mjencie wchodzenia tranzystora npn w stan nasy-
cenia. 

Prąd płynący przez obszar (7), wysterowuje bazę 
dodatkowego tranzystora npn (8), którego kolektor 
połączony jest z bazą (4) tranzystora zasadniczego 
npn. Powoduje to w konsekwencji zmniejszenie prą-
du bazy (4i) tranzystora zasadniczego uniemożliwiając 
tym samym jego nasycenie się. (1 zastrzeżenie) 

H01L P. 199746 19.07.1977 

Pierwszeństwo: 19.07.1976 - S t . Zjedn. Am. (nr 706,355) 

Westinghouse Electric Corporation, Pittsburgh, St. 
Zjedn. Am. (Philip Leland Hower). 

Tyrystor wysokonapięciowy 

Tyrystor wysokonapięciowy według wynalazku za-
wiera płytkę półprzewodnikową (202), w której usy-
tuowany jest, wzdłuż pierwszej głównej powierzchni 
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(215), obszar katodowo-emiterowy (214), a wokół tego 
obszaru (214), aż do tej pierwszej powierzchni (215) 
rozciąga się obszar katodowo-bazowy (216). Pod ob-
szarem katodowo-bazowym (216) usytuowany jest 
obszar anodowo-bazowy (218), a pod nim obszar ano-
dowo-emiterowy (220), przy czym obydwa te obszary 
również sięgają pierwszej głównej powierzchni (215) 
płytki półprzewodnikowej (202), a obszar amodowo-
emiterowy (220) styka się z drugą główną powierz-
chnią (221) płytki (202). Na pierwszej głównej po-
wierzchni (215) usytuowany jest człon (210) zmniej-
szający gęstość pola elektrycznego powstającego w 
stanie blokady. <5 zastrzeżeń) 

H01L P. 192385 14.09.1976 
H01C 

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-
Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warszawa, 
Polska (Kazimierz Bienia, Jan Wegner). 

Sposób wykonania miniaturowych fototranzystorów 
i diod elektroluminescencyjnych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonania mi-
niaturowych fototranzystorów i diod elektrolumine-
scencyjnych o strukturze wykonanej technologią pla-
narną w materiale podłożowym, na przykład krze-
mie lub arsenku galu. 

Sposób wykonania fototranzystora i diody elektro-
luminescencyjnej według wynalazku polega na tym, 
że jeden z obszarów struktury łączy się kontaktem 
omowym z czołem wewnętrznego przepustu koncen-
trycznego podstawki (1), zaś drugi - z zewnętrznym 
pierścieniem tej podstawki (4). Na czoło podstawki 
nanosi się kroplę żywicy (3) o współczynniku zała-
mania 1,5 oraz formuje się ją w kształt soczewki. 

(2 zastrzeżenia) 

H01L P. 192416 15.09.1976 

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-
Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warszawa, 
Polska (Jan Kunicki). 

Sposób wykonania diody półprzewodnikowej 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonania 
diody półprzewodnikowej bez stosowania podkładek 
łączących je z wyprowadzeniami. Sposób ten polega 
na tym, że ostateczny kształt struktur półprzewodni-
kowych p-n wcześniej podzielonych na figury geo-
metryczne uzysikuje się selektywnym trawieniem 
chemicznym bez dodatkowego maskowania powierz-
chni obustronnych kontaktów omowych. A następnie 
łączy się je w procesie hermetyzacji bezpośrednio z 
końcówkami obudowy szklanej. (2 zastrzeżenia) 

H01L P. 192458 17.09.1976 

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-
Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warszawa, 
Polska (Witold Rosiński). 

Sposób wytwarzania tranzystorów polowych 
MESFET na arsenku galowym 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
tranzystorów polowych MESFET na arsenku galo-
wym za pomocą implantacji. 

Sposób polega na tym, że przez implantację domie-
szek kompensujących o małej stałej dyfuzji, jak 
chrom, wytwarza się w arsenku galu warstwę izo-
lacyjną przy powierzchni płytki półprzewodnikowej, 
tworzącą odizolowaną od pozostałej objętości płytki 
cienką warstwę arsenku galu, w której wykonuje 
się tranzystor MESFET. (1 zastrzeżenie) 

H01M P. 192159 02.09.1976 

Pierwszeństwo: 03.09.1975 - S t . Zjedn. Am. (nr 610518) 

P. R. Mallory and Co. Inc, Indianapolis, Stany Zje-
dnoczone Ameryki. 

Ogniwo elektrochemiczne i elektrolit do tegoż ogniwa 

Przedmiotem wynalazku jest elektrochemiczne o-
gniwo zawierające metaliczną anodę i katodę oraz 
bezwodny elektrolit. 

Ogniwo według wynalazku nadaje się szczególnie 
jako źródło energii w protezach słuchowych, regu-
latorach rytmu serca i podobnych przyrządach. 

Cechą ogniwa według wynalazku jest to, że elek-
trolit zawiera sól mającą metaliczny kation i klowo-
boranowy anion, przy czym jako rozpuszczalnik 
elektrolitu i depolaryzator katody zawiera płynny 
tlenohalogenek, płynny tlenek niemetaliczny, płynny 
halogenek niemetaliczny lub ich mieszaninę. Elek-
trolit ten stanowi również przedmiot wynalazku. 

Przedmiotem wynalazku jest również sposób wy-
twarzania chlorowanej soli klowoboranowej polega-
jący na tym, że sól alkiloaminową rozpuszcza się w 
wodnym roztworze wodorotlenku litu i oddziela wy-
dzieloną alkiloaminą, po czym sól litową chlorowa-
nego amionu klowoboranowego ekstrahuje się cztero-
wodorofuranem z fazy wodnej, którą uprzednio sła-
bo alkalizuje się za pomocą wodorotlenku litu i na-
syca chlorkiem litu, po czym otrzymaną sól chloro-
wanego klowoboranu krystalizuje się. 

(27 zastrzeżeń) 
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H01M P.192435 15.09.1976 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, 
Poznań, Polska, (Andrzej Kłosiak, Janusz Jakubiak, 
Andrzej Szpak). 

Urządzenie do mechanicznego mycia elementów 
płaskich, zwłaszcza płyt spiekanych 

Urządzenie według wnyalazku stanowi konstruk-
cja nośna (1), do której jest zamocowana wanna (2) 
z umiejscowionym w niej stołem roboczym (3), szafa 
sterująca (4), układ pneumatyki (5) oraz siłownik (6), 
który powoduje przesuw suportu roboczego (7) z za-
mocowanym na nim silnikiem elektrycznym (-8) wpra-
wiającym w ruch obrotowy zestaw tarczowych szczo-
tek drucianych (9). Docisk szczotek do umocowanych 
na stole roboczym (3) ramek (11) z płytami spieka-
nymi jest ustalany ręcznie za pomocą śruby regula-
cyjnej (12). 

Górna konsola suportu roboczego (7) jest zaopa-
trzona w koła (13), które tocząc się po torze jezdnym 
(14) w wyniku działania siłownika (6) powodują wy-
magany ruch posuwisto-zwrotny. Mycie płyt spieka-
nych jest dokonywane w wannie (2), kt&ra jest włą-
czona w otwarty lub zamknięty obieg wody. 

(4 zastrzeżenia) 

HO IN P.192457 17.09.1976 

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-
Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warszawa, 
Polska (Maciej Piskorski, Andrzej Brochocki). 

Dioda elektroluminescencyjna 

Dioda elektroluminescencyjna według wynalazku 
zawiera kryształ arsenku galu, który posiada warstwę 
typu p wytworzoną na podłożu typu n metodą epi-
taksji z fazy ciekłej z roztworu galowego domieszko-
wanego germanem. Warstwa typu p m)a koncentra-
cję od 15X1017 do 5X1018 cm~3 przy jej grubości od 
2 do 20 [im, a promieniowanie emitowane przez diodę 
wychodzi od strony powierzchni typu p. 

(1 zastrzeżenie) 

H01P P.192383 14.09. Î976 

Polska Akademia Nauk - Instytut Fizyki, War-
szawa, Polska (Marek Jaworski, Sławomir Bielawski, 
Stefan Zarembiński). 

Mikrofalowa wnęka rezonansowa do badań 
zjawisk fizycznych metodą elektronowego 

rezonansu paramagnetycznego 

Cylindryczna wnęka według wynalazku ma oś sy-
metrii usytuowaną równolegle do kierunku stałego 
pola magnetycznego z równoczesnym, wykorzystaniem 
rodzaju drgań TMno elektronowego rezonansu para.-
magnetycznego. Wnęka jest wykonana z dwóch czę-
ści (1, 2) trwale połączonych za pomocą termjokom-
presji. Wnęka ma otwór (9) do podświetlenia prób-
ki światłem widzialnym. (3 zastrzeżenia) 

H01P P. 192590 22.09.1976 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Wacław Niemyjski, Anna Kupczyk, Feliks 
Wiśniewski). 

Półprzewodnikowy pasmowy ogranicznik mocy 
mikrofalowej 

Ogranicznik według wynalazku zawiera równolegle 
podłączone do mikrofalowej linii przesyłowej (T) w 
miejscu osadzenia w niej zwierających półprzewodni-
kowych nieliniowych elementów (D): odcinek linii 
mikrofalowej (L) o dużej impedancji charakterystycz-
nej z rodzajem fali TEM, zwarty na drugim końcu 
o długości elektrycznej mniejszej od 1/4 długości fa-
li dla częstotliwości środkowej pasma pracy ogra-
nicznika oraz odcinek współosiowej linii z jednym 
przewodem dającym się zbliżać lub oddalać od lub 
do konstrukcji wspomnianej mikrofalowej linii prze-
syłowej (T) i o długości takiej, że stanowi on sobą 
dołączony równolegle do mikrofalowej linii transmi-
syjnej (T) kondensator o zmiennej pojemności (Cn), 
wskutek czego przedmiotowy człon ogranicznika mo-
cy mikrofalowej stanowi sobą obwód rezonansowy, 
utworzony z równolegle połączonych: indukcyjności 
na wejściu odcinka linii mikrofalowej (L) zwartej 
na drugim końcu, pojemności wypadkowej z sumy 
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pojemności (CM) rozproszenia montażu półprzewod-
nikowych nieliniowych elementów (D), pojemności 
wnoszonej przez te półprzewodnikowe elementy (D) 
i zmiennej pojemności (CK) wnoszonej przez odcinek 
współosiowej linii (W) z jednym przewodem dającym 
się zbliżać lub oddalać lub od konstrukcji mikro-
falowej linii przesyłowej (T) oraz półprzewodniko-
wych nieliniowych elementów (D) zwierających rze-
czowy obwód rezonansowy przy określonym poziomie 
mocy mikrofalowej. (4 zastrzeżenia) 

H02B P. 192404 13.09.1976 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani-

zacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej w Cen-
trum Naukowo-Produkcyjnym Eelektrotechniki i Au-
tomatyki Górniczej „EMAG", Katowice, Polska (Sta-
nisław Nitka, Mirosław Czekajewski, Jan Jarosz, 
Edward Pastuszka, Witold Siwek, Stanisław Szyja, 
Wiktor Stąplewski, Tadeusz Janik, Benedykt Szero-
ki). 

Automatyczna, osłonięta stacja transformatorowa 

Automatyczna, osłonięta stacja tranformatorowa 
złożona z rozłącznika izolacyjnego, transformatora 
mocy, wyłącznika zabezpieczeniowego, łączników ma-
newrowych i dwustopniowego urządzenia kontroli sta-
nu izolacji ma na odpływach iskrobezpieczne indy-
widualne układy kontroli stanu izolacji w stanie 
beznapięciowym (24, 25, 26) zasilane z iskrobezpiecz-

nego transformatora (19), które współpracują w stanie 
beznapięciowym z układami sterowania (8, 9, 10) 
poprzez przełącznik rodzaju pracy (20), zasilacz sta-
bilizowany (21) układ odcinająco-przerzutnikowy (22) 
i iskrobezpieczny układ automatyki samoczynnego 
Powtórnego załączania (23). (2 zastrzeżenia) 

H02B P.192438 16.09.1976 
Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telfa", Byd-

goszcz, Polska (Alfred Cymański, Szymon Olachow-
ski, Bronisław Warpiński, Tomasz Kruszewski). 

Urządzenie dyspozytorskie 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie dyspozy-
torskie jedno- lub wielostanowiskowe z możliwością 
rozbudowy tak pod względem ilości stanowisk dys-
poozytorskich, jak i ilości linii abonenckich. 

Urządzenie według wynalazku składa się z zespo-
łów liniowych (1), zespołów stanowiskowych (2), ukła-
dów grup wspólnych (3) i wzmacniaczy telekonfe-
rencyjnych (4). Każda linia abonencka (5) wyposa-
żona jest w jeden zespół liniowy (2) i dołączone 
do niego, (połączone równolegle zespoły stanowiskowe 
(2). Jedno wyjście (B) tych zespołów podane jest 
na układ grupy wspólnej (3), do którego poprzez 
wzmacniacz telekonferencyjny (4) dołączone jest rów-
nież drugie (A) wyjście zespołów stanowiskowych (2). 

(1 zastrzeżenie) 

H02G P. 198315 T 20.05.1977 
Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 

Biuro Projektów Górniczych, Kraków, Polska (Zbi-
gniew Szczerbiński). 

Pomost kablowy wiszący 

Pomost kablowy wiszący składa się z lin nośnych 
zamocowanych na podporach (1) i pomostu zawie-
szonego za pomocą zawiesi (5) na linach nośnych. 
Pomost wykonay jest w postaci dwupoziomowej ażu-
rowej konstrukcji zaopatrzonej na górnym poziomie 
(2) w rozbieralne przekrycie (4) wykonane jako osło-
na od wpływów atmosferycznych dla kabli ułożo-
nych na dolnym poziomie (3). Do pomostu wzdłuż 
dolnego poziomu (3) zamocowane są trwale liny na-
pinające (7), których reakcje przenoszone są na pod-
pory (1) lin nośnych (6). Liny napinające służą do 
stabilizacji pomostu w płaszczyźnie poziomej. 

(1 zastrzeżenie) 
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H02G P. 198393 24.05.1977 

Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa 
Kolejowego, Warszawa, Polska (Włodzimierz Sadkow-
ski, Jerzy Wrotek). 

Zawieszenie poprzeczne linowe 
dla elektrotrakcyjnych sieci jezdnych 

skompensowanych 

Zawieszenie poprzeczne linowe charakteryzuje się 
tym, że do liny ustalającej (1) zawieszenia poprzecz-
nego mocuje się ramię ustalające (S), połączone 
uchwytem (4) z liną nośną (5) przewodu jezdnego 
(6) podwieszonego wraz z liną nośną (5) za pomocą 
wieszaków (7) do izolatora (8) zamocowanego do liny 
nośnej <9) zawieszenia poprzecznego. 

(2 zastrzeżenia) 

H02H P.197077 T 30.03.1977 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol-
ska {Andrzej Borkowski, Andrzej Cymbała). 

Sprzęgło wiroprądowe 
z zabezpieczeniem przed jego uszkodzeniem 

termicznym 

Sprzęgło według wynalazku ma zabezpieczenie 
(przed jego uszkodzeniem pod wpływem wydzielonej 
nadmiernej ilości ciepła pochodzącego z energii po-
ślizgu charakteryzuje się tym, że w szereg z wirującą 
cewką wzbudzenia (3), umieszczoną w induktorze (2) 
włączony jest przekaźnik bimetaliczny (7) osadzony 
również w induktorze (2). 

Element bimetaliczny samoczynnie włącza sprzęgło 
do źródła zasilania po ochłodzeniu się induktora do 
wymaganej temperatury. Wynalazek znajduje zasto-
sowanie szczególnie w taśmociągach i podajnikach 
wózkowych. (2 zastrzeżenia) 

H02II 
H03G 

P. 198281 20.05.1977 

Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra" Bydgoszcz, Polska 
(Henryk Waszak). 

