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

i Int. Cl.2, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie wy-

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

wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości konta w NBP: 

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

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

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

5 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawni ctw 
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe. 

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

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

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

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
Numer oddano do składu w styczniu 1978 r. Ark. wyd. 14,65; ark. druk. 13,5. Papier druk. mat. V kl., 63 

61X86. Nakład 3350+25 egz. 
Cena 90 zł INDEKS 35326 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 10.04.1978 r. Nr 8 (114) 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 

A01C P. 197409 14.04.1977 

Pierwszeństwo: 14.041976 - USA (nr 676837) 

Thiokol Corporation, Newtown, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sadzarka do sadzenia sadzeniaków 

Sadzarka do sadzenia sadzeniaków wielorzędowa, 
mająca, najkorzystniej cztery rzędy miseczek lub ku-
bełków (14), zamocowanych odpowiednio obok siebie 
na jednym lub więcej łańcuchów lub taśm bez końca 
(13) systemu podnośnikowego, które napędzane są jed-
nym lub więcej kołami zębatymi (50), osadzonymi na 
wspólnej osi (30a), napędzanej kołem napędowym (18), 
na którym zawieszona jest sadzarka, przy czym każdy 
sadzeniak (16) przenoszony jest w miseczce lub kubeł-
ku ze skrzyni (11) w dół sadzarki, a każda miseczka 
w każdym rzędzie usytuowana jest przestawnie w sto-
sunku do każdej innej miseczki w sąsiednim rzędzie, 
charakteryzuje się tym, że każda miseczka jest otwar-
ta od góry i ładowana sadzeniakiem w czasie prze-
chodzenia miseczki przez skrzynię a dolna powierzch-
nia miseczki jest odchylona poprzecznie w stosunku 
do bruzdy, kiedy sadzeniak umieszczony na niej jest 
wyrzucony z sadzarki, dla osadzenia go w bruździe. 

(25 zastrzeżeń) 

A01F 
A01D 

P. 200837 14.09.1977 

Pierwszeństwo: 14.09.1976 - USA (nr 723036) 

Deere and Company, Molione, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Wesley Paul Raisbeck, Mrlyn Duane Bass, 
Bobbie Dean Wicker, William Clair Davis Raymond 
Harry Fairbank). 

Głowica nożowa kombajnu 

Przedmiotem wynalazku jest głowica nożowa typu 
bębnowego lub cylindrycznego używana w kombaj-
nach silosowych do zmniejszania rozmiarów materiału 
żniwnego do wielkości odpowiedniej dla paszy. 

Głowica nożowa ma wydrążony cylindryczny bęben 
(34) o sztywnej cylindrycznej ściance bocznej (36) oraz 
parę promieniowych pokryw (38), do których jest za-
mocowana para poosiowych krótkich wałów (40). Do 
zewnętrznej części bębna (34) jest przyspawane wiele 
uchwytów nożowych (42) utworzonych z krótkich od-
cinków kątowników, usytuowanych równolegle do osi 
głowicy nożowej. Uchwyty nożowe (42) są usytuowane 
w obwodowych rzędach usytuowanych w równych 
odstępach kątowych, przy czym uchwyty nożowe (42) 
jednego rzędu są przesunięte kątowo i znajdują się 
w pobliżu uchwytów nożowych (42) sąsiedniego rzędu. 
Obie krawędzie uchwytów nożowych (42) są przyspa-
wane do bębna (34) tak, że powierzchnia natarcia 
uchwytu nożowego jest nachylona na zewnątrz do 
tyłu względem kierunku obrotu i stanowi powierzch-
nię odchylającą materiału żniwnego. Druga powierzch-
nia zewnętrzna każdego uchwytu nożowego (42) jest 
płaska, zaś płaski, względnie krótki nóż (54) jest za-
mocowany na powierzchni płaskiej każdego uchwytu 
nożowego (42) tak, że noże (54) również są usytuowane 
w rzędach obwodowych. Każdy nóż (54) jest zamoco-
wany przy pomocy śrub (58) do uchwytu nożowego 
(42) i ma krawędź tnącą leżącą wzdłuż krawędzi na-
tarcia na obrzeżu głowicy nożowej. (12 zastrzeżeń) 
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A01G P. 198531 T 30.05.1977 

Renata Piątkowska, Bielsko-Biała, Polska; Józefa 
Białka, Bielsko-Biała, Polska; Ryszard Machnowski, 
Bielsko-Biała, Polska (Renata Piątkowska, Józefa 
Białka, Ryszard Machnowski). 