Układ elektryczny ograniczający pobór prądu 
przez kalkulator elektroniczny 

Przedmiotem wynalazku jest układ elektryczny 
ograniczający pobór prądu przez kalkulator elektro-
niczny, a zwłaszcza przez scalony układ liczący 
i wskaźnik cyfrowy. 

Rozwiązanie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że układ elektryczny ograniczający pobór prą-
du zawiera rezystory ograniczające (Rj, R2, ->, Rn) 
włączone pomiędzy wyjścia segmentowe (2, 3, ..., u) 
scalonego układu kalkulatorowego (1), a wejścia 
segmentowe (21, 3', ..., n') cyfrowego wskaźnika dio-
dowego (5). 

Układ ograniczający ma szczególne zastosowanie w 
kalkulatorach elektronicznych wykorzystujących sca-
lone układy liczące czerpiące stosunkowo duże prą-
dy ze źródła zasilającego. (1 zastrzeżenie) 

H02J P.192477 16.09.1978 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Andrzej 
Grono). 

Sposób automatycznego pomiaru czasu wyprzedzania 
w synchronizatorze prądnic 

Sposób według wynalazku zapewnia bezpośredni 
odczyt czasu wyprzedzenia w synchronizatorze prąd-
nic i znajduje zastosowanie zwłaszcza przy cechowa-
niu oraz badaniach prądnic przy produkcji seryjnej. 
Realizację bezpośredniego odczytu czasu wyprzedze-
nia w cynchronizatorze prądnic uzyskuje się poprzez 
zastosowanie miernika czasu, który uruchamiany jest 
przez synchronizator prądnic sygnałem na włączanie 
wyłącznika prądnicy i zatrzymywany sygnałem zgod-
ności fazowej wektorów napięć obiektów synchroni-
zowanych, podawanym przez układ do wyznaczania 
chwili zgodności fazowej wektorów napięć o zbli-
żonych pulsacjach. 

Zerowanie miernika czasu odbywa się bądź za po-
mocą sygnału kasującego pojawiającego się w chwi-
li gdy obwiednia napięcia dudnień jest większa od 
pewnej zadanej wartości napięcia porównawczego albo 
też za pomocą sygnału kasującego podawanego przez 
przekaźnik czasowy z odpowiednim nastawionym 
opóźnieniem czasowym, co zapewnia określony czas 
dla odczytania wyniku pomiaru. (2 zastrzeżenia) 
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H02K P.190152 04.06.1976 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Mirosław 
Dąbrowski, Lech Długiewicz). 

Stojan maszyny elektrycznej, 
zwłaszcza prądnicy rowerowej 

Stojan maszyny elektrycznej, przeznaczony jest 
zwłaszcza dla prądnicy rowerowej. Stojan ma rdzeń 
magnetyczny obejmujący toroidalną cewkę. Rdzeń 
magnetyczny (3) jest złożony z elementów stalowych 
(12, 13) o konstrukcji umożliwiającej bezodpadowe 
ich wykrawanie z blachy, przy czym elementy te 
złożone parami tworzą dwa pierścienie, które po złą-
czeniu wzdłuż krawędzi (11) tworzą rdzeń z wystę-
pami biegunowymi na wewnętrznej powierzchni wal-
cowej. (1 zastrzeżenie) 

H02M P.192525 20.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń 
Chemicznych „Metalchem", Toruń, Polska (Jerzy 
Charzewski). 

Zespół nośny regulatora elektronicznego 
zwłaszcza do statystycznych przemienników 

częstotliwości 

Zespół regulatora według wynalazku charakteryzu-
je się tym, że mocowane w prowadnicach (5) na od-
powiednich wspornikach wsuwki (7) obwodów dru-
kowanych znajdują się w jednej płaszczyźnie piono-
wej. Zamocowane w dolnej części obwodów druko-
wanych wtyki oraz na kątowniku (3) poziomym zes-
połu gniazda złącz (6) wielowtykowych umożliwiają 
jednostronny montaż zewnętrznych obwodów elek-
trycznych. (1 zastrzeżenie) 

H02M P.192526 20.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń 
Chemicznych „Metalchem", Toruń, Polska (Jerzy 
Charzewski). 

Blok przekształtników tyrystorowych, 
zwłaszcza do statycznych przemienników 

częstotliwości 

Blok przekształtników, zwłaszcza do statycznych 
przemienników częstotliwości według wynalazku skła-
da się z dwóch płyt nośnych (1, 3) połączonych ze 
sobą za pomocą wsporników (4) i połączeń śrubo-
wych. Zamocowane do płyty nośnej (1) przy pomocy 
radiatorów tyrystory (Tyl-f-Tyl5) i diody (Dl_i_D7) 
przechodzą korpusami odpowiednio przez otwory 
kształtowe w drugiej płycie nośnej (3) obwodu dru-
kowanego, na której umieszczone są wszystkie ele-
menty obwodów sterujących oraz zabezpieczających. 

(1 zastrzeżenie) 

H02M P.192527 20.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń 
Chemicznych „Metalchem", Toruń, Polska (Jerzy 
Charzewski). 

Układ zasilania wzmacniaczy 
separacyjnych sterowników tyrystorowych 

zwłaszcza do falowników z komutacją centralną 

Układ według wynalazku zawiera sterowane przez 
rozdzielacz impulsów (RJ1) wzmacniacze separacyjne 
(WSI-WS3) sterowników tyrystorowych komutacyj-
nych oraz sterowane przez inny rozdzielacz impul-
sów (RJ2) wzmacniacze separacyjne (WS4-WS9) ste-
rowników tyrystorów głównych. Transformatory 
(Trl) obciążające tranzystory (Tl) wzmacniaczy se-
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paracyjnych sterowników tyrystorów głównych są 
połączone z węzłem utworzonym przez katody diod 
<D9, Dli, D13), kondensator (C2) i anodę diody od-
cinającej (D8), a tranzysory (Tl) wzmacniaczy ste-
rowników tyrystorów komutacyjnych obciążane są 
przez transformatory (Tl), które są połączone z 
węzłem utworzonym przez kondensator (C3) i kato-
dę diody odcinającej (D8). 

Stosowanie wynalazku eliminuje zwarcia tyrysto-
rów głównych w przypadku zaników napięcia w 
sieci zasilającej, upraszcza układ sterowania, który 
ze względu na małe gabaryty znajduje zastosowanie 
w układach zminiaturyzowanych przemienników czę-
stotliwości. (1 zastrzeżenie) 

H02M 
H02P 

P. 192528 20.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń 
Chemicznych „Metalchem", Toruń, Polska (Jerzy 
Charzewski). 

Układ sterowania tyrystorami głównymi, 
zwłaszcza w falownikach niezależnych z komutacją 

centralną 

Układ według wynalazku składa się z trzech prze-
rzutników statycznych, taktowanych z przetwornika 
napięcia - częstotliwość (UF) przez bramkę logicz-
ną (BL7), sześciu trójwejściowych bramek logicznych 
(BL1, BL2, BL3, BL4, BL5, BL6) sterowanych każda 
przez: sygnał z odpowiedniego wyjścia przerzutnika, 
sygnał z multiwibratora astabilnego i sygnał z ukła-
du logicznego blokującego impulsy zapłonowe oraz 
układu zerującego (UZ), którego wyjście jest połą-
czone z wejściami zerującymi przerzutników. 

(1 zastrzeżenie) 

H02M 
H02P 

P. 192529 20.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń 
Chemicznych „Metalchem", Toruń, Polska (Jerzy 
Charzewski). 

Sposób sterowania tyrystorów gaszących falownika 
z komutacją centralną oraz układ do stosowania 

tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że za-
łączanie tyrystorów dokonuje się przez przetwornik 
napięcie-częstotliwość, wytwarzający impulsy szpilko-
we o szerokości dużo mniejszej od okresu drgań w 
całym zakresie sterowanych częstotliwości, przy czym 
tyrystor (Ty 2) załącza się zboczami narastającymi im-
pulsów szpilkowych, a tyrystor (Ty 3) i tyrystor (Ty 1) 
załącza się zboczami opadającymi impulsów szpilko-
wych. 

Układ według wynalazku zawiera przetwornik na-
pięcie-częstotliwość (Uf), wzmacniacz (Wl), wzmac-
niacz inwersyjny (W2), generatory pojedynczych im-
pulsów (GJ1, GJ2, GJ3) oraz wzmacniacze separacyj-
ne (WSI, WS2, WS3) połączone z tyrystorami (Tyl, 
Ty2, Ty3). (2 zastrzeżenia) 

H02M P.192530 20.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń 
Chemicznych „Metalchem", Toruń, Polska (Jerzy 
Charzewski). 

Układ komutacji centralnej falownika trójfazowego 

Układ według wynalazku posiada gałąź komutacyj-
ną składającą się z szeregowo połączonych: tyrysto-
ra (Ty7), kondensatora (Cl) i dławika (L2), włączoną 
równolegle do obwodu zasilania falownika. Konden-
sator (Cl) i dławik (L2) obwodu komutacyjnego jest 
zbocznikowany przez tyrystor (T8) rozładowujący oraz 
drugą gałąź składającą się z szeregowo połączonego 
tyrystora (Ty9) doładowującego i dodatkowego źródła 
napięcia stałego (El). (l zastrzeżenie) 

H02M 
G05F 

P.198082 T 13.05.1977 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Stani-
sław Aleksandrowicz, Tadeusz Citko, Marian Dubow-
ski). 

Liniowy przetwornik wielofazowego napięcia 
przemiennego na napięcie stałe 

Przetwornik według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zawiera N + l wzmacniaczy operacyjnych, 
wśród których N-wzmacniaczy (8) tworzy N-jednako-
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wych elementarnych prostowników operacyjnych (12, 
13 i 14), na których wejścia (15, 16 i 17) doprowa-
dza się N-fazowe napięcie przemienne oraz jeden 
wzmacniacz operacyjny (11) pełni rolę wzmacniacza 
sumującego sygnały wyjściowe tych prostowników 
(12, 13 i 14), (przy czym może on jednocześnie peł-
nić funkcję regulatora lub wzmacniacza uchybu wiel-
kości regulowanej bądź obie funkcje razem. 

(2 zastrzeżenia) 

H02P P. 192372 13.09.1976 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (An-
drzej Lis, Krzysztof Żochowski, Marek Tarłowski). 

Sposób zoptymalizowanego 
sterowania silnika indukcyjnego 

metodą częstotliwościowo-napięciową 
oraz układ sterowania silnika indukcyjnego 

do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na stabilizacji 
strumienia magnetycznego w szczelinie silnika nie-
zależnie od częstotliwości napięcia zasilającego sto-
jan oraz na sterowaniu tą częstotliwością w stanach 
przejściowych napędu tak, aby częstotliwość prą-
du w wirniku silnika była stała i np. równa często-
tliwości krytycznej. 

Układ według wynalazku zawiera trój uzwój enio wy 
transformator sieciowy (1), którego strona wtórna za-
sila niesterowany prostownik diodowy (6) oraz fa-
lownik sieciowy (5) sterowany układem automatycz-
nej stabilizacji napięcia zasilającego falownik auto-
nomiczny (7). Falownik autonomiczny (7) umożliwia 
niezależną regulację wartości skutecznej i częstotli-
wości pierwszej harmonicznej napięcia podawanego 
na stojan silnika. Dzięki temu oddziaływując na wej-
ście regulacji napięcia falownika poprzez układ au-
tomatycznej regulacji i stabilizacji strumienia magne-
tycznego (9, 11, 16) można stabilizować strumień 
magnetyczny na stałym poziomie. 

Regulacja częstotliwości napięcia generowanego 
przez falownik (7) dokonywana jest za pomocą ukła-
du automatycznej regulacji prądu (12, 13) silnika tak, 
aby w stanach przejściowych szybkości zmiany czę-
stotliwości napięcia zasalającego silnik (15) była ogra-
niczona dopuszczalną wartością przyrostu prądu sto-
jana. Zadana wartość prądu stojana uzyskiwana jest 
na wyjściu regulatora prędkości obrotowej (19) silni-
ka w klasycznym układzie pętli prędkościowej (17, 
19, 20). (3 zastrzeżenia) 

H02P P.192373 13.09.1976 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Krzy-
sztof Żochowski, Marek Tarłowski). 

Sposób sterowania prędkością obrotową 
silnika indukcyjnego pierścieniowego 

metodą napięciową z regulatorem rezystancji 
w obwodzie wirnika oraz układ sterowania silnika 

indukcyjnego pierścieniowego 
do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w 
nieustalonym stanie pracy układu napędowego regu-
luje się wartość rezystancji dodatkowej włączonej w 
obwód wirnika sygnałem proporcjonalnym do aktual-
nej wartości (poślizgu silnika, a w ustalonych warun-
kach pracy reguluje się wartość tej rezystancji sygna-
łem uchybu prędkościowego i prądowego. 

Układ według wynalazku zawiera od strony zasila-
nia trójfazowy rewersyjny przekształtnik tyrystorowy 
(9), który przez układ pomiaru prądu (10) zasila sto-
jan silnika pierścieniowego (11). W obwodzie wirni-
ka silnika włączony jest tyrystorowy regulator re-
zystancji (18). Regulator napięcia (6, 7, 9) zasilającego 
stojan silnika sterowany jest klasycznym układem 
regulacji prędkości obrotowej ze sprzężeniem zwrot-
nym tachometrycznym (1, 3, 12). Regulator rezystan-
cji (18) obwodu wirnika sterowany jest w stanie 
nieustalonej pracy układu napędowego, z układu po-
miaru poślizgu (16), a w stanie ustalonym napędu 
z klasycznego układu regulacji prądu (4). 

(2 zastrzeżenia) 

H02P 
II02II 

P.192410 13.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Paliwo-
wo-Energetycznej, Katowice, Polska (Albin Podlejski, 
Andrzej Kastyak). 
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Układ do zdalnego awaryjnego wyłączania urządzeń 
elektroenergetycznych 

Układ według wynalazku stanowi czujnik 
w postaci przewodu o zmiennej oporności, 
wykonanego jako komponent gumy lub innego two-
rzywa elastycznego ze sproszkowanym materiałem 
przewodzącym prąd elektryczny. Czujnik ten steruje 
urządzenie wyłączające. (1 zastrzeżenie) 

H02P P. 197783 T 30.04.1977 
Zjednoczenie Transportu Samochodowego Łączności, 

Warszawa, Polska (Józef Łastowiecki, Gustaw Przy-
wara, Krzysztof Duszczyk, Mieczysław Chaberek). 

Układ napędowy z silnikami »synchronicznymi 
z kontrolą współbieżności pracy tych silników 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
wirnik każdego z n silników napędowych (Ml, M2, ... 
Mn), połączony jest poprzez przekładnię mechanicz-
ną z odpowiednimi potencjometrami wieloobrotowy-
mi (PI, P2, ... Pn), których suwaki przyłączone są od-
powiednio do wejść (1, 2, ... n) elektronicznego ukła-
du (UWK), który służy do pomiaru wartości i kie-
runku różnicy dróg kątowych pokonywanych przez 
silniki napędowe, a jednocześnie i suwaki potencjo-
metrów. 

Suwaki potencjometrów (PI, P2, ... Pn) są jedno-
cześnie przyłączone do układu (UKZP) służącego do 
samoczynnego wyłączania silników napędowych w 
przypadku uszkodzenia potencjometrów lub zerwania 
przewodów łączących układ. Stojany każdego silnika 
napędowego (Ml, M2, ... Mn) przyłączone są do od-
dzielnych styczników kierunkowych (SG, SD). 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie synchronizacji 
ruchu silników elektrycznych zwłaszcza napędzają-
cych śruby pociągowe podnośników samochodowych. 

(3 zastrzeżenia) 

H02P P. 201645 20.10.1977 
Pomorskie Zakłady Aparatury Elektrycznej „EMA-

-APATOR", Toruń, Polska (Ryszard Kubański, Ta-
deusz Lemański). 