Sposób wykonania konewki 
i konewka wykonana tym sposobem 

Sposób wykonania konewki polega na tym, że ko-
newka wykonana jest z płata miękkiego nieprzepusz-
czalnego materiału np. folii z tworzywa sztucznego, 
techniką łączenia stosowną do właściwości użytego 
materiału np. metodą zgrzewania. 

Konewka wykonana tym sposobem ma postać zbli-
żoną do torby zgrzanej szczelnie na obwodzie za wy-
jątkiem otworu wlewowego i zaopatrzona jest w ucho 
lub otwór służący do niesienia konewki, ewentualnie 
i jej przechylania, oraz w opozycyjnie do otworu wle-
wowego usytuowany w górnym rogu torby lej wyle-
wowy we fragmencie którego wykonane jest przeloto-
wo wiele małych otworków. (4 zastrzeżenia) 

A01H P. 197989 T 07.05.1977 

Akademia Rolnicza, Lublin, Polska (Maciej Hempel). 

Sposób wegetatywnego romnażania roślin 

Sposób wegetatyvmego rozmnażania roślin polega na 
tym, że izoluje się stożek wzrostu pędu lub krótki 
pęd i umieszcza się go na pożywce zawierającej cyto-
kininy. Powoduje to powstawanie zespołów pędów 
bezpośrednio z izolowanego fragmentu. Powstałe ze-
społy pędów dzieli się i powtórnie wszczepia na po-
żywkę. (2 zastrzeżenia) 

A01K P. 192816 04.10.1976 

Edward Żółciński, Ursus, Polska (Edward Żółciński). 

Urządzenie do treningu koni 

Urządzenie do treningu koni, zbudowane w formie 
karuzeli mającej część obrotową napędzaną silnikiem, 
za pośrednictwem przekładni, oraz szereg promienio-
wych ramion połączonych swymi wewnętrznymi koń-
cami z tą częścią obrotową, których końce zewnętrzne 
są wzajemnie ze sobą połączone za pomocą cięgien 
obwodowych zwieńczających te ramiona, przy czym 
przekładnia przenosząca napęd ma sprawność możli-
wie bliską jedności przy przenoszeniu napędu od sil-
nika na część obrotową i znacznie mniejszą od jed-
ności przy przenoszeniu napędu w kierunku odwrot-
nym, charakteryzuje się tym, że jedno z cięgien ob-
wodowych (10), względnie tylko niektóre z nich, ma 
regulowaną długość a ramiona (4) karuzeli są usztyw-
nione w kierunku poziomym zastrzałami (8) kojarzą-
cymi wszystkie ramiona (4) w jedną kratownicę prze-
strzenną. (4 zastrzeżenia) 

A01K P. 199673 15.07.1977 

Pierwszeństwo: 28.07.1976 - St. Zjedn. Amer, 
(nr 709, 471) 

ITT Industries, Inc., New York, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Urządzenie do znakowania tuszy zwierzęcej 

Urządzenie zawiera obudowę, elementy do utrzymy-
wania obudowy w pobliżu miejsca położenia tuszy 
zwierzęcej (22), poruszające się pomiędzy położeniem 
znakowania i położeniem spoczynkowym, elementy 
utrzymywane przez obudowę, umieszczone w pobliżu 
tuszy zwierzęcej (22), przystosowane do spoczywania 
na tuszy zwierzęcej (22) gdy obudowa znajduje się w 
położeniu znakowania, obejmujące ogrzewane segmen-
ty (20) ze wskaźnikami, elementy do poruszania obudo-
wy i ogrzewanych segmentów (20) ze wskaźnikami dla 
wprowadzania ich w stan zetknięcia z tuszą zwierzęcą 
(22) i naniesienia numeru na tuszę zwierzęcą (22) oraz 
układ sterujący do cyklicznego sterowania elementami 
dla poruszania obudowy i przesunięcia ogrzewanych 
segmentów (20) ze wskaźnikami aż do zetknięcia dla 
znakowania z tuszą zwierzęcą (22) i dla skierowania 
obudowy do położenia spoczynkowego. (10 zastrzeżeń) 