Iskrobezpieczny, bezpieczny na działanie prądów 
błądzących system sterowania 

dwoma elektrycznymi napędami, 
zwłaszcza napędami maszyn górniczych 

Iskrobezpieczny system sterowania dwoma elek-
trycznymi napędami charakteryzuje się tym, że ukła-
dy elektryczne dwóch łączników (1, 2) połączonych 
żyłą sterowniczą (5) zawierają układy czasowo-zależ-
ne obwodów pomocniczych i głównych (3) włączane 
między przekaźniki sterownicze (Kl) i układy uza-
leżnień, funkcjonalnych (4), przy czym układ (3) łącz-
nika (1) posiada dwa normalnie otwarte styki (KO, K), 
z których styk (K0) załączony z opóźnieniem t l na 
oikres T2 jest połączony jednym zaciskiem z uzwoje-
niem iskrobezpiecznym transformatora (T) łącznika (1) 
i diodą (VI) połączoną z ziemią, a drugim zaciskiem 
z ziemią, bocznikując tę diodę. 

Styk (K) załączony z opóźnieniem T3<T2 jest po-
łączony jednym zaciskiem z uzwojeniem iskrobezpiecz-
nym transformatora (T) i przekaźnikiem sterowni-
czym (Kl) poprzez układ uzależnień funkcjonalnych 
(4) łącznika (1), a drugim zaciskiem z żyłą sterowni-
czą (5). Do zacisku (b) łącznika (1) jest przyłączo-
ny za pomocą żyły sterowniczej (8) kontaktronowy 
sterownik (7) wyposażony w przycisk zał./wył. (J, O) 
a do zacisku (c) tego łącznika jest przyłączony układ 
sygnalizacji ostrzegawczej (6) uruchamiany na okres 
czasu T3 za pomocą układu czasowo-zależnego (3). 
Wynalazek znajduje zastosowanie w górnictwie. 

(2 zastrzeżenia) 

H03G P. 201430 10.10.1977 
Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Ro-

muald Mundkowski). 

Układ wzmacniacza operacyjno-całkującego 
z kompensacją nieliniowości przebiegu wyjściowego 

Ukłaid wzmaaniacza według wynalazku przeznaczony 
jest do wytwarzania przebiegów zbliżonych do wzor-
cowych. Zbudowany jest w konwencjonalnym układzie 
z pętlą sprzężenia zwrotnego składającą się z rezystora 
(R2) i pojemności (C2). Zasilany jest na wejściu nie 
odwracającym fazy (N) dodatkowym scałkowanym 
sygnałem sterującym, tak uformowanym na rezystorze 
(Ri) i pojemności (Cj), aby po zsumowaniu 2 sygna-
łem roboczym można byłoby uzyskać przebieg wyjścio-
wy o żądanej liniowości. (1 zastrzeżenie) 
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H03K P.192375 13.09.1976 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Piotr Tafel). 

Układ przetwornika struktury sygnału 

Przedmiotem wynalazku jest układ przetwornika 
struktury sygnału stosowanego zwłaszcza w urządze-
niach współpracujących z taśmowymi pamięciami 
magnetycznymi. 

Układ składa się z dwóch multiwibratorów mono-
stabilnych (13, 12)) z których każdy posiada po jed-
nym wejściu pobudzającym i jednym wejściu bloku-
jącym zadziałanie, przy czym pobudzanie multiwibra-
tora (13) odbywa się zboczem opadającym na wejściu 
(4), a multiwibratora (12) zboczem narastającym na 
wejściu (2). Wejście blokujące (3) multiwibratora (12) 
połączone jest z wejściem (6) multiwibratora (13), a 
wejście blokujące (5) multiwibratora (13) połączone 
jest z wyjściem (7) multiwibratora (12), przy czym 
wyjścia multiwibratorów (13, 12) dołączone są do 
wejść (8, 9) układu sumującego (16), z którego wyjścia 
(10) otrzymywane są impulsy, które po przejściu przez 
układ opóźniający (14) doprowadzane są do wejścia 
(11) rejestru przesuwnego (15) sterując wpisywaniem 
informacji szeregowej podanej na wejście (1) rejestru 
(15). Informacja binarna otrzymywana jest na wyjś-
ciach 12-Î-N rejestru (15) po skończeniu podawania in-
formacji na wejśoie (1). (1 zastrzeżenie) 

H03K P.198289 T 21.05.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komputerowych 
Systemów Automatyki i Pomiarów „MERA-ELWRO", 
Wrocław, Polska (Ziemowit Olejnik, Czesław Osiński, 
Kazimierz Szulc). 

Układ przerzutnika z pamięcią przy zanikach napięcia 
zasilania 

W układzie według wynalazku między sprzęgający 
rezystor (R2) i katodę diody Zenera (Dzl) jest włączo-
na jedna końcówka kondensatora (Cl), zaś druga koń-
cówka tego kondensatora jest połączona z drenem po-
towego tranzystora (T3), którego źródło jest połączone 
z zerem zasilania. 

Między drugi sprzęgający rezystor (R4) i katodę 
diody Zenera (Dz2), jest włączona jedna końcówka 
drugiego kondensatora (C2), a druga końcówka tego 
kondensatora jest połączona z drenem drugiego polo-
wego tranzystora (T4), którego źródło jest połączone 
z zerem zasilania. Bramki obu polowych tranzystorów 
(T3, T4) są z sobą złączone, a przez kolejny rezystor 
(R5) z inapięciem zasilania układu przerzutnika. 

Układ ma zastosowanie w układach automatyki 
przemysłowej, zwłaszcza w układach przełączających. 

(1 zastrzeżenie) 

HOSH 
G01R 

P. 201489 T 12.10.1977 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Sta-
nisław Głowacki). 

Analogowo-eyfrowy sposób dzielenia napięć 

Sposób według wynalazku polega na tym, że prze-
twarza się napięcie dzielone (Ui) i napięcie (U2), 
przez które dzieli się napięcie dzielone (Ui) na ciągi 
impulsów o częstotliwościach proporcjonalnych do 
wartości napięć (Ui, U2) za pomocą przetworników 
napięcie-częstotliwość (Pi, P2), następnie zlicza się 
liczbę impulsów wyjściowych przetwornika (Pi) tylko 
w czasie równym okresowi lub jego wielokrotności 
ciągu generowanego przez przeitwornik (P2). Dla wy-
dłużenia czasu pomiaru stosuje się cyfrowy dzielnik 
częstotliwości (D), który steruje bramkę (B) i układy 
liczące (Ł) przelicznika (P). 

Wynalazek znajduje zastosowanie w elektronice ją-
drowej, automatyce itp. (2 zastrzeżenia) 

H04B P.198282 20.05.1977 

Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra", Bydgoszcz, Polska 
(Wojciech Robiński). 

Układ mieszacza samowzbudnego 
fal ultrakrótkich 

Przedmiotem wynalazku jest układ mieszacza samo-
wzbudnego fal ultrakrótkich przeznaczony do pracy 
w odbiornikach radiowych średniej klasy. 

Rozwiązanie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że obwód rezonansowy oscylatora (FO) połączony 
jest z bazą (B) tranzystora (T), który dla częstotli-
wości oscylatora pracuje w układzie wspólnego kolek-
tora. (2 zastrzeżenia) 
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H04B 
H03J 

P.19869T 1Ź.11.1976 

Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra", Bydgoszcz, Polska 
(Jan Meler, Jerzy Switalski, Janusz Szajniuk). 

Sposób strojenia odbiorników radiowych, 
zwłaszcza dla zakresu fal średnich i krótkich 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że syg-
nał hetorodyny pobierany ze strojonego odbiornika 
(1) doprowadza się na wejście wzmacniacza (4) urzą-
dzenia (2), przetwarzającego sygnał hetorodyny o czę-
stotliwości fh w wobulowany sygnał o częstotliwości 
fs ± AF, natomiast przekształcony sygnał z wyjścia 
urządzenia (2) doprowadza się do stojonego odbiorni-
ka (1), a kształt krzywej obserwuje się na oscylosko-
pie (3). 

Urządzenie według wynalazku ma wzmacniacz (4) 
sprzężony z układem automatycznej regulacji wzmoc-
nienia (5) oraz z mieszaczem (6). Mieszacz (6) połą-
czony jest z generatorem (7) i ze wzmacniaczo-filtrem 
(8), którego wyjście połączone jest z mieszaczem (9)» 
przy czym mieszacz (9) połączony jest również ze 
wzmacniaczo-filtrem (12), którego wejście połączone 
jest z mieszaczem (10), przy czym wejście tego mie-
szacza połączone jest z wyjściem generatora (7) i ge-
neratorem (12). Wyjście mieszacza (9) połączone jest 
z wejściem wzmacniaczo-filtra (13), a jego wyjście z 
dzielnikiem (14) oraz układem znaczników (15). 

(2 zastrzeżenia) 

H04H P. 192461 17.09.1976 

Elektroakusztikai Gyár, Budapeszt, Węgry (Viktor 
Reichlin, Jánoš Makkay, György Csányi, Zdoltán 
Pászti). 

Regulator poziomu z elementem sterowanym, 
zwłaszcza dla urządzeń studyjnych i urządzeń 

zdalnie sterowanych 

Regulator poziomu z elementem sterowanym posia-
da wejście (A) dla sygnałów o częstotliwościach aku-
stycznych, które stanowi wejście wzmacniacza (1), o 
sterowanym wzmocnieniu. Wyjście (B) układu stano-
wi wyjście wzmacniacza (1). Wzmacniacz (1) o stero-
wanym wzmocnieniu jest dołączony do układu napę-
dowego (2) z dwoma wejściami, w którym umieszczo-
ne są diody elektroluminescencyjne, przy czym do 
wejścia (I) układu napędowego (2) jest dołączone wyj-
ście (S) wzmacniacza sumującego (4). 

Wyjście (H) układu napędowego (2) jest sprzężone 
świetlnie ze sterowanym przez układ napędowy (2) 
układem odniesienia (3), przy czym wyjście zerowe 
układu odniesienia (3) jest dołączone do wejścia (K) 
stanowiącego jedno z dwóch wejść wzmacniacza błę-
du (5) podczas gdy wyjście wzmacniacza błędu (5) jest 
połączone z wejściem (I) układu napędowego. Wyjście 
(5) wzmacniacza sumującego (4) posiadającego kilka 
wejść (C, D) jest połączone z wejściem (M) układu (6) 
dostarczającego krzywą odniesienia. Wyjście układu 
(6) dostarczającego krzywą odniesienia jest połączone 
z wejściem (4) wzmacniacza błędu (5). Do wejścia (P) 
wzmacniacza sumującego (4) jest dołączone wyjście 
układu sterującego (7), którego wejście (E) stanowi 
zewnętrzny punkt sterujący. 

Regulator według wynalazku znajduje zastosowanie 
w urządzeniach studyjnych i urządzeniach zdalnie 
sterowanych. (2 zastrzeżenia) 

H04M P. 199769 20.07.1977 

Pierwszeństwo: 22.07.1976 - Francja (nr 7622419) 

Société Anonyme dite: Compagnie Industrielle des 
Telecommunications CIT-ALCATEL, Paryż, Francja. 

Telekomunikacyjna centrala czasowa 

Centrala według wynalazku zawiera pole komuta-
cyjne (1), jednostki przyłączeniowe (2, 3), układ pod-
stawy czasu (6) i organ kontroli (7) połączony z cen-
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t rum obróbki informacji (CTI). Ponadto centrala za-
wiera co najmniej jedną jednostkę sterowania (4, 5) 
utworzoną z części multirejestru (8) i części zespołu 
współpracy (9) połączonej poprzez zespół współpracy 
z tą częścią multirejestru, która zapewnia zestawianie 
i rozłączanie połączenia. Część zespołu współpracy łą-
czy część multirejestru (8), pole komutacyjne (1) i jed-
nostki przyłączeniowe (2, 3). 

Jednostka sterowania jest połączona z polem ko-
mutacyjnym poprzez linię połączeń (MLX) i linię 
rozkazów, a z jednostkami przyłączeniowymi poprzez 
linie testu (LT) i linie cechowania (LU) i z organem 
kontroli (7) poprzez linię kontroli. Wspomniana jedno-
stka sterowania zastępuje wyspecjalizowane organy 
dotychczas stosowane w centrali czasowej. 

(17 zastrzeżeń) 

H04N P.192486 18.09.197G 

Pierwszeństwo: 18.09.1975 - Wielka Brytania (nr 38458) 
16.03.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 667,308) 
16.03.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 667,420) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (Ja-
mes Austin Allen, Marvin Allan Leedom). * 

Urządzenie odtwarzające magnetowidu 
płytowego 

Urządzenie odtworzające magnetowidu płytowego 
zawiera zespół (50) ramienia igły, korpus wkładki (45), 
posiadający wnękę dla zespołu (50), podnośnik (47) 
dla cofania ramienia igły do wnętrza korpusu wkładki 
oraz element składający się ze sprężystych pasków 
(57, 58). 

Zespół (50) ramienia igły zawiera ramię (51), na 
którego jednym końcu zamocowana jest igła, a na 
drugim końcu umieszczony jest element sprężysty 
(53) mocujący płytkę (54). (16 zastrzeżeń) 

H04R P.199192 27.06.1977 

Pierwszeństwo: 13.09.1976 - Węgry (nr 11478) 

Elektroakusztikai Gyár, Budapeszt, Węgry (Géza Ba-
logh, Ferenc Bukovics, Rezsö Karcsay, Emil Seszták). 

Źródło dźwięku o charakterystyce kierunkowości 
w przybliżeniu niezależnej od częstotliwości, 

zwłaszcza kolumna dźwiękowa 

Źródło dźwięku według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że przy zastosowaniu tylko jednego głośnika 
tubowego (3) otwór głośnikowy jest czworokątny, zaś 
przy zastosowaniu kilku głośników tubowych (3) są 
one umieszczone blisko obok siebie lub jeden nad 
drugim. Kształt wycięcia otaczającego otwory głośni-
kowe jest czworokątny, a oś wzdłużna tego czworoką-
ta jest równoległa do osi wzdłużnej ekranu dźwięko-
wego (1) bezpośrednio promieniujących głośników (2), 
a szerokość „a" charakterystycznego dla źródła wyso-
kotonowego czworoboku jest co najmniej trzykrotnie, 
a najwyżej siedmiokrotnie mniejsza od szerokości 
„s" ekranu dźwiękowego źródła niskotonowego i jed-
nocześnie większa od jednej czwartej długości fali Xk, 
wynikającej z częstotliwości przecięcia charaktery-
styk fk, jednak najwyżej równa trzem czwartym dłu-
gości fali Xk, tak że: i/4 Ák < a < 3/i Xk. (8 zastrzeżeń) 

H04R P. 199912 28.06.1977 

Pierwszeństwo: 14.09.1976 - Węgry (nr EE-2439) 

Elektroakusztikai Gyár, Budapeszt, Węgry (Géza 
Balogh, Geza Kerti, Barnabas Kiss, Emil Seszták). 

Układ nagłaśniający 

Układ nagłaśniający, zwłaszcza w postaci toru elek-
troakustycznego przekazującego sygnał o częstotliwoś-
ci akustycznej charakteryzuje się tym, że mikrofony 
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i głośniki mają kardioidalną charakterystyką kierun-
kowości, a między mikrofony i głośniki włączony jest 
zespół wzmacniający złożony z elementów elektrycz-
nych i elekronicznych, zawierający co najmniej jeden 
•nastawialny obwód opóźniający o niezmiennym czasie 
opóźnienia, którego maksymalna wartość wynosi TO i 
co najmniej jeden obwód opóźniający o zmiennym 
czasie opóźnienia regulowanym przez sygnał sterujący 
o częstotliwości podstawowej mniejszej niż 20 Hz lub 
mniejszej niż dolna granica pasma przenoszenia sto-
sowanego toru elektroakustycznego. (5 zastrzeżeń) 

H05B P. 198461 26.05.1977 

Zakłady Elektrod Węglowych 1 Maja, Racibórz, 
Polska (Kazimierz Skoczkowski, Józef Fica, Ewa Gęb-
ska, Józef Gonsior, Dorota Helak, Antoni Kołodziej, 
Władysław Siwek, Hubert Bugdol, Jan Szuba, Andrzej 
Kopka, Piotr Stiebler, Jarosław Bęski). 