A01N P. 199906 T 28.07.1977 

Pierwszeństwo: 31.07.1976 - RFN (nr P 2634511.9) 

BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika 
Federalna Niemiec. 
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Środek grzybobójczy 

Środek grzybobójczy na stałym lub ciekłym nośniku, 
zawiera jako substancję czynną ß-azoliloketon o wzo-
rze 1, w którym R1 oznacza grupę alkilową do 7 ato-
mów węgla, cykloalkilową i ewentualnie podstawioną 
grupę arylową, R2 oznacza grupę furanylową, tiofeny-
lową, naftylową, bifenylilową albo fenylową, ewentual-
nie podstawioną atomem chlorowca, grupę alkilową, 
alkoksylową, alkenyloksylową, nitrową, trójfluorome-
tylową i R1 i R2 nie oznaczają równocześnie grupy fe-
nylowej oraz jego sole. (1 zastrzeżenie) 

A01N P. 200011 02.08.1977 

Pierwszeństwo: 05.08.1976 - W. Brytania (nr 32705/76) 

May a Baker Limited a British Company, Dagenham, 
Essex, Wielka Brytania (Anthony Hugh Catchpole, Ri-
chard Henry Hewett, Edgar William Parnek, Brian 
Martin Savory). 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy, jako substancję czynną zawie-
ra co najmniej jedną sól, korzystnie sól sodową, pota-
sową lub magnezową wywodzącą się z 4-aminobenze-
nosulfonylokarbaminianu metylu znanego pod nazwą 
asulan, razem z mocznikiem lub 1-metylomocznikiem, 
w proporcji wagowej asulamu do mocznika lub 1-me-
tylomocznika jak 4:1 do 1:4, jak i ewentualnie z od-
powiednim nośnikiem i/lub rozcieńczalnikiem oraz in-
nymi znanymi dodatkowymi substancjami jak i ewen-
tualnie ze znanymi środkami chwastobójczymi, owado-
bójczymi, grzybobójczymi i regulatorami wzrostu roś-
lin. Sposób zwalczania jednorocznych i wieloletnich 
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych, polega na 
tym, że nanosi się powschodowo na chwasty, lub w 
przypadku chwastów wodnych, na liście rośliny znaj-
dujące się na powierzchni lub ponad powierzchnią wo-
dy, jedną lub kilka soli, takich jak sól sodowa, pota-
sowa lub magnezowa asulamu, łącznie z mocznikiem lub 
1-metylomocznikiem, w dawce od 0,5 do 4 kg równo-
ważnika asulamu na hektar oraz w dawce od 1 do 4,5 
kg mocznika lub 1- metylomocznika na hektar, przy 
czym stosunek wagowy równoważnika asulamu do 
mocznika lub 1-metylomocznika wynosi od 4:1 do 1:4. 

(12 zastrzeżeń) 

A01N 
C07D 

P. 200088 05.08.1977 

Pierwszeństwo: 07.08.1976 - RFN (nr 2635666.1) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek grzybobójczy i bakteriobójczy 
oraz sposób wytwarzania nowych pochodnych 

l-azoIilo-4-hydroksy butanu 

Środek grzybobójczy i bakteriobójczy jako substan-
cję czynną zawiera co najmniej jedną pochodną 1-azo-
lilo-4-hydroksy-butanu o wzorze 1, w którym R ozna-
cza atom wodoru, grupę acylową - C O - R 1 albo 
-SO 2 -R 2 , przy czym R1 oznacza ewentualnie podsta-
wiony rodnik alkilowy, alkenylowy, alkinylowy, ewen-
tualnie podstawiony rodnik fenylowy, fenoksyalkilowy 
i fenyloalkilowy, rodnik cykloalkilowy, grupę alkilo-

aminową, dwualkiloaminową lub ewentualnie podsta-
wioną grupę fenyloaminową, a R2 oznacza rodnik alki-
lowy lub ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy, 
A oznacza grupę ketonową albo grupę CH(OH), X 
oznacza atom wodoru lub grupę -OR, przy czym R 
ma znaczenie wyżej podane, X1 oznacza rodnik alkilo-
wy lub ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy, Y 
oznacza grupę CH albo atom azotu, Z oznacza atom 
chlorowca, rodnik alkilowy, chlorowcoalkilowy, cyklo-
alkilowy, grupę alkoksylową, alkilotio, alkoksykarbo-
nylową, ewentualnie podstawioną grupę fenylową lub 
fenoksylową, ewentualnie podstawiony rodnik fenylo-
alkilowy, grupę aminową, cyjanową lub nitrową, a n 
oznacza liczbę całkowitą 0-5, oraz fizjologicznie do-
puszczalne sole tych związków. 

Sposób wytwarzania pochodnych l-azolilo-4-hydrok-
sy-butanu o wzorze 1, w którym podstawniki mają 
znaczenie jak wyżej, polega na tym, że l-bromo-4-(R-
oksy)-butanony-2 o wzorze 2, w którym R, X, X1, Z i 
n mają znaczenie wyżej podane, poddaje się reakcji z 
azolami o wzorze 3, w którym Y ma znaczenie wyżej 
podane, w obecności rozcieńczalnika i środka wiążące-
go kwas i ewentualnie otrzymane azolilo-ketony redu-
kuje się selektywnie za pomocą kompleksowych boro-
wodorków, ewentualnie w obecności rozcieńczalnika i 
otrzymane pochodne l-azolilo-4-hydroksy-butanu o 
wzorze 1 ewentualnie przeprowadza się w sole drogą 
reakcji z kwasami. (2 zastrzeżenia) 

A01N 
C07D 

P. 200093 05.08.1977 

Pierwszeństwo: 07.08.1976 - RFN (nr P 2635663.8) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek grzybobójczy oraz sposób wytwarzania 
nowych pochodnych kwasu azolilo-karboksylowego 

Środek grzybobójczy zawiera jako substancję czyn-
ną nowe pochodne kwasu azolilo-karboksylowego o 
wzorze podanym na rysunku, w którym R oznacza gru-
pę -CO-OR 3 , -CO-NR4R5 , albo grupę cyjanową, 
przy czym R3 oznacza rodnik alkilowy, R4 oznacza 
atom wodoru, rodnik alkilowy lub ewentualnie podsta-
wiony rodnik fenylowy, R5 oznacza atom wodoru, rod-
nik alkilowy, albo razem z R4 oznacza mostek metyle-
nowy - (CH2)m-, który może zawierać dalszy hete-
roatom, a m oznacza liczbę całkowitą 2-7, Rł i R2 są 
jednakowe lub różne i oznaczają rodniki alkilowe albo 
ewentualnie podstawione rodniki fenylowe albo razem 
tworzą pierścień heterocykliczny, A oznacza grupę ke-
tonową albo grupę CH(OH), Y oznacza grupę ОН albo 
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atom azotu, Z oznacza atom chlorowca, rodnik alkilo-
wy, alkenylowy, chlorowcoalkilowy, cykloalkilowy, 
grupę alkoksylową, alkilotio, alkoksy-karbonylową, 
ewentualnie podstawioną grupę fenylową lub fenoksy-
lową, ewentualnie podstawiony rodnik fenyloalkilowy, 
grupę aminową, cyjanową lub nitrową, a n oznacza 
liczbę całkowitą 0-5, a także fizjologicznie dopuszczal-
ne sole tych związków. 