Sposób wytwarzania złącz 
do elektrod grafitowanych 

Sposób wytwarzania złącz do elektrod grafitowa-
nych polega na wymieszaniu surowców stałych, do-
daniu lepiszcza, wyprasowaniu, wypaleniu, nasyceniu 
syciwem smołowo-pakowym, ponownym, wypaleniu i 
następnie grafityzacji. Surowce stałe mają wyższy 
współczynnik anizotropii, a objętościowy współczynnik 
rozszerzalności termicznej, mniejszy o co najmniej 
25% w porównaniu z odpowiednimi parametrami su-
rowców stałych stosowanych w produkcji elektrod. 
Proces grafityzacji prowadzi się do temperatury po-
wyżej 2800°C. (1 zastrzeżenie) 

H05G P. 192487 18.09.1976 

Polska Akademia Nauk Instytut Niskich Tempera-
tur i Badań Strukturalnych, Wrocław, Polska (Jacek 
Bohdziewicz, Zbigniew Raczkowsłri, Robert Troć). 

Przystawka niskotemperaturowa 
do dyfraktometrów rentgenowskich 

Przystawka według wynalazku umożliwia prowadze-
nie badań strukturalnych metodami reńtgenograficz-
nymi w zakresie temperatur od 4,2 do 300 K. Przy-
stawka charakteryzuje się tym, że jej cylindryczna 
obudowa (1) za pośrednictwem żyroskopowego uchwy-
tu (2) i łożyska (3) jest umocowana obrotowo do ra-
mienia (4) połączonego z dyfraktometrem. Wewnątrz 
obudowy (1) pod zbiornikiem (5) ciekłego azotu jest 
umieszczony zbiornik (6) ciekłego helu wyposażony 
w iglicowy zawór (7). Otwarcie zaworu umożliwia re-
gulowany dopływ ciekłego helu do przestrzeni nad 
zimnym palcem (12). Zbiorniki (5, 6) są zaopatrzone 
w zawieszenia zapewniające jak najmniejszy dopływ 
ciepła do kriocieczy. (3 zastrzeżenia) 



WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁ A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01D W. 57468 06.05.1977 

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Nowym Tomy-
ślu z siedzibą w Lwówku, Lwówek, Polska (Marian 
Dudziak, Marian Domański). 

Cliwytacz masy poomłotowej 

Chwytacz służy do wychwytywania i odprowadzenia 
osádek ziarn kukurydzy przy zbiorze kombajnem. 
Chwytacz składa się z zamocowanego stabilnie na ra-
mie (3) kombajnu pojemnika (1) oraz ślimaka (3). Śli-
mak (3) otrzymujący napęd z przekładni zębatej (7) 
jest połączony za pomocą złącza zabierakowego (4) i 
zawiasu (5) z przenośnikiem ślimakowym (6). 

(1 zastrzeżenie) 

A01G W. 57634 13.06.1977 

Jerzy Titz, Łódź, Polska (Jerzy Titz). 

Zraszacz dwustronny dalekiego zasięgu 

Zraszacz według wzoru charakteryzuje się tym, że 
wahacz (5) jest zamocowany obrotowo do górnej 
części korpusu (1) za pomocą nagwintowanego trzpie-
nia (4). Na wystający koniec trzpienia (4) jest nałożo-
na sprężyna (8) oraz kolista nakładka (9) z rozmiesz-
czonymi promieniowo nacięciami na górnej powierzch-
ni i unieruchomiona zawleczką (11). Jeden koniec sprę-

żyny (8) jest zamocowany w otworze (12) nakładki 
(9), drugi zaś jej koniec jest zamocowany w otworze 
(13) wahacza (5), a ponadto ramię wahacza (5) usytuo-
wane naprzeciw ramienia ze szczelinową kierownicą 
(6) zawiera oporowy występ (7) stykający się z dyszą 
(3) korpusu (1). Na górnej części wahacza (5) jest za-
mocowany cylindryczny kołpak (14) zakrywający 
trzpień (4) ze sprężyną (8) i kolistą nakładką (9). 

Zraszacz dwustronny dalekiego zasięgu przeznaczo-
ny jest do nawilżania gleby i zraszania roślin. 

(2 zastrzeżenia) 

A41D W. 57654 15.06.1977 

Zakłady Rybne, Gdynia, Polska (Barbara Hańska). 

Fartuch roboczy 

Fartuch roboczy według wzoru charakteryzuje się 
tym, że lewa i prawa część (1) przednia fartucha ma 
jednakowy krój i wymiary. Na poziomie talii w częś-
ci <**">dkowej wykonane są otwory (4) przez które 
przewlekane są paski (3) mocowane rozłącznie do 
przeciwległych krawędzi części (1) przednich fartucha. 

(3 zastrzeżenia) 
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A45B W. 57705 24.06.1977 
Henryk Nidecki, Warszawa, Polska, Bogdan Nidec-

ki, Warszawa, Polska (Henryk Nidecki, Bogdan Ni-
decki). 

Uchwyt parasola 

Uchwyt parasola według wzoru składa się ze ścisku 
(1), dolnego ramienia (15), górnego ramienia (21), śru-
by oraz gałki pokrętła (30). Ścisk posiada dwa wy-
stępy (2) i (3). Występ (3) posiada powierzchnię wew-
nętrzną pokrytą poziomymi nacięciami (6), której środ-
kowa część uformowana jest w półokrągłe wgłębie-
nie (7), a występ (2) posiada w środkowej części prze-
lotowy otwór (4) gwintowany. W przedniej części ści-
sku (1) znajduje się wybranie (5) posiadające trzy 
wloty. W gwintowanym otworze (4) występu (2) 
umieszczona jest śruba (8) zakończona końcówką (9), 
posiadającą półkoliste wgłębienie (10), o powierzchni 
pokrytej nacięciami i zakończoną gałką (11). 

Dolne ramię (15) posiada bolec (16) i zakończone 
jest krążkiem (17) posiadającym okrągłe wybranie (18), 
którego powierzchnia pokryta jest promieniście usytuo-
wanymi występami (19) i w środku którego znajduje 
się kwadratowy przelotowy otwór (20). Górne ramię 

(21) posiada kanał (26) zakończony kołnierzem z jed-
nej strony i z drugiej strony zakończone krążkiem (24) 
wyposażonym w wystający pierścień (22) pokryty pro-
mieniście usytuowanymi nacięciami (23), w środku 
którego znajduje się przelotowy okrągły otwór (25). 
Dolne ramię (15) jest połączone z górnym ramieniem 
(21) przy pomocy śruby (29) z kwadratowym kołnie-
rzem (30). (3 zastrzeżenia) 

A43D W. 57661 16.06.1977 
Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Pod-

hale", Nowy Targ, Polska (Marian Błażkiewicz, Sta-
nisław Kaleciak, Jan Siaśkiewicz, Władysław Skalski). 

Aktywizator promiennikowy karuzelowy 

Aktywizator promiennikowy karuzelowy do termicz-
nej aktywacji błony klejowej naniesionej na elemen-
ty obuwia, mający stół obrotowy i zamocowane na 
nim promienniki podczerwieni, charakteryzuje się tym, 
że stół obrotowy (3) jest powiązany ciernie z rolką (9) 
osadzoną na wałku z wielowypustem (8), który napę-
dzany jest kołami zębatymi (6) za pośrednictwem prze-
kładni zębatej (5) od silnika elektrycznego (4). 

(3 zastrzeżenia) 

A47B W. 57700 02.06.1975 
Feliks Drozdowski, Chełmno, Polska (Feliks Droz-

dowski). 

Uchwyt gałkowy, zwłaszcza do mebli 

Uchwyt gałkowy, zwłaszcza do mebli, składający 
się z pokrywy (1) oraz trzonu (2), połączonych ze sobą 
zawijaniem obwodowym, według wzoru użytkowego 
ma otwór wywijany i gwintowany (4) oraz wkręt (5) 
wkręcany od zewnątrz uchwytu. (1 zastrzeżenie) 
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A47J W. 56768 22.12.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów 
Metalowych „MEDOM", Kraków, Polska (Kazimierz 
Kończakowski, Wiesław Marcowski). 

Uchwyt do naczyń 

Uchwyt gaikowy według wzoru posiada kształt kuli 
(1) połączonej z naczyniem* poprzez wkręt (2) przymo-
cowany do naczynia. (1 zastrzeżenie) 

A61G W. 56915 14.01.1977 

Akademia Medyczna, Poznań, Polska (Stanisław 
Stencel, Zbigniew Iwański). 

Podgłówek operacyjny 

Podgłówefc operacyjny według wzoru użytkowego 
charakteryzuje się tym, że jego zasadnicza część -
podgłówek (i) zamocowany jest obrotowo śrubą za-
ciskową (2) do pręta pionowego (3). Pręt pionowy (3) 
osadzony jest przesuwnie w tulei (4), przyspawanej do 
pręta poziomego (5). Pręt poziomy (5) osadzony jest 
przesuwnie w tulei (6) przyspawanej do pręta mocu-
jącego (7), przymocowanego do stołu operacyjnego. 

Pręt pionowy (3) i pręt poziomy (5) unieruchamiane 
są w tulejach, odpowiednio (4) i (6), przy pomocy 
śrub dociskowych. Wszystkie pręty podgłówka wyko-
nane są z rurek. Podgłówek operacyjny umożliwia ob-
niżanie i podwyższanie oraz wykonywanie skrętów 
bocznych głowy. Nadaje się on zwłaszcza do stoso-
wania przy zabiegach operacyjnych na kręgosłupie 
szyjnym, przy których niezbędna jest dowolna mani-
pulacja głową. (1 zastrzeżenie) 

A63H W. 57627 14.06.1977 

Wanda Gąsecka, Warszawa, Polska (Wanda Gąsec-
ka). 

Zabawka w postaci budownictwa 

Zabawka według wzoru użytkowego składa się z 
zespołu elementów, z których każdy mla postać płytki 
(1) najkorzystniej kwadratowej zaopatrzonej z jednej 

strony w czopy (2) z drugiej zaś w kolumny (3) w 
postaci wydrążonego walca. Otwory (7) kolumny (3) 
współpracują z czopami (2) sąsiedniego elementu umo-
żliwiając ich wzajemne zaciskowe połączenie w płasz-
czyźnie prostopadłej płytki. 

Płytka (1) każdego elementu zabawki ma przynaj-
mniej jeden boczny występ (4) oraz boczne wycięcia 
(5) współpracujące z występami (4) sąsiednich ele-
mentów i umożliwiające ich wzajemne zaciskowe po-
łączenie. Każdy z elementów zabawki jest najko-
rzystniej zaopatrzony w cztery kolumny (3) i cztery 
czopy (2) oraz w jeden występ (4) i trzy wycięcia (5). 
Kształt elementu zabawki umożliwia budowę zespo-
łów przestrzennych. (6 zastrzeżeń) 

A63H W. 57665 18.06.1977 

Pierwszeństwo: 14.07.1976 - Republika Federalna 
Niemiec (nr G 7622184.6) 

Artur Fischer, Waldachtal, RFN (Artur Fischer). 

Oś z tworzywa sztucznego 

Oś z tworzywa sztucznego, przeznaczona do umiesz-
czania w rowkach wyciętych w podzespołach zabawek 
konstrukcyjnych, według wzoru użytkowego charak-
teryzuje się tym, że na obu swych końcach jest zao-
patrzona w zgrubienia (6) i szczeliny (5) przecinają-
ce oś (3) na częściach jej długości od strony czół. 

(2 zastrzeżenia) 
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A63F W. 57674 18.06.1977 

Ryszard Rżanek, Łódź, Polska (Ryszard Rżanek). 

Gra w postaci ruletki 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest gra w postaci 
ruletki zawierająca misę (1) i zamocowany obrotowo 
talerz (5) z pokrętłem (7) oraz pudełko (11) do jej 
przechowywania. Gra charakteryzuje się tym, że misa 
(1) ma na spodzie trzy stożkowe występy (3), pośrod-
ku zaś talerza (5) z liczbami (9) rozmieszczonymi na 
obwodzie jest usytuowane pokrętło (7) o kształcie stoż-
ka ściętego z podłużnymi nacięciami (8) na obwodzie. 
Pudełko (11) do przechowywania gry ma na dnie, w 
pobliżu krótszych boków, podłużne występy (13), po-
między zaś występami (13) a ściankami krótszych bo-
ków pudełka (11) są umieszczone trójboczne wkładki 
(14) zawierające na spodzie dwa występy (15) usytuo-
wane prostopadle do dłuższych boków wkładek (14). 

{2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ B 
RÔ2NE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01J W. 57581 03.06.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Mieczy-
sław A. Gostomczyk, Stanisław Suder, Michał Głom-
ba, Marian Mosór). 

Element wypełnienia do aparatów kolumnowych 

Element wypełnienia do aparatów kolumnowych 
wykonany w postaci dwóch współśrodkowych pierście-
ni o stosunku średnic wynoszącym 1:5 i połączonych 
za pomocą prostokątnych łączników, a ponadto wypo-
sażony w prostokątne prowadnice cieczy, charaktery-

zuje się tym, że prostokątne prowadnice (5) zamoco-
wane są do wewnętrznej ścianki zewnętrznego pierś-
cienia (1) i mają powierzchnię równą powierzchni 
otworów (2) w pobocznicy pierścienia (1). 

(2 zastrzeżenia) 

B08B 
E01C 

W. 57710 15.06.1977 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, Pol-
ska (Jerzy Olechowski, Tomasz Kula, Krzysztof Mig-
dalski). 

Urządzenie do utrzymywania w czystości 
otaczarek kruszywa 

Urządzenie do utrzymywania w czystości otaczarek 
kruszywa do produkcji masy bitumicznej, ma zamo-
cowany do elewatora (2) gorącego kruszywa pionowy 
kanał (1) z kilkomia, zamykanymi przepustnicami, 
krótkimi kanałami (3), przystosowanymi do zamonto-
wania giętkiego węża (4) zakończonego ssawką. 

Kanał (1) połączony jest z urządzeniem odpylają-
cym suszarki kanałem zamykanym przepustnicą. 

(2 zastrzeżenia) 

B21D W. 57657 16.06.1977 

Zakład Usług Technicznych Regionalnego Związku 
Spółdzielni Inwalidów, Bydgoszcz, Polska (Józef Lje-
wiński, Roman Tyrakowski). 

Zespół do zdzierania taśmy perforowanej 
ze stempli wykrawających oraz do usuwania 
odpadu podczas ciągłego perforowania taśm 

Rozwiązanie według wzoru polega na tym, że w po-
bliżu bębnów perforujących, to jest bębna stemplo-
wego (1) i bębna matrycowego (3), umocowana jest 
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kierownica palcowa (5), której część robocza określona 
jest promieniami stosownie do średnic bębnów perfo-
rujących, zaś istniejące w tej części palce usytuowane 
są stosownie do rozstawu stempli wykrawających. Za-
daniem kierownicy palcowej (5) jest zdzieranie krót-
kiej taśmy perforowanej (9[) ze stempli wykrawają-
cych (2), oraz skierowanie jej w ruchu ciągłym poza 
bębny perforujące. 

Ponadto pod bębnem matrycowym (3) umocowany 
jest zdzierak segmentowy (7) z segmentami stosownie 
do rowków w bębnie matrycowym (3), przy czym seg-
menty te posiadają promieniowe wyżłobienia ściśle 
przylegające do średnicy bębna matrycowego (3) na 
skutek przegubowego połączenia i docisku sprzężyną 
odciągową. <1 zastrzeżenie) 

B21D W. 57658 16.06.1977 
Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „POLAM-WILKA-

SY", Wilkasy k/Giżycka, Polska (Czesław Krawczyk, 
Leonard Myszlenik). 