Sposób wytwarzania tych związków polega na reak-
cji pochodnych kwasu bromo-keto-karboksylowego z 
azolami i ewentualnej redukcji otrzymanych pochod-
nych kwasu azolilo-keto-karboksylowego, ewentualnie 
w obecności rozcieńczalnika. (2 zastrzeżenia) 

A01N 
C07C 

Р. 200141 09.08.1977 

Pierwszeństwo: 10.08.1976 - RFN (nr P 2635883.8) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek owadobójczy, roztoczobójczy i nicieniobójczy 
oraz sposób wytwarzania 

N-sulfenylowanyeh karbaminianów oksymów 

Środek owadobójczy, roztoczobójczy i nicieniobójczy 
zawiera jako substancję czynną N-sulfenylowane kar-
baminiany oksymów o wzorze przedstawionym na ry-
sunku, w którym R oznacza rodnik alkilowy i ewen-
tualnie podstawiony rodnik cykloalkilowy, arylowy lub 
aralkilowy, R1 oznacza ewentualnie podstawioną grupę 
heterocykliczną zawierającą azot albo rodnik alkilowy 
lub cykloalkilowy, które to rodniki podstawione są 
ewentualnie podstawioną grupą heterocykliczną, zawie-
rającą azot, R2 oznacza rodnik alkilowy, R8 oznacza 
rodnik alkilowy, chlorowcoalkilowy, ewentualnie pod-
stawioną grupę fenylową lub alkoksykarbonylową, albo 
taką samą grupę, jaka związana jest z ugrupowaniem 
-(S)n-R3 , oraz grupę o wzorze 10, w której R4 ozna-
cza rodnik alkilowy, grupę dwualkiloaminową lub 
ewentualnie podstawowy rodnik fenylowy, R5 oznacza 
rodnik alkilowy, a n oznacza 1 lub 2, oraz sole tych 
związków. Sposób wytwarzania tych związków pole-
ga na reakcji aksymów z sulfenylowanymi halogenka-
mi karbamoilu albo na reakcji karbaminianów oksy-
mów z sulfenochlorkami, w obecności rozcieńczalnika 
i środka wiążącego kwas. (2 zastrzeżenia) 

A01N 
C07D 

P. 200292 16.08.1977 

Pierwszeństwo: 18.08.1976 - Wielka Brytania 
(nr 34346/76) 

Lilly Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania 
(Joseph Francis Schwer). 

Selektywny środek fungicydowy 

Selektywny środek fungicydowy do zwalczania wy-
wołanych grzybami zakażeń uprawnych roślin, zawie-
ra mieszaninę 2,4,5,6-czterochloro-l,3-dwucyjanobenze-
nu i pirydynometanolu o wzorze 1, w którym X ozna-
cza atom chloru lub fluoru. Sposób wytwarzania wy-
mienionego środka polega na tym, że 2,4,5,6-cztero-
chloro-l,3-dwucyjanobenzen i pirymidynometauol o 
wzorze 1, w którym X ma wyżej podane znaczenie 
łączy się z nietoksycznym dla roślin nośnikiem obojęt-
nym. Wagowy stosunek pirymidynometanolu do 2,4,5,6-
-czterochloro-ljS-dwuacyjanobenzenu korzystnie wy-
nosi od 1 : 400 do 1,6 :1. Wymieniona mieszanina wy-
kazuje synergiizm działania w zwalczaniu Puccinia 
recondita u zbóż i Pseudoperonspora cubensis u dyń. 

(5 zastrzeżeń) 

A01N 
C07F 

P. 200299 16.08.1977 

Pierwszeństwo: 17.08.1976 - RFN (nr P 26 37 007.0) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek owadobójczy oraz sposób wytwarzania estrów 
względnie amidów estrów izoksazolilozowych kwasów 

(tiono/tiolo)-fosforowych (fosfonowych) 

Środek owadobójczy zawiera jako substancję czynną 
nowe estry względnie amidy estrów izoksazolilowych 
kwasów (tiono) (tiolo)-fosforowych (fosfonowych) o 
wzorze przedstawionym na rysunku, w którym R 
oznacza atom wodoru, atom chlorowca, rodnik alkilo-
wy lub grupę alkilotio, R1 oznacza rodnik alkilowy, 
R2 oznacza rodnik alkilowy, grupę alkoksylową, alkilo-
tio, jednoalkiloaminową lub rodnik fenylowy, a X 
oznacza atom tlenu lub siarki. Sposób wytwarzania 
tych związków polega na reakcji pochodnych 3-III-
-rzęd.-butylo-5-hydroksy-izoksazolu z estrami lub ami-
dami estrów kwasów (tiono/tiolo)-fosforowych(fosfono-
wych), lub z solami metali alkalicznych, metali ziem 
alkalicznych lub solami amonowymi tych związków, 
ewentualnie w środowisku rozcieńczalnika lub rozpusz-
czalnika. (2 zastrzeżenia) 
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A01N 
C07C 