Dziurkownik 

Dziurko wnik do dziurkowania obwodu wy tło czek 
lub wyprą sek z obrzeżem zawiniętym 'do wewnątrz 
posiada matryce (1) umieszczone poza obrębem obra-
bianego półfabrykatu, stemple (7) osadzone w specjal-
nie wyprofilowanych gniazdach (6) prowadzącej pły-
ty (5) umieszczonej wewnątrz obrabianego półfabry-
katu oraz klin rozpierający (14) posiadający postać 
ściętego stożka odwróconego większą podstawą ku 
górze. 

Klin rozpierający (14) połączony jest niniejszą pod-
stawą z urządzeniem napędzającym - siłownikiem 
pneumatycznym (15). Stemple (7) zaopatrzone są w 
sprężyny powrotne (8) i posiadają tak dobraną dłu-
gość, że w położeniu wyjściowym są oddalone od krań-
ca zawinięcia obrzeża półfabrykatu co umożliwia łat-
we zakładanie i wyjmowanie półfabrykatu. 

(1 zastrzeżenie) 

B23D W. 57499 17.05.1977 
Zakład Doskonalenia Zawodowego, Łódź, Polska (Je-

rzy Kołada}: 

Nożyce stołowe do cięcia blachy i drutu 

Nożyce według wynalazku są przeznaczone do cię-
cia cienkich blach i drutów. Umożliwiają one ich cię-
cie bez zginania dzięki łukowemu ukształtowaniu 
ostrza noża. 

Nożyce stołowe do cięcia blachy i drutu zawierające 
podstawę (1) z progiem (12) tnącym i z nośną prowad-
nicą (14), do której jest zamocowany obrotowo płaski 
tnący nóż (5) wystający poza obręb nośnej prowadni-
cy (4) i połączony przegubowo z trzonemi (7) ręcznej 
dźwigni (8) charakteryzuje się tym, że płaski nóż (5) 
ma łukową krawędź tnącą, tnący zaś próg (12) jest 
zamocowany w podstawie (1) nożyc rozłącznie i prze-
suwnie oraz ma dwie krawędzie tnące. Na części gór-
nej powierzchni podstawy (1) nożyc, wzdłuż jej dłuż-
szego boku i po przeciwnej stronie usytuowania noś-
nej prowadnicy (4) są wykonane dwa prostokątne za-
głębienia o różnej szerokości, służące do zaginania 
krawędzi blachy. Ponadto w bocznej ściance podsta-
wy (1) nożyc, po stronie usytuowania nośnej prowad-
nicy (4), są wykonane nieprzelotowe otwory (16) o 
różnej średnicy, służące do zaginania końców. 

(3 zastrzeżenia) 

B23Q W. 57622 13.06.1977 
Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, Pol-

ska (Grzegorz Charzewski, Piotr Charzewski, Józef 
Skulimowski). 

Podajnik do ciągłego podawania 
elementów walcowych 

Podajnik według wzoru użytkowego przeznaczony 
jest do ciągłego podawania elementów walcowych. 

Podajnik według wzoru jest wykonany w kształcie 
pojemnika (1) zakończonego lejkiem z kształtowym 
wybraniem w dolnej części. W wybraniu tym umiesz-
czona jest elastyczna rolka (2) o wahliwym ruchu ob-
rotowo-zwrotnym i o osi obrotu równoległej do osi 
podawanych elementów. (1 zastrzeżenie) 
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B25H W. 57623 13.06.1977 

Polskie Koleje Państwowe - Centralny Ośrodek 
Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa, 
Polska (Stanisław Opaliński, Jerzy Wakulicz, Wojciech 
Popławski). 

Statyw do głowic sprzęgu samoczynnego 

Statyw według wzoru zapewnia bezpieczne oparcie 
głowicy sprzęgu samoczynnego przy jednocześnie łat-
wej zmianie jej położenia, a szczególnie obrotu wokół 
osi podłużnej. 

Statyw posiada podstawę (1) i dwie obrotowe koły-
ski - kołyskę przednią (5) i kołyskę tylną (6), w któ-
rych umocowana jest głowica sprzęgu samoczynnego. 
Kołyska przednia (5) składa się z dwóch odcinków ko-
ła, obejmujących ramię głowicy sprzęgu samoczynnego 
i tworzących koło wsparte na rolkach tocznych (7). 
W kołysce przedniej (5) są otwory (16) i we wsporni-
ku przednim (3) są otwory (17) oraz sworzeń (18) łą-
czący kołyskę przednią (5) ze wspornikiem przed-
nim (3). (2 zastrzeżenia) 

B26B W. 5769S 21.06.1977 

Tarnów, Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, 
Polska (Stanisław Węgrzyn). 

Przyrząd do cięcia papieru 

Przyrząd do cięcia papieru, zwłaszcza do obcinania 
arkuszy papieru, składa się z dwu współpracujących 
ze sobą ostrymi krawędziami łożysk kulkowych (1), (5), 
których odległość osiowa jest mniejsza od sumy ich 
promlieni, przy czym górne łożysko (1) osadzone jest 
na sprężynującej listwie (2) i dociskane przez nią do 
dolnego łożyska (5), osadzonego na listwie (4), połą-
czonej z listwą (2) i zakończonej rękojeścią (9). Łoży-
sko (5) połączone jest ze współosiową przekładnią (6), 
stykającą się z cierną powierzchnią kulkowego łoży-
ska napędowego (7), osadzonego na listwie (4). Łoży-
sko (7) przykryte jest osłoną (8), nad którą znajduje 
się języczek kierunkowy (3), będący zakończeniem li-
stwy (2). (2 zastrzeżenia) 

3 1 2 

B28D W. 57711 25.06.1977 

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych „Uni-
tra-Unima", Zakład Techniki Próżniowej, Koszalin, 
Polska (Augustyn Lange). 

Urządzenie do docierania kształtek 
zwłaszcza kształtek ceramicznych 

Urządzenie według wzoru użytkowego składa się z 
tarczy obrotowej (1) umieszczonej w misie stałej (11) 
oraz mechanizmu dociskającego. Mechanizm dociska-
jący ma pojedynczą tarczę dociskającą (6) z rolką (8) 
umieszczoną w miejscu działania nacisku tarczy (6). 
Rolka (8) oddzielona jest od przestrzeni obwodowej 
misy (11) uszczelnieniem labiryntowym (12, 13). 

(1 zastrzeżenie) 

B29C W. 57626 13.06.1977 

Pomorskie Zakłady Drobiarskie, Toruń, Polska (Ju-
liusz Gołota). 

Urządzenie do utrwalania etykiet 
na osłonach z tworzywa sztucznego 

Urządzenie wg wzoru ma uchwyt (5), w którym 
umpcowany jest element grzejny (1) połączony prze-
wodem (6) ze źródłem prądu o napięciu 24 V i umiesz-
czony w radiatorze mosiężnym (2), do którego przy-
mocowana jest płytka metalowa (3) i płytka teflono-
wa (4). 
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Urządzenie do utrwalania etykiet służy do trwałego 
zespalania etykiet z osłonką z tworzywa sztucznego, 
szczególnie stanowiącą opakowanie drobiu. 

(1 zastrzeżenie) 

B44D W. 57618 13.06.1977 

Zabawkarska Spółdzielnia Pracy „Bajka", Lublin, 
Polska (Mieczysław Sławek). 

Urządzenie do malowania detali drewnianych, 
a w szczególności kijków o stosunku 

najdłuższego wymiaru do przekątnej dwu pozostałych 
lub średnicy większym od czterdziestu 

Urządzenie, składające się z pojemnika (1) cylin-
dycznego lub w kształcie graniastosłupa regularnego 
obracającego się dookoła głównej osi geometrycznej, 
z otworem wsadowym (2), napędzane elektrycznie lub 
innym, napędem, według wzoru użytkowego ma rucho-
me pozorne dno (3) ustawione stosownie do długości 
malowanych detali - kijków. (1 zastrzeżenie) 

B60K W. 57663 17.06.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunika-
cyjnego, Świdnik k/Lublina, Polska (Andrzej Bryzek, 
Andrzej Stachyra). 

Zawieszenie zespołu wskaźników 
w pojeździe jednośladowym 

Zawieszenie zespołu wskaźników według wzoru 
użytkowego charakteryzuje się tym, że podstawa (1) 
ma co najmniej dwa występy (6) zaopatrzone w dwu-

stopniowe otwory (7), w których jest osadzona ela-
styczna wkładka (8) z tuleją dystansową (9). Podstawa 
(I) jest połączona z półką za pomocą wspólnych śrub 
(II) przechodzących przez otwór nasadki (14) mocują-
cej kierownicę. (1 zastrzeżenie) 

B60L W. 57676 20.06.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy 
Marcinkowski). 

Dźwignia prowadzenia ślizgacza odbieraka 
prądu 

Dźwignia prowadzenia ślizgacza odbieraka prądu 
składa się z dwóch łączników (1) wykonanych jako 
sprężynujące elementy w postaci wygiętych płaskow-
ników z uchami zawiniętymi na obydwóch końcach, 
z których każdy jest połączony przegubowo jednym 
końcem z górnym ramieniem odbieraka prądu, a dru-
gim również przegubowo z suwakiem (3), przesuwają-
cym się na tulei (4) prowadzącej ślizgacz. 

<1 zastrzeżenie) 

B60R W. 57530 23.05.1977 

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Sklepowych „Ga-
zomet-Wutech" w Gorzowie Wlkp. Zakład Nr 1 w 
Gnieźnie, Gniezno, Polska (Mirosława Wierzbicka, Flo-
rentyna Klayner, Mieczysław Wieczorek, Wiktor Wol-
ski, Edward Jadczak). 

Lusterko samochodowe 

Lusterko samochodowe zewnętrzne posiada podstaw-
kę (1) z otworami do umocowania wkrętami na błot-
niku, drzwiach lub na masce samochodu, w której 
umieszczona jest sprężyna (2), która z jednej strony 
przymocowana jest do podstawki uchwytem (3) a z 
drugiej przy pomocy kołka (4|) połączona jest ze 
wspornikiem (5). 
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Sprężyna (2) siłą naciągu utrzymuje połączenie pod-
stawki (1) ze wspornikiem (5). W przypadku oddzia-
ływania siłą ręki dla naciągnięcia sprężyny i odsunię-
ciu na dostateczną odległość wspornika (5) od podsta-
wy (1) wspornik może być ustawiony odpowiednio do 
wymagań użytkownika lusterka. 

W przypadku uderzenia w lusterko wspornik (5) 
przechyla się pokonując początkowo siłę sprężyny, a 
przy pochyleniu wspornika około 45° następuje odcze-
pienie sprężyny (2) z kołka (4) i wspornik spada, co 
obniża skutki wypadku w trakcie kolizji pojazdu. 

<1 zastrzeżenie) 

B61B W. 57561 30.05.1977 

Fabryka Maszyn Górniczych im. Tadeusza Żarskiego 
„PLOMA", Piotrków Trybunalski, Polska (Alain Pał-
gan, Zbigniew Marcinek, Marek Krzemiński, Aleksan-
der Banaszczyk, Wiesław Famulski). 

Wyłącznik krańcowy, zwłaszcza do kolejki 
jednoszynowej podwieszonej 

Wyłącznik krańcowy składa się z obudowy (1) wy-
posażonej w dwie tarcze (2), na których znajdują się 
wykładziny cierne (3). W obudowie jest osadzona obro-
towa oś (4), na której jednym końcu przymocowana 
jest dźwignia (5) wraz z tarczą dociskaną (6). Nato-
miast na drugim końcu osi (4) jest osadzona przesuw-
nie tarcza dociskająca (7) oraz płytka (8), nakrętka (9) 
i sprzężyna (10). Przy czym sprężyna (10) służy do do-
ciskania tarczy dociskanej (6) i tarczy dociskającej (7) 
do tarcz (2). (1 zastrzeżenie) 

B62B W. 57701 22.06.1977 

Fabryka Lokomotyw im. F. Dzierżyńskiego „Fablok", 
Chrzanów, Polska (Andrzej Magres, Józef Błachut). 

Wózek ręczny do naczyń kuchennych 

Wózek ręczny do przewożenia lub suszenia większej 
ilości naczyń kuchennych zwłaszcza talerzy składa się 
z ramy nośnej (1) osadzonej na dwóch kółkach sta-
łych (16) i dwóch kółkach obrotowych (17) oraz po-
jemnika (19) na odpadki zawieszonego na ramie (1). 
Wewnątrz ramy nośnej (1) umiieszczone są uchwyty 
na naczynia usytuowane ná dwóch poziomach i w 
dwóch rzędach na każdym poziomie podtrzymując każ-
de naczynie w trzech punktach. 

Ruchome boczne oparcia umożliwiają szybkie prze-
stawienie uchwytu na inny wymiar naczyń. Pod 
uchwytami na naczynia znajduje się rynna ściekowa, 
a w jej najniższym punkcie umieszczony jest kurek 
spustowy z wężykiem (12). Wózek służy do przewoże-
nia naczyń zarówno czystych jak i przeznaczonych 
do mycia oraz suszenia naczyń po myciu. 

(3 zastrzeżenia) 

B63B W. 57652 15.06.1977 

Centrum, Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej, 
Wrocław, Polska (Władysław Piątek). 

Łącznik zabezpieczający linę urządzenia szczepią jąceg o 
zestaw pchany przed zerwaniem 

Łącznik według wzoru użytkowego ma linowy za-
czep (1) ze sworzniem (2) o wytrzymałości mniejszej 
od wartości rzeczywistego obciążenia zrywającego linę 
szczepiającą oraz linkę (4) zamocowaną z jednej stro-
ny do liny szczepiającej (3), a z przeciwległej strony 
połączoną z cięgłem amortyzatora (5). (1 zastrzeżenie) 
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B65D W. 57716 27.06.1977 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Nitron-ERG", Krup-
ski Młyn, Polska (Szczepan Gruszka, Maria Urbano-
wi cz). 

Uchwyt do pudła 

Uchwyt do pudła wykonany z tektury poliolefino-
wej lub z innego stosowanego materiału mocowany 
rozłącznie do pudła ma kształt prostokąta (1) o ścię-
tych narożach, w której wykonane jest wycięcie zbli-
żone kształtem do dwuteownika. (1 zastrzeżenie) 

B65G W. 57642 14.06.1977 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Jan Stypka). 

Obrotnica 

Obrotnica ma osadzone na podstawie (1) ograniczni-
ki (3, 4) i osadzony w talerzu (2) kołek (10). 

(1 zastrzeżenie) 

B65G W. 57659 16.06.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromët", Katowice, Polska (Henryk Skowerski). 

Element ramy nośnej 
przenośnika taśmowego 

Element ramy ma nośne belki (1) wykonane z ką-
townika, a nogi (2) z teownika. Pionowa półka belki 
(1) wsunięta jest do szczeliny pomiędzy nogą (2) a wę-
złową blachą (3) i zaciśnięta śrubami (5). 

(1 zastrzeżenie) 

B65H W. 57673 18.06.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna", Wodzisław SL-
-Pszów, Polska (Jerzy Fiegler, Norbert Szweda, Eu-
geniusz Gajda, Kazimierz Rogala). 

Stojak do przewijania bębnów kablowych 
i linowych 

Stojak ma pomiędzy nie połączonymi z góry pro-
wadnikami (2) hydrauliczny podnośnik (6). Tłoczysko 
podnośnika (6) wchodzi pod głowicę (9) posiadającą po 
bokach korytkowe ślizgi (10) a z góry siedzisko (3) z 
dwuczęściową obejmą (14) przeznaczoną do mocowa-
nia osi przewijanego bębna. 

Urządzenie ma zastosowanie szczególnie przy robo-
tach szybowych. (1 zastrzeżenie) 

B66C W. 57690 21.06.1977 

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okręto-
wego „PROMOR", Gdańsk-Wrzeszcz, Polska (Andrzej 
Dauter, Janusz Szponder). 