P. 200437 24.08.1977 

Pierwszeństwo: 25.08.1976 - RFN (nr P 2638233.2) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek owadobójczy i sposób wytwarzania 
podstawionych eterów benzoiloureidodwufenylowych 

Środek owadobójczy zawiera jako substancję czynną 
nowe podstawione etery benzoiloureidodwufenylowe o 
wzorze przedstawionym na rysunku, w którym R1 

oznacza atom chlorowca lub rodnik alkilowy, R2 ozna-
cza atom chloru, bromu lub wodoru, R3 oznacza atom 
bromu lub wodoru a n oznacza liczbę całkowitą 1-5. 
Sposób wytwarzania tych związków polega na reakcji 
fenoksyanilin z izocyjanianami benzoilu lub na reakcji 
eterów 4-izocyjaniano-dwufenylowych z benzamidami, 
ewentualnie w obecności rozcieńczalnika. 

(2 zastrzeżenia) 

A01N 
C07F 

P. 200572 31.08.1977 

Pierwszeństwo: 01.09.1976 - RFN (nr P 2639258.5) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek owadobójczy, roztoczobójczy i nicieniobójczy 
oraz sposób wytwarzania nowych estrów 

lub amidoestrów kwasów III-rzęd.biuylo-pirazolilo-
-(tiono) (tioloJ-fosforowychifGSfonowych) 

Środek owadobójczy, roztoczobójczy i nicieniobójczy, 
zawiera jako substancję czynną nowe estry lub amido-
estry kwasu III-rzęd.butylo-pirazolilo-(tiono) (tiolo)-
-fosforowego(fosfonowego) o wzorze przedstawionym 
na rysunku, w którym R oznacza atom wodoru, rodnik 
alkilowy, rodnik cyjanoalkilowy albo rodnik fenylowy, 
ewentualnie jedno- lub wielopodstawiony takimi pod-
stawnikami, jak atomy chlorowca, rodniki chlorowoal-
kilowe, rodniki alkilowe i/albo grupy alkilotio R1 ozna-
cza atom wodoru lub chlorowca, rodnik alkilowy lub 
grupę alkilotio, R2 oznacza grupę alkoksylową, rodnik 
alkilowy albo fenylowy, R3 oznacza grupę alkoksylo-
wą, alkilotio albo monoalikoaminową, a X oznacza 
atom tlenu albo siarki. 

Sposób wytwarzania tych związków polega na reak-
cji halogenków estrów lub amidoestrów kwasu (tiono) 
(tiolo)-fosforowego(fosfonowego) z 3-III-rzęd. butylo-5-
-hydroksy-pirazolami, ewentualnie w obecności środka 
wiążącego kwas albo ewentualnie w postaci odpowied-
nich soli metali alkalicznych, metali ziem alkalicznych 
albo soli amonowych i ewentualnie w obecności roz-
puszczalników albo rozcieńczalników. (2 zastrzeżenia) 

A01N P. 201159 30.09.1977 

Pierwszeństwo: 30.09.1976 - Węgry (nr NE-572) 

Nehézvegyipari Kutató Intézet, Veszprém, Węgry 
(Katalin Monostory, Istvän Benkó, Miklós Nâdasy, Mi-
klós Kovâcs, Istvân Prâgay). 

Środek odstraszający zwłaszcza powodujące szkody 
w gospodarce leśnej dzikie zwierzęta 

Środek do odstraszania zwierząt zwłaszcza dzikich 
powodujących szkody w gospodarce leśnej, składa się 
z substancji powłokotwórczej tworzącej porowatą błonę 
i dowolnego alkaloidu z grupy występujących w korze 
drzew ciiinowych o wzorze przedstawionym na rysun-
ku, w którym R1 oznacza atom wodoru, grupę meto-
ksylową lub hydroksylową, ich sole nieorganiczne lub 
organiczne jak ich pochodne w ilości nie więcej jak 
15% korzystnie 0,5% oraz z nośnika i ewentualnie 
substancji wzmagającej działanie smakowe użytych 
alkaloidów jak i innych znanych substancji dodatko-
wych. (4 zastrzeżenia) 

A23B P. 197436 T 14.04.1977 

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy w Kato-
wicach, Oddział nr 3 w Gliwicach, Gliwice, Polska 
(Jerzy Magiera). 

Wędzarka 

Wędzarkę według wynalazku stanowi dolny korpus 
(1) z niewielkim luzem i częścią swej długości wsu-
nięty w górny korpus (2), który ma dwie sprężyście 
dociskane przetyczki (12) ustalające wzajemne położe-
nie dolnego korpusu (1) i górnego korpusu (2). W gór-
nej części dolnego korpusu (1) poprzecznie do jego 
osi osadzony jest ruszt (11) dla ułożenia na nim spo-
żywczego artykułu (16), a w dolnej części tego kor-
pusu (1) nieco nad szufladą również poprzecznie dc 
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jego osi jest osadzona półka (8) dla trocin (17) tworzą-
ca jednocześnie z wewnętrzną powierzchnią dolnego 
korpusu (1) pierścieniową szczelinę (20) dla przepływu 
dymu i powietrza. Do pokrywy (3) z wentylacyjnymi 
otworami (6) od dołu jest mocowana obrotowo przy 
pomocy nita (15) przysłona (5), do której z kolei mo-
cowane są haki (14) wystające do wnętrza górnego 
korpusu (2), a od góry do przysłony (5) mocowany jest 
uchwyt (4) wystający poprzez wentylacyjne otwory 
(6) na zewnątrz. (2 zastrzeżenia) 

A23B P. 200524 29.08.1977 

Pierwszeństwo: 30.08.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 718.668) 

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

Sposób barwienia namiastek tytoniu 

Sposób barwienia namiastek tytoniu polega na tym, 
że na powierzchnię poszatkowanej namiastki tytoniu 
nanosi się środek klejący, po czym namiastkę tę trak-
tuje się pyłem tytoniowym składającym się z cząstek 
tytoniu o średnicy mniejszej niż około 75 mikronów. 
Jako środek klejący stonuje się klej pochodzący od 
węglowodanu. Przedmiotem wynalazku jest również 
materiał do palenia oraz papieros. Materiał do palenia 
charakteryzuje się tym, że składa się z namiastki ty-
toniu, na której powierzchnię naniesiono adhezyjnie 
pył tytoniowy składający się z cząstek tytoniu o śred-
nicy mniejszej niż około 75 mikronów. 

Papieros charakteryzuje się tym, że jego wypełnie-
nie stanowi poszatkowana namiastka tytoniu, na któ-
rej powierzchnie naniesiono adhezyjnie pył tytoniowy 
składający się z cząstek tytoniu o średnicy mniejszej 
niż około 75 mikronów. (10 zastrzeżeń) 

A23J P. 191696 T 06.08.1976 

Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Gdynia, Polska, 
Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług 
Rybackich ,Odra". Świnoujście, Polska (Jan Pieli-
chowski, Bernard Bieniecki, Wiktor Kołodziejski, Ka-
zimierz Kołodziej, Zbigniew Karnicki, Daniel Dutkie-
wicz, Juliusz Hebel. Kazimierz Szczoczarz, Jarosław 
Wdziękoński, Stanisław Kąkolewski. Jacek Łukasie-
wicz, Józef Malkowski, Adriana Hebel, Bohdan Gaweł, 
Stanisław Sokal, Ryszard Scłtysik, Michał Nowak, Je-
rzy Zygmanowski, Bolesław Wróbel). 

Sposób otrzymywania produktu spożywczego z kryla 
w postaci rozdrobnionego mięsa 

Sposób otrzymywania produktu spożywczego z kryla 
w postaci rozdrobnionego mięsa polega na tym, że 
surowy raczek jest pobierany do procesu bezpośrednio 
z połowów, albo po krótkotrwałym przetrzymaniu go 
na statku, które nie może trwać dłużej niż 6 godz., 
lecz najkorzystniej nie powinno przekraczać 4 godzin 
przy temperaturze składowania najlepiej w granicach 
od -1 °C do +5°C. Po pobraniu kryl jest poddawany 
krótkotrwałej obróbce termicznej w czasie nieprzekra-
czającym 10 minut i przy temperaturze nieprzekracza-
jącej 105°C, po której jest szybko schładzany do tem-
peratury od 5°C do 10°C i kierowany dalej do głę-
bokiego mrożenia w blokach do temperatury nie wyż-
SZPI niż -18°C. 