Trawersa z napędem ręcznym do obracania 
podłużnych elementów 
względem poziomej osi 

Trawersa według wzoru składa się z belki (1) zao-
patrzonej w ucho (2) do zawieszania na haku dźwigu, 
ślimakowej przekładni (3) oraz łańcuchowych kół (4) 
i łańcuchów (5) spiętych klamrami. (1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ C 
CHEMIA I METALURGIA 

C02C W. 57517 21.05.1977 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Wroc-
ław, Polska (Wacław Janicki). 

Zblokowana oczyszczalnia ścieków 

Przedmiotem wzoru jest zblokowana oczyszczalnia 
ścieków, zwłaszcza sanitarnych, w której zastosowano 
stanowiące rów biologiczny koryto (1) w kształcie 
owalu, wewnątrz którego urajieszczono stanowiący 
osadnik wtórny zbiornik (5). Wewnętrzne ściany kory-
ta (1) połączone są ze sobą za pomocą prostopadłej do 
nich ściany (13) dzielącej przestrzeń wewnątrz owalu 
na trzy zbiorniki (14, 15, 16). W zbiorniku (14) umiesz-
czone są pompy recyrkulacyjne (17), w zbiorniku (15) 
- pompy osadowe (18), a w zbiorniku (16) usytuowa-
ne są komory fermentacyjne. (1 zastrzeżenie) 

C02C W. 57518 21.05.1977 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Wroc-
ław, Polska (Zenon Więckowski). 

Wysoko efektywna zblokowana 
mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia 

ścieków 

Oczyszczalnia według wzoru przydatna szczególnie w 
przypadku występowania średnich i dużych ilości ście-
ków ma podstawowy element oczyszczania biologiczne-

go w postaci osadnika wtórnego (1), dookoła którego 
zblokowana jest jedna bądź kilka komór napowietrza-
nia (3) osadu czynnego. Osadnik (1) zaopatrzony jest 
w układ odprowadzająco-filtrujący (4) oraz obrotową 
przepompownię (6) osadów recyrkulowanych. 

Bezpośrednio do komory (3) przylega oczyszczalnia 
mechaniczna (8), składająca się z komory sedyntacyj-
nej (11), komory płaskownika (13), komory zanieczysz-
czeń grubych (15), przy czym oszyszczalnia (8) wypo-
sażona jest w zróżnicowaną ilość płyt ślizgowych (17), 
których krawędzie (20) posiadają mechaniczne elemen-
ty zgarniające (21). Do oczyszczalni (8) przylegają 
zbiornik części grubych (16), komora piasku (14), ko-
mora osadowa (12) i komora odprowadzająca części 
pływające. (2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

DO III W. 57694 22.06.1977 

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Czesław Ra-
dom, Ryszard Jóźwicki, Jan Brzeziak, Henryk Kubica, 
Halina Dopierała, Mieczysław Hertz, Wacław Anku-
dowicz). 

Rama natykowa 

Rama natykowa do osadzania na strefę obsługi ma-
szyny nawojów z rdzenia dla przędzy w przędzarce 
pneumatycznej według wzoru użytkowego mja kon-
strukcję bramową składającą się z nośnego pręta.(1) 
z osadzonymi na nim uchylnie wrzecionami (2) w 
dwóch rzędach, kompensatorami (7), prowadnikami (8) 
i naprężaczami (9), przy czym wrzeciona (2) są wy-
posażone w przesłonę (6) i zabezpieczający występ (5). 
Rurki (10) prowadzące rdzeń są usytuowane między 
nawojami gotowej przędzy (13). (3 zastrzeżenia) 
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D01H W. 57695 22.06.1977 

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Czesław Ra-
dom, Ryszard Jóźwicki, Jan Brzeziak, Henryk Kubica, 
Halina Dopierała, Mieczysław Hertz, Wacław Anku-
dowicz). 

Rama natykowa 

Rama natykowa do osadzania nawojów z rdzenia 
dla przędzy w przędzarce pneumatycznej nad strefą 
obsługi maszyny według wzoru użytkowego ma kon-
strukcję bramową składającą się z nośnego pręta (1) 
z osadzonymi na nim uchylnie wrzecionami (2) w 
dwóch rzędach i z przesuwnie zamocowanymi kom-
pensatorami (7), prowadnikami (8) i naprężaczami (9), 
przy czym wrzeciona (2) są wyposażone w przesłonę 
(6) i zabezpieczający występ (5). (2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E02F W. 57662 16.06.1977 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Ryszard 
Mrugała). 

Napęd osprzętu roboczego koparki 
wieloczerpakowej 

Napęd według wzoru użytkowego charakteryzuje 
się tym, że ma przymocowane do łącznika (4) przy-
czerpakowego w kształcie płytki zakończonego dwoma 
występami (5), liny (2). Liny (2) są połączone z łącz-
nikiem (4) przy pomocy obejm (3). Napęd według wzo-
ru umożliwia szybki demontaż poszczególnych ele-
mentów. (1 zastrzeżenie) 

E03B 
E03F 

W. 57713 27.06.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów Instala-
cyjno-Sanitarnych i Grzewczych, Radom, Polska (An-
drzej Kruszyna, Witold Wietrak, Stanisław Zduńczyk). 

Wpust podłogowy 

Wpust podłogowy do odprowadzania do sieci kana-
lizacyjnej wody brudnej z pomieszczeń sanitarnych, 
piwnicznych i magazynowych, charakteryzuje się tym, 
że zamknięcie wodne wpustu i jednocześnie ruszt sta-
nowi naczynie (5) o dnie ażurowym, osadzone w spo-
sób obejmowalny w korpusie (1) wpustu. 

(5 zastrzeżeń) 

E04B W. 57606 10.06.1977 
Wyższa Szkoła Inżynierska, Lublin, Polska (Włady-

sław Stanislawski). 

Poduszka napowietrzna obiektów otwartych 

Poduszka według wzoru użytkowego służy jako na-
krycie napowietrzne obiektów zwłaszcza sportowych. 
Poduszka (1) w kształcie czaszy o płaskim dnie, wy-
konana z tworzywa sztucznego, ułożona jest na kon-
strukcji strunowej (2) rozpiętej na kolistej lub owal-
nej obręczy (3) opartej na słupach nośnych (4) wzmoc-
nionych ściągami (5). Na konstrukcji strunowej (2) 
zainstalowane są urządzenia rolkowe, przymocowane 
do dolnej powierzchni poduszki (1), pozwalające na 
ruch samojezdny w kierunku jej naciągania. 

(1 zastrzeżenie) 
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E05B W. 57653 15.06.197^ 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólne-
go „Miastoprojekt" - Łódź, Miasto, Łódź, Polska 
(Bronisław Marszał). 

Rygiel blokujący 

Rygiel blokujący posiada płaski element ryglujący 
(2), przymocowany symetrycznie i obrotowo za pomo-
cą nita (1) do jednej ze ścianek dwudrzwiowej, ga-
stronomicznej szafy przelotowej. Wodzące gniazda ry-
gla (5) współpracują swoimi ukośnymi i trójkątnym 
wycięciem z zagiętymi i zakończonymi trójkątnymi 

E21D W. 57631 13.06.1977 

zaczepami (3) końcami elementu ryglującego (2) w 
momencie pociągnięcia za uchwyt drzwi (6). Gniazda 
rygla (5) są osadzone w obydwu drzwiach (4) szafy, 
z których można otworzyć tylko jedne, bowiem dru-
gie są jednocześnie w chwili otwierania blokowane. 

Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych „TA-
GOR", Tarnowskie Góry, Polska (Andrzej Kubiczek, 
Stanisław Zapał). 

Spągnica skrzynkowa zmechanizowanej 
obudowy górniczej 

Spągnica skrzynkowa stanowi jeden z elementów 
podporowych zmechanizowanej obudowy górniczej. 

Spągnica ma płytę zamykającą (5) umieszczoną w 
odległości co najmniej równej jej grubości od strony 
końca spągnicy i grubość równą grubości przegród 
poprzecznych (3) oraz połączenie spawane od strony 
zewnętrznej końca spągnicy na całym obwodzie styku 
z płytą górną (1) i płytą dolną (2), a od strony wew-
nętrznej spągnicy połączenie spawane z płytą dolną 
(2). (1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE 

F04B 
F16N 

W. 57671 18.06.1977 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Edward Stelmach, 
Wiktor Gomoluch). 

Aparat tłokowy do tłoczenia oleju 

Aparat według wzoru zaopatrzony jest w kołpak 
(4) nakręcony na korpus cylindra (1). Kołpak (4) ma 
otwór (5) do osadzenia drążka. (2 zastrzeżenia) 

F04B W. 57686 21.06.1977 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Bu-
downictwa „ZREMB", Warszawa, Polska (Antoni Lech 
Zawiślański, Mieczysław Hering). 

Pompa ogrzewana, zwłaszcza do gorącego 
lepiku 

Pompa według wzoru użytkowego przeznaczona jest 
w szczególności do podawania gorącego lepiku przy 
pracach izolacyjnych. 

W komorze izolacyjnej (1) jest osadzony elektrycz-
ny grzejnik (2), a nad nim pompa (3) wraz ze zespo-
łem steruj ąco-zabezpiecza j ącym (4) i zaworem zwrot-
nym (5). Wewnątrz komory izolacyjnej (1) umieszczo-
ny jest regulator temperatury (7). Pompa napędzana 
jest silnikiem elekerycznym (8) i wyposażona w 
skrzynkę sterowniczą (9). (1 zastrzeżenie) 
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F16K W. 57069 18.02.1977 
Biuro Projektów Przemysłu Szklarskiego i Cera-

micznego „Vitro-Cerprojekt", Warszawa, Polska (Krzy-
sztof Frączak, Aleksander Bąkowski, Stanisław Saks). 

Zawór przesłanowy do materiałów sypkicb 

Zawór przesłonowy do materiałów sypkich wyko-
nany z wiotkiej tkaniny w postaci rękawa mocowa-
nego do pierścienia obrotowego napędzanego łańcu-
chem sprzęgającym z mechanizmem napędowym skła-
dającym się z siłownika na sprężone powietrze, zębat-
ki i koła zębatego osadzonego na wspólnym wałku 
z kołem łańcuchowym, według wzoru użytkowego 
charakteryzuje się tym, że pierścień obrotowy (5) ma 
gładką powierzchnię styku z łańcuchem napędowym 
(19), a końce jego mocowane są za pomocą dwóch 
jednakowych zaczepów (17) przytwierdzonych do 
pierścienia (5) śrubą (18). Zaczepy (17) o kształcie 
płytki z oczkami zaopatrzone są na jednej z po-
wierzchni w zęby. Koło łańcuchowe (13) osadzone na 
wałku (6) zaopatrzonymi w koło zębate i napędza-
nym zębatką (16) połączoną z siłownikiem pneuma-
tycznym (2) sprzęgnięte jest z wałkiem (6) za pomo-
cą pierścienia zębatego dociskanego do koła łańcucho-
wego (13) nakrętką specjalną. (3 zastrzeżenia) 

F16Ł W. 57567 31.05.1977 
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Igna-

cy Nowosielski, Kazimierz Foks, Grzegorz Zawistow-
ski). 

Miniaturowe złącze pneumatyczne 

Miniaturowe złącze pneumatyczne odcinające prze-
pływ powietrza w stanie rozłączenia, stosowane zwła-
szcza w technice medycznej, według wzoru użytko-
wego charakteryzuje się tym, że gniazdo (1) oraz 
wtyk (2) tworzą rozłączalne połączenie bagnetowe zło-
żone z gniazda (1) oraz bagnetowego kołnierza (10) 
osadzonego na korpusie (9) zaopatrzonym w dociska-
jące sprężyny (11). Gniazdo (1) jest zamocowane do 
korpusu (la) za pomocą kołnierza, który dociska 
pierścień (3) uszczelniający usytuowany w kanale (lb) 
do korpusu (la), zaś do pierścienia (3) uszczelniają-
cego dociskany jest zawór (4) za pomocą sprężyny (5). 

Zawór (4) ma kształt tulei (4a) zakończonej kołnie-
rzem (4b) z nasadą (4c) dla osadzenia sprężyny (5). 
Ponadto tuleja (4a) ma otwór (7) usytuowany prosto-
padle do osi tej tulei, zaś kołnierz (4J>) ma kołowy 
występ (13) oraz ścięcia dla przepływu powietrza. Na-
tomiast końcówka (8) zaopatrzona jest na jednym 
końcu w fazę (12) utworzoną przez ścięcie grubości 
ścianki, zaś na drugim końcu w króciec (14). 

(6 zastrzeżeń) 

F16N W. 57672 18.06.1977 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Jan Poloczek, Zbig-
niew Grzybowski, Zygmunt Buczek). 

Smarowniczka olejowa 

Smarowniczka olejowa umożliwia wymianę elemen-
tów zaworu kulkowego, dzięki zamknięciu kompry 
zaworowej (5) nakrętką (7), wkręconą do korpusu (2). 

(1 zastrzeżenie) 
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F21Q W. 57466 06.05.1977 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „Połmo", 
Kwidzyn, Polska (Zbigniew Doliński, Henryk Par-
tyka). 

Lampa kontrolna 

Lampa służy do informowania o działaniu połączo-
nego z nią urządzenia. 

Lampa składa się z oprawki (9), przysłon (3) i tu-
lejki (1) z kołnierzem (2), który zaopatrzony jest w 
występ (8), obejmujący pierścieniowate obrzeże (5) 
klosza (4). (2 zastrzeżenia) 

F2ÎS W. 57639 14.06.1977 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Po-
stępu Technicznego i Organizacyjnego „POSTEOR", 
Oddział w Gdańsku, Sopot, Polska (Eugeniusz No-
wicki, Kazimierz Miernik, Tadeusz Jurczak, Michał 
Pawiński). 

Hermetyczna oprawa oświetleniowa 
do lamp fluorescencyjnych 

Hermetyczna oprawa oświetleniowa do lamp flu-
orescencyjnych ma odbłyśnik (1), który poza funkcją 
oświetleniową spełnia rolę nośnika całego osprzętu 
stabilizacyjno-zapłonowego, którego elementy są mo-
cowane na montażowej listwie (2). Listwa ta jest za-
mocowana na wspornikach (9) zgrzewanych do górnej 
powierzchni odbłyśnika. 

Hermetyczna komora (2) jest utworzona przez osło-
nę (4) i górną powierzchnię odbłyśnika (1), które są 
uszczelnione wzajemnie obwodowo w miejscu ich 
zetknięcia z elastyczną uszczelką (7) ułożoną w pół-
kolistym zagłębieniu wytłoczonym na obwodzie gór-
nej części odbłyśnika. (3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ G 
FIZYKA 

G01B W. 57621 13.06.1977 

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, Pol-
ska (Jerzy Gluziński, Piotr Charzewski, Grzegorz 
Czarnecki). 

Pryzma 
do pomiaru elementów walcowych 

Pryzma według wzoru użytkowego przeznaczona 
jest do pomiaru paramietrów geometrycznych elemen-
tów walcowych. 

Pryzma (1) według wzoru użytkowego wykonana 
jest w postaci kostki materiału, w której są zamoco-
wane w sposób rozłączny dwie pary wałeczków (2), 
ustawione względem siebie pod żądanym dowolnym 
kątem. Wystające części obwodu wałeczków (2) two-
rzą element roboczy pryzmy (1). (1 zastrzeżenie) 

G01N W. 55009 29.01.1976 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Pa-

weł Krzysztolik, Kazimierz Lebecki, Jan Sliż, Kry-
stian Mendera, Roman Dworok, Wiesław Nowak). 

Urządzenie do oznaczania zawartości 
stałych szęści niepalnych w strefach 

opylanych 

Urządzenie według wzoru użytkowego posiada de-
tektor w postaci półprzewodnikowego elementu (3), 
połączony na wyjściu poprzez wzmacniacz (6) z integra-
torem (7) impulsów i wskazówkowym miernikiem (8) 
wy skalowany m w °/o-ch zawartości części niepalnych. 
Ponadto pomiędzy wzmacniaczem (6) i półprzewodni-
kowym elementem (3) jest dodatkowo zabudowany za-
silacz (9) niskiego napięcia. Detektor (3) jest ustawio-
ny względem źródła (1) promieniowania beta pod ką-
tem a wstecznego rozproszenia tego promieniowania 
od próbki pyłu mniejszym od 20°. 

(1 zastrzeżenie) 
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GO IN W. 57564 30.05.1977 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Roman Wieczorek, Józef Wojnowski, Kazimierz 
Choroszy). 

f Próbka do badań elastooptycznych 

Próbka (1) do badań elastooptycznych płaska i o 
stałej grubości, ma kształt równoramiennego krzyża, 
w którym przeciwległe sobie powierzchnie czołowe (5) 
ramion (2) są wzajemnie równoległe oraz długość Jí) 
tych ramion (2) jest wyznaczona okręgiem o promie-
niu (R) wpisanym wewnątrz próbki (1) w ten sposób, 
że krzywizna przejścia bocznych płaszczyzn dwóch 
prostopadłych względem siebie ramion (2) co najwy-
żej jest styczna do tego okręgu o promieniu (R). 

(1 zastrzeżenie) 

G01N W. 57675 20.06.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
Furmjanek). 

Przyrząd 
do odciążania próbek ściskanych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do 
odciążania próbek ściskanych mający zastosowanie 
zwłaszcza przy badaniu próbek gruntów i mas for-
mierskich przy użyciu pras. 

Przyrząd według wzoru użytkowego składa się z 
wielodzielnej tulei (1) zamocowanej za pomocą ela-
stycznej obejmy (2) na prowadzącym sworzniu (3). 
Tuleja naciska na stempel (7) prasując próbkę (8) 
przez pośredniczący klocek (4). Rozsunięciu się tulei 
(1) w trakcie prasowania przeciwdziała rolkowa oßej-
ma (5) osadzona na tulei (1). Tuleja (1) i klocek (4) 
przylegają do siebie płaszczyznami poślizgu nachylo-
nymi pod takim kątem do wektora siły prasującej, 
że przechodzi ona nieznacznie poza stożkiem tarcia. 

(1 zastrzeżenie) 

G01N W. 57682 

Stocznia im. Komuny Paryskiej, 
(Stanisław Waras). 

20.06.1977 

Gdynia, Polska 

Przyrząd do centrowania defektoskopu 
względem spawalniczego złącza 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do 
centrowania defektoskopu względem spawalniczego 
złącza, składający się z teleskopowego wytyku oraz 
śrubowego złącza. 

Zgodnie z wzorem teleskopowy wytyk (1) zamoco-
wany jest do tulei (2) wyposażonej w zaczepy (3). Tu-
leja (2) osadzona jest przesuwnie w uchwycie (4) wy-
posażonym w wybrania (8), w których osadzone są 
zaczepy (3). (2 zastrzeżenia) 

G01R 
H05B 

W. 577«2 22.06.1977 

Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Wę-
glowego, Chorzów, Polska (Antoni Cieśla, Włodzimierz 
Pawlak). 

Przyrząd do wykrywania uszkodzeń 
opraw oświetleniowych lamp rtęciowych 

Przyrząd składa się z osłony izolacyjnej (1) wyko-
nanej w kształcie walca, zakończonej z jednej stro-
ny przymocowanym na stałe trzonkiem żarówki (2) z 
gwintem, a z. drugiej strony wbudowanym na stałe 
przyciskiem sterowniczym (5). Wewnątrz osłony izola-

cyjnej (1) jest wbudowany woltomierz (3) o zakresie 
0-400 V, połączony przewodami (6) z trzonkiem, ża-
rówki (2). Po wkręceniu przyrządu do oprawy (7) 
lampy rtęciowej, woltomierz (3) wskazuje napięcie 
220 V lub 0 V. (3 zastrzeżenia) 



1Ô4 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 7(113) 1978 

G05B W. 57669 17.06.1977 

Bytomskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowe-
go, Bytom, Polska {Jerzy Płowucha, Michał Ka-
sprzyk). 

Przyrząd do pomiaru grubości 
kołnierzy wewnętrznych 

Przyrząd służy do pomiaru grubości kołnierzy w 
otworach korpusów zaworowych. Przyrząd składa się 
z suwmiarki (1) zaopatrzonej w ramiona (2) i (3) o róż-
nej długości i umieszczone na stałym (4) i ruchon>"ym 
(5) ramieniu suwmiarki (1) tak, że tworzą z nimi 
kąt prosty. (1 zastrzeżenie) 

G08B W. 57121 28.02.1977 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Kraków, Polska (Andrzej Dziedzic, Andrzej Rochlich, 
Władysław Lidwin, Bogusław Szwaczek). 

Zestaw sygnalizacyjno-oświetleniowy 
sal szpitalnych 

Zestaw sygnalizacyjno-oświetleniowy sal szpital-
nych według wzoru, składa się z osłony (1) w kształ-
cie zbliżonym do ceownika i umieszczonej wewnątrz 
na całej długości osłony konstrukcji wsporczej (2). 
Górna i dolna ściana osłony zaopatrzona jest w otwo-
ry oświetleniowe, naprzeciw których zamocowane są 
na konstrukcji wsporczej (2) oprawy (4, 5) lamp flu-
orescencyjnych zamocowanych również na konstrukcji 
wsporczej (2). 

W dolnej ścianie osłony zamocowane są gniazdo 
wtykowe (10) linii zasilania napięciem sieciowym, 
gniazdo (13) linii zasilania napięciem bezpiecznym, 
gniazdo wtykowe (11) telefoniczne, gniazdo wtykowe 
antenowe (12), wypusty (14, 15) z łącznikami do załą-
czania obwodów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. 

Wszystkie elementy układu połączone są przewo-
dami z zaciskami listwy zaciskowej (7) zamocowanej 
na konstrukcji wsporczej (2), na której zamocowany 
jest również wtyk wielobiegunowy (8). Zestaw mon-
tuje się nad łóżkiem chorego bezpośrednio na faktu-
rze ścian i łączy się z przewodami instalacji poprzez 
zestyk wielobiegunowy. (2 zastrzeżenia) 

G09F W. 57684 20.06.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Jan Tomaszewski, An-
drzej Sarna). 

Gablota do eksponowania układu plansz 
i makiet w trzech odmiennych 

zestawach płaskich 

Gablota ma wewnątrz ramy zabudowane obrotowo 
nośne korpusy (6) o kształcie graniastosłupa o podsta-
wie trójkąta równobocznego. Napęd korpusów (6) jest 
centralny, za pomocą korbki (5), co zapewnia równo-
czesność obrotów. Podczas obracania o kąt 120° płasz-
czyzny ekspozycyjne poszczególnych korpusów usta-
wiają się jednocześnie w płaszczyźnie ekspozycyjnej 
gabloty. (1 zastrzeżenie) 

G12B 
I105K 

W. 57549 28.05.1977 

Kombinat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej 
„KABiD", Zakład Aparatury Elektronicznej „KABiD 
- Radiotechnika", Wrocław Polska (Mieczysław Ja-
ko bicki, Zbigniew Wojnarowicz, Marek Dras). 

Obudowa przyrządu elektronicznego 
z lampą oscyloskopową, a zwłaszcza 

oscyloskopu 

Obudowa przyrządu elektronicznego z lampą oscy-
loskopową, a zwłaszcza oscyloskopu, zaopatrzona w 
prostokątną ramę przednią (1) i tylną (2) utworzone 
z kształtowników według wzoru użytkowego ma mje-
talowe koryto (3) o przekroju poprzecznym w kształ-

cie litery „U", zaopatrzone na obu końcach w po-
przecznie usytuowane płyty (4) i (11), za pomocą któ-
rych jest trwale połączone z ramą przednią (1) i tyl-
ną (2). Koryto (3) zaopatrzone jest w otwory (13) i (14) 
służące do zamocowania ekranów (12), płytek (8, 9 
i 10) obwodów drukowanych i transformatorów (7). 

• (3 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01L W. 57703 23.06.1977 

Zakłady Telewizyjnego Sprzętu Profesjonalnego 
„UNITRA-POLKOLOR", Warszawa, Polska (Tadeusz 
Myszkowski, Wacław Grzesiewicz, Bogdan Jakóbow-
iski). 

Radiator 

Radiator według wzoru użytkowego przeznaczony 
jest do chłodzenia tranzystorów. Posiada on korpus 
zbudowany z dwóch elementów, z których każdy ma 
kształt ceownika o przekroju zbliżonym do litery „U'\ 
Górny element posiada otwór (1) o wymiarach i 
kształcie korpusu tranzystora. Z obu stron otworu (1) 
element górny posiada dwa małe otwory (2) zaś na 
obrzeżach element ten posiada wyciśnięte dwa wgłę-
bienia (3). 

Dolny element jest nieco większy od górnego i po-
siada wgłębienie (4) wyposażone w trzy otwory (5) 
dla wyprowadzeń elektrod tranzystora, przy czym 
wgłębienie (4) zaopatrzone jest w podcięcie (8) pilotu-
jące tranzystor. Ponadto na wspólnej osi wzdłużnej, 
znajdują się otwory (7) do mocowania elementów 
wkrętami. (1 zastrzeżenie) 

H02G W. 57714 27.06.1977 

Władysław Labuda, Pruszcz Gdański, Polska (Wła-
dysław Labuda). 

Puszka elektroinstalacyjna 

Puszka elektroinstalacyjna charakteryzuje się tym, 
że obudowa (1) ma kształt stożka ściętego zamknięte-
go podstawą (2). Boczne ściany obndowy (1) mają 
wewnętrzne powierzchnie chropowate i przy podsta-
wie (2) wykonane są w nich otwory (3) przelotowe. 

(1 zastrzeżenie) 

H02H W. 57679 20.06.1977 

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „POLAM-FA-
REL", Kętrzyn, Polska (Józef Doliwa, Eugeniusz Ro-
mano wski, Jacek Rekowski, Eugeniusz Seniuszko). 

Ogranicznik temperatury 

Ogranicznik temperatury według wzoru użytkowego 
posiada izolacyjny korpus (1) z wybraniem (4) oraz 
dwustopniowy walcowy występ (5), na który swobod-
nie nałożona jest bimetalowa płytka (6). Nad bime-
talową płytką (6) usytuowany jest styk ruchomty (8) 
zawierający otwór (10) odpowiadający występowi (5) 
oraz dwa podtłoczenia (11) usytuowane w rejonie 
wierzchołków (12) bimetalowej płytki (6) w jej osi 
wzdłużnej. Styk stały (3) wyprofilowany jest z łącz-
nika (2). 

Wysokość i średnica poszczególnych stopni dwu-
stopniowego walcowego występu (5) są tak dobrane, 
że bimetalowa płytka (6) oraz styk ruchomy (8) mogą 
swobodnie poruszać się względem górnego stopnia 
dwustopniowego walcowego występu (5). Bimetalowa 
płytka nie ma możliwości wypadnięcia podczas ma-
nipulowania ogranicznikiem temperatury i nie dotyka 
podtłoczeń (11) ruchomego styku (8). 

(2 zastrzeżenia) 

H02H W. 57691 21.06.1977 

Wschodnia Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, 
Lublin, Polska (Roman Gwiazda). 

Wskaźnik przegrzania połączeń elektrycznych, 
zwłaszcza w sieciach 

elektroenergetycznych 

Wskaźnik według wzoru użytkowego zestawiony jest 
z blaszki sygnalizującej (1), połączonej przy pomocy 
łączników (2) z jednej strony z prętem, łatwotopli-
wym (3), a z drugiej strony z przewodem elektroener-
getycznym. Stopienie się pręta (3) powoduje opadnię-
cie blaszki (1). (1 zastrzeżenie) 
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H03B 
H05K 

W. 57569 31.05.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radia i 
Telewizji, Warszawa, Polska (Bogusław Bombik, Ed-
ward Bieńkowski, Krzysztof Bednarczyk, Zbigniew 
Gąsko wski, Kazimierz Górzyński, Marian Madej ski, 
Grzegorz Szyjewski). 

Generator sygnału linii kontrolnych 

Generator sygnału linii kontrolnych przeznaczony 
jest do kontrolowania jakości technicznej torów wi-
zyjnych w czasie trwania programu telewizyjnego. 

Generator posiada ramę (1) z prowadnicami (2), 
które są przeznaczone do wsunięcia oddzielnych ka-
set (3-HlO). Płyta czołowa jest utworzona z płyt czo-
łowych (ll-r-18) poszczególnych kaset. Każda kaseta 
jest wyposażona w parę dźwigni (19a,b) do (26a,b) do 
wypychania i wyjmowania poszczególnych kaset z 
ramy (li) generatora. (2 zastrzeżenia) 

HQ4H W. 57687 21.06.1977 

Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra", Bydgoszcz, Polska 
(Ludwik Gapiński). 

Zespół programujący 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół progra-
mujący do odbiorników radiowych tranzystorowych 
a zwłaszcza do odbiorników z klawiszowym, wybiera-
niem stacji pracujących na zakresie fal ultrakrótkich. 

Rozwiązanie według wzoru użytkowego charaktery-
zuje się tym, że posiada potencjometry programują-
ce (2) umieszczone w zagłębieniu (3) obudowy odbior-
nika (4), które osłonięte są ruchomą przykrywką (6). 
Przykrywka (6) posiada występ (8) służący do uru-
chomienia przycisku (9), który załącza lub rozłącza 
styki (11, 12) wyłącznika układu automatycznej regu-
lacji częstotliwości (13). (2 zastrzeżenia) 

H04N W. 56725 18.12.1976 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radia i 
Telewizji, Warszawa, Polska (Edward Bieńkowski, 
Bogusław Bombik, Grzegorz Szyjewski, Wojciech 
Sosnowski, Krzysztof Bednarczyk). 

Zestaw n koderów telewizji kolorowej 
systemu SECAM 

Zestaw n koderów telewizji kolorowej systemu SE-
CAM jest przeznaczony dla studiów telewizji kolo-
rowej. Zestaw ma obudowę w kształcie kasety, któ-
rej płyta czołowa jest dwudzielna. Pierwsza część 
płyty (2A) jest trwale zamocowana do ramy kasety 
(1), a druga - rozdzielnie. Prostopadle do płyty czo-
łowej, a równolegle do płaszczyzny pionowej są zamo-
cowane karty (3) do (16) na obwodach drukowanych. 
Ścianka ekranująca (19) jest przymocowana do belki 
(17). (1 zastrzeżenie) 

H05B W. 57715 27.06.1977 

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „POLAM-FA-
REL", Kętrzyn, Polska (Józef Doliwa). 

Grzejnik, zwłaszcza do suszarek do włosów 

Grzejnik według wzoru użytkowego posiada kon-
strukcję nośną (1) wykonaną z mikanitu w postaci 
krzyżowo ułożonych względem siebie, odpowiednio 
ukształtowanych płytek (2, 3). Element grzejny (5) 
nawinięty jest na krańcach ramion płytek (2, 3) i osa-
dzony we wcięciach (4). Regulator temperatury (7) 
osadzony jest w wybraniu (6) płytki (2) i przynito-
wany do tej płytki. 

Konstrukcja nośna (1) z elementem grzejnym (5) 
osłonięta jest ekranem (8) posiadającym postać ścię-
tego, obustronnie otwartego ostrosłupa zaopatrzone-
go przy większej podstawie w ułożone na przeciw-
ległych ścianach ograniczniki (9), między którymi osa-
dzone są występy (10) płytki (3). Ograniczniki (9) za-
bezpieczają przed obrotem ekran (8) względem kon-
strukcji nośnej (1), a noski (11) płytek (2, 3) przed 
jego wzdłużnym przesuwaniem się. (1 zastrzeżenie) 
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SPROSTOWANIA 

Nr BUP 
s4r. 

15/1977 
str. 46 
17/1977 
str. 51 
11/1977 
str. 116 
9/1977 
str. 77 
25/1976 
str. 3 

13/1977 
str. 35 

25/1977 
str. 15 
26/1977 
str. 38 
2/1978 
str. 7 

25/1977 
str. 68 

2/1978 
str. 98 

26/1977 
str. 30 

15/1977 
str. 46 

Jest 

E02b; E02B P. 185488 
(Piotr Maksymkin) 
F04b; F04B P. 193229 T 
(Wiesław Wilczpolski, Ireneusz Metéra), 
B65d; B65D W. 55900 
(Zdzisław Duszyński) 
F21v; F21V P. 184080 
(Henryk Wardziński) 
AOlg; A01G P. 178786 
(Jerzy Mierzejewski, Rudolf Adamczyk, 
Stanisław Siemion, Marian Żmija, Je-
rzy Gnyp) 
C23g; C23G P. 185620 
(Andrzej Gacą, Bohdan Kurella, Jerzy 
Siwkiewicz, Aleksander Skrzynecki) 

B21k; B21K P. 189825 
(Bogdan Grabasz) 
C07c; C07C P. 189400 
(Czesław Mikołajczyk) 
A47C P. 191177 13.07.1976 

E21b; E21B P. 189578 
Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wier-
tniczych, Sosnowiec (Henryk Płaczek, 
Ryszard Ptak). 
C02C W. 57013 
Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemy-
słowych, Świdnica, Polska 
Osadnik wielogabrytowy 

B65g; B65G P. 190167 
(Kazimierz Adamaszek, Zygmunt Gu-
towski) 
E02b; E02B P. 185488 
Ośrodek Rozwoju Techniki i Projekto-
wania Budownictwa „Warszawa", War-
szawa 

P o w i n n o być 

E02b; E02B P. 185488 
(Wiktor Maksymkin) 
F04b; F04B P. 193229 T 
(Wiesław Wilczopolski, Ireneusz Matera) 
B65d; B65D W. 55900 
(Zbigniew Duszyński) 
F21v; F21V P. 184080 
(Henryk Wardziński i Józef Manikowski) 
AOlg; A01G P. 178786 
(Edmund Koksa, Jerzy Mierzejewski, Rudolf 
Adamczyk, Marian Żmija, Jerzy Gnyp, Sta-
nisław Siemion) 
C23g; C23G P. 185620 
(Andrzej Gacâ; Bohdan Kurella, Jerzy Le-
manowicz, Zbigniew Siwkiewicz, Aleksander 
Skrzynecki) 
B21k; B21K P. 189825 
(Bogdan Grabosz) 
C07c; C07C P. 189400 
(Czesława Mikołajczyk) 
A04L P. 191177 13.07.1976 

E21b; E21B P. 189578 
Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych, 
Sosnowiec (Henryk Płaczek, Ryszard Ptak, 
Jerzy Zub) 
C02C W. 57013 
Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, 
Świdnica, Polska, Ośrodek Badawczo-Rozwo-
jowy Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicz-
nych CEBEA - Kraków, Polska 
Osadnik wielkogabarytowy 

B65g; B65G P. 190167 
(Kazimierz Adamaszek, Zygmunt Gutorski, 
Jan Sitko). 
E02b; E02B P. 185488 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Bu-
downictwa „Warszawa" z siedzibą w War-
szawie. 



Wykaz zgłoszeń wynalazków 
opublikowanych w BUP nr 7/1978 r. w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 

1 

186671 
187662 
188018 
190152 
190750 
190951 
191800 
192159 
192170 
192176 
192274 
192277 
192309 
192326 
192341 
192346 
192351 
192368 
192369 
192372 
192373 
192375 
192379 
192380 
192381 
192382 
192383 
192384 
192385 
192387 
192388 
192389 
192390 
192391 
192392 
192402 

192404 
192405 
192406 
a92407 
192409 
Í192410 
192413 
192414 
192415 
192416 

Int. CV 

2 

G06G 
Cl OB 
C07D 
H02K 
D06P 
Cl OB 
F04C 
H01M 
C09B 
B64C 
C07D 
C09B 
C07C 
CÖ7D 
C07F 
D06P 
C07C 
B60N 
A47C 
H02P 
H02P 
H03K 
B65K 
F16D 
F16K 
G01N 
H01P 
G06K 
HÓ1L 
C25D 
G01C 
C07C 
B66C 
H01G 
C23C 
C07C 
H02B 
F21B 
G01L 
C04B 
G01N 
H02P 
B07B 
B65G 
CÓ2B 
H01L 

Strona 

3 

71 
411 
35 
8il 
4)7 
42 
33 
77 
40 
23 
35 
40 
30 
35 
97 
48 
30 
20 

6 
63 
63 
85 
123 
55 
66 

m 
78 
71 
'77 
45 
611 
30 
26 
75 
45 
30 
79 
50 
<*3 
29 
64 
83 
11 
23 
28 
77 

Nr zgłoszenia 

1 

192421 
192422 
192426 
192429 
192434 
192435 
192437 
192438 
192453 
192457 
192458 
192461 
192463 
192464 
192467 
192468 
192469 
192470 
192472 
1192473 
192477 
192486 
1192487 
192491 
192492 
192494 

192497 
192498 
192499 
192500 
192502 
192505 
192506 
192507 
192510 
192515 
192518 
192520 
192522 
192525 
192526 
192527 
192528 
192529 
192530 
192533 

Int. CV 

2 

F16J 
F27B 
A23J 
B23B 
B28B 
HO IM 
C23C 
H02B 
B65H 
H01N 
H01L 
H04H 
E21D 
B28B 
B0<5B 
HOiK 
B03D 
G01R 
C22B 
G01R 
H02J 
H04N 
H05G 
O09J 
B08B 
B63H 
B65G 
B66C 
B21D 
B21D 
C07C 
B41B 
B41B 
GQ1H 
B23K 
B66B 
B21F 
A01N 
E21F 
H02M 
H02M 
H02M 
H02M 
H02M 
H02M 
B65H 

Strona 

3 

56 
60 
6 

14 
16 
78 
45 
79 
25 
78 
77 
86 
91 
16 
11 
76 
10 
66 
44 
66 
80 
87 
88 
41 
13 
22 
23 
27 
13 
13 
30 
17 
18 
62 
26 
15 
52 

1 
52 
81 
81 
81 
182 
82 
;P2 
25 
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1 

192536 
192538 
192540 
192541 
192544 
192546 
192547 
192550 
192556 
192559 
192560 
192562 
192566 
192567 
192571 
192584 

192385 
192586 
192588 
192590 
192593 
192598 
192604 
192608 
192613 
192623 
,192628 
192640 
192645 
192664 
192674 
192678 
192685 
192695 
192709 
192710 
192711 
192721 
192890 
193010 
193183 
193308 
193516 
193675 
J93697 
193761 
193861 
194293 

196098 
196896 T 
197075 T 

197077 T 
197484 T 
197519 
197542 T 
197571 T 
197572 T 
197624 T 
197625 T 
197726 T 
197783 T 
197810 T 
197823 
197830 T 

2 

B01J 
B03C 
B24B 
B07B 
B23Q 
GÛ1R 
B23K 
B60N 
E01C 
B64B 
E05B 
C12D 
C23C 
F16K 
C06B 
F23Q 
F04B 
C08L 
F16D 
HÔ1P 
C07C 
CÖ7D 
B01F 
F15B 
D01H 
GUB 
G01R 
B03D 
B65G 
G01B 
B25B 
B01D 
G01N 
D01H 
B65G 
G01P 
COilF 
C07C 
C07D 
OÖ8F 
C07C 
C07D 
A01N 
C08G 
H04B 
C07C 
CÚ7C 
A01N 
C12D 
EOl'F 
GOI G 
H02H 
C07G 
GÖ6F 
CÖ9D 
C07C 
C09B 
G01R 
F16L 
C09B 
H02P 
D06P 
C07C 
C11B 

3 

8 
9 

15 
12 
15 
67 
45 
20 
46 
22 
50 
40 
45 
56 
30 
50 
53 
39 
55 
T8 
30 
35 
7 

54 
46 
73 
67 
10 
24 
61 
16 
7 

64 
46 
24 
66 
27 
31 
36 
38 
31 
36 

2 
39 
86 
31 
32 

2 
43 
7 

74 
80 
3p 
70 
41 
3Í2 
41 
67 
57 
41 
84 
48 
32 
43 

1 

197837 
197839 T 
197865 
197903 T 
197963 
198079 T 
198082 T 
198108 T 
198112 T 
1981(14 T 
198116 T 
198120 T 
198131 T 
198Í33 T 
198141 T 
198150 T 
198152 T 
198156 T 
198160 T 
198161 T 
198169 T 
198203 T 
198206 T 

198212 T 
198217 T 
,198224 T 
198238 T 
198246 T 
198249 T 
198251 T 
198270 T 
198271 T 
198272 T 
198277 T 
198280 T 
198281 
198282 
198285 T 
198286 T 
198288 T 
198289 T 
198296 T 
198297 T 
198298 T 
198299 T 
1983150 T 
198302 T 
198305 T 
1983Ö7 T . 
198308 T 
198309 T 
198315 T 
198319 T 
198323, T 
198325 T 
198329 T 
198330 T 

198335 T 
198348 T 
198349 T 
198352 T 
198353 T 
198354 T 
198355 T 
198358 T 

2 

G01N 
C02C 
A01N 
C08C 
CO7C 
B29H 
H02M 
A23N 
Ol OB 
B03C 
C08G 
B24B 
B23K 
F16K 
E04B 
E02F 
GÍ1C 
A42B 
B/50D 
B23C 
F24H 
G01R 
G01K 
CO1G 
G02B 
G01F 
C22F 
Á23K 
C02C 
D06F 
G01N 
C08B 
E21F 
C01F 
C13D 
H02H 
H04B 
B28B 
D03D 
C10J 
H03K 
C23B 
H01H 
C1OB 
E21D 
G01R 
F21S 
B03D 
EI21F 
B03D 
C21C 
H02G 
G05D 
G08B 
B60M 
Cl OJ 
F24D 
C03C 
H01L 
F24D 
D03D 
B62D 
B60K 
B60K 
A22C 

3 

64 
28 

2 
41 
33 
1V7 
<82 

6 
42 
9 

39 
16 
45 
97 
49 
48 
73 
5' 

18 
A4 
60 
m 
612 
28 
69 
62 
45 
5 

28 
47 
65 
38 
53 
27 
43 
80 
85 
17 
47 
42 
85 
45 
75 
42 
51 
68 
58 
10 
53 
10 
44 
79 
69 
72 
19 
43 
59 
29 
76 
59 
47 
21 
18 
as 
4 
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1 

198362 T 
198376 T 
198385 T 
198386 T 
198388 T 
198389 T 
198390 T 
198393 
198395 T 
19839Ö T 
198404 
198407 T 
198408 T 
168410 T 
198411 T 
198413 T 
198414 T 
198421 T 
198422 T 
198423 T 
198432 T 
198433 T 
198438 T 
198444 T 
198454 T 
198455 T 
198461 T 
198474 T 
198480 T 
198482 T 

198484 T 
198485 T 
198487 T 
198491 T 
198514 T 
198523 T 
198528 T 
198948 T 
198554 T 
198555 T 
198678 T 
198582 T 
198583 T 
198592 T 
198609 T 
198615 T 
198784 
198843 T 
198943 
198952 
199019 

! 2 

B60K 
B0ÏF 
C01F 
H01L 
G01D 
G06C 
G01D 
H02G 
B04C 
B23P 
A01N 
G05D 
B65G 
F21V 
E21D 
B22F 
B61F 
G06C 
G01P 
G10K 
E21B 
F16D 
BO5B 
C23F 
E04G 
E04C 
H05B 
C07D 
Cl OB 
F16H 
C04B 
E04G 
B07C 
A47B 
G01V 
F15B 
G01N 
C09B 
CÖ7C 
C07C 
GÍ06F 
A01C 
GÖ1K 
H01H 
G08C 
H01B 
G10K 
B02C 
B63B 
B30B 
C07C 

1 3 

19 
8 

28 
76 
6(1 
70 
611 
80 
RO 
15 

2 
69 
25 

m 
5Í2 
14 
21 
70 
66 
72 
5& 
55 
11 
45 
40 
50 
63 
37 
42 
57 
29 
50 
12 
6 

68 
54 
65 
41 
33 
33 
69 

1 
63 
75 
72 
74 
73 

8 
21 
17 
33 

1 

199026 
109094 
199148 
199192 
199212 
199235 
199240 
199297 
199298 
199321 
199449 
199529 
199604 
199606 
199629 
199630 
199631 
199669 
199670 
109671 
199698 
199717 
199725 
199746 
199767 
199769 
199770 
199795 
199840 
199875 
199903 
199905 
199935 
199936 
199996 
199999 
200001 
200620 
201032 
201061 
201150 T 
201196 T 
201348 
201429 T 
201430 
201488 
201489 T 
201578 
201645 

2 

B21J 
C07C 
E04B 
H04R 
H04R 
O10B 
B02C 
B60K 
C07D 
C07C 
G06G 
B63B 
AiOlN 
A01B 
F16L 
E21B 
B07B 
C07C 
C07C 
F16S 
F04C 
G01L 
C04B 
H01L 
C08G 
H04M 
B61B 
B62D 
B65H 
C08F 
C08G 
C04B 
C21C 
C21C 
D01H 
HOU 
A01N 
G01C 
G01N 
BO1'J 
B65H 
H01B 
C09J 
G06T 
HÔ3G 
H03H 
GO1R 
CO1D 
H02P 

3 

13 
33 
49 
87 
87 
42 

9 
19 
37 
34 
71 
22 

4 
1 

57 
54 
12 
34 
34 
58 
54 
6!3 
129 
76 
39 
86 
20 
21 
25 
3)8 
39 
30 
44 
44 
46 
75 

4 
61 
65 

7 
26 
74 
41 
72 
84 
27 
85 
68 
84 



Wykaz zgłoszeń wzorów użytkowych 
opublikowanych w BUP nr 7/1978 r. w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 

1 

55009 
56725 
56768 
56915 
57069 
57121 
57466 
57468 
57499 
57517 
57518 
57530 
57549 
57561 
57564 
57567 
57569 
57Sai 
57606 
57618 
57621 
57622 
57623 
57626 
57627 
57631 
57634 
57639 
57642 
57652 
57653 
57654 
57657 
57658 

Int. Cl2 

2 

G01N 
H04N 
A47J 
A6ÏG 
F16K 
G08B 
F21Q 
A01D 
B23D 
CQ2C 
C02C 
B60R 
GÍ2B 
B61B 
G01N 
F10L 
H03B 
B01J 
E04B 
B44D 
G01B 
B23Q 
B25H 
B29C 
A63H 
Ë21D 
A01G 
F2ÍS 
B65G 
B63B 
E05B 
Á41D 
B21D 
B21D 

Strona 

3 

102 
H06 
91 
91 

101 
104 
102 
89 
93 
98 
98 
95 

104 
96 

103 
101 
ii 06 
92 
99 
55 

102 
93 
94 
94 
91 

100 
69 

102 
97 
96 

aoo 
89 
92 
93 

Nr zgłoszenia 

1 

57659 
57661 
57682 
57663 
57665 
57699 
57671 
57672 
57673 
57674 
57675 
57676 
57679 
576Ü2 
75684 
57686 
57687 
57690 
57691 
57693 
57694 
57695 
57700 
57701 
57702 
57703 
57705 
57710 
57711 
S7713 
57714 
57715 
57716 

Int. Cl* 

2 

B65G 
A43D 
E02F 
B60K 
A63H 
G05B 
F04B 
F16N 
B65H 
A63F 
GQ1N 
B60L 
H02H 
G01N 
G09F 
FÓ4B 
H04H 
B66C 
H02H 
B26B 
D01H 
D01H 
A47B 
B62B 
G01R 
H01L 
A45B 
B08B 
B28D 
E03B 
HÖ2G 
H05B 
B65D 

Strona 

3 

97 
90 
99 
95 
91 

104 
100 
101 
97 
92 

103 
95 

105 
103 
104 
100 
106 
97 

105 
94 
98 
99 
90 
96 

103 
105 
90 
92 
94 
99 

105 
106 
97 
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