Po przetrwaniu w tej temperaturze jest rozmrażany, 
poddawany odwirowywaniu nadmiaru wody, a na-
st.ęnnie odwirowaniu treści przewodu pokarmowego. 
Następnie stosuje się separację w celu oddzielenia chi-
tvny i czvste mięso kryla po zadaniu dodatkami sta-
bilizuiacvmi i antvutleniaczami jest kierowane bezpo-
średnio do przetwórstwa w produkcji spożywczej. 

(11 zastrzeżeń) 

A23J P. 191697 T 06.08.1976 

Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Gdynia, Polska 
i Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług 
Rybackich „Odra", Świnoujście, Polska (Jan Pieli-
chowski, Bernard Bieniecki, Wiktor Kołodziejski, Ka-
zimierz Kołodziej, Zbigniew Karnicki, Daniel Dutkie-
wicz, Juliusz Hebel, Kazimierz Szczoczarz, Jarosław 
Wdziękoński, Stanisław Kąkolewski, Jacek Łukasie-
wicz, Józef Malkowski, Adriana Hebel, Bohdan Gaweł. 
Stanisław Sokal, Ryszard Sołtysik, Michał Nowak, Je-
rzy Zygmanowski, Bolesław Wróbel). 

Sposób otrzymywania mięsa z kryla antarktycznego 

Sposób otrzymywania mięsa z kryla antarktycznego 
polega na tym, że surowy raczek jest pobierany do 
procesu bezpośrednio z połowu, albo po krótkotrwałym 
przetrzymywaniu go na statku, które nie może trwać 
dłużej niż 6 godzin, lecz najkorzystniej nie powinno 
przekraczać 4 godzin, przy temperaturze składowania 
najlepiej w granicach od - 1 ° do +5°C. Po pobraniu 
kry jest poddawany krótkotrwałej obróbce termicznej 
w temperaturze nieprzekraczającej 105°C, po czym 
jest szybko schładzany do temperatury od 5°C do 
10°C i kierowany dalej do odwirowania nadmiaru 
wody, po którym następuje wstępne rozdrobnienie 
na kilka mniejszych części. Po rozdrobnieniu raczek 
kieruje się do separacji w celu oddzielenia ehityny, 
a otrzymany półprodukt w postaci czystego mięsa 
kryla jest zadawany dodatkami stabilizującymi, prze-
ciwutleniczami i kierowany do zamrożenia w blokach 
do temperatury nie wyższej niż -18°C. 

(11 zastrzeżeń) 

A23J P. 191698 T 06.08.1976 

Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Gdynia, Polska 
i Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich 'i Usług 
Rybackich „Odra", Świnoujście, Polska (Jan Pieli-
ćhowski, Bernard Bieniecki, Wiktor Kołodziejski, Ka-
zimierz Kołodziej, Zbigniew Karnicki, Daniel Dutkie-
wicz, Juliusz Hebel, Kazimierz Szczoczarz, Jarosław 
Wdziękowski, Stanisław Kąkolewski, Jacek Łukasie-
wicz, Józef Malkowski, Adriana Hebel, Bohdan Gaweł, 
Stanisław Sokal, Ryszard Sołtysik, Michał Nowak, Je-
rzy Zygmanowski, Bolesław Wróbel). 

Sposób otrzymywania jadalnego rozdrobnionego 
mięsa z kryla 

Sposób otrzymywania jadalnego rozdrobnionego mię-
sa z kryla polega na tym, że surowy raczek jest po-
bierany do procesu bezpośrednio z połowu albo po 
krótkotrwałym przetrzymaniu go na statku, które nie 
może trwać dłużej niż 6 godzin, lecz najkorzystniej 
nie powinno przekraczać 4 godzin, przy temperaturze 
składowania najlepiej w granicach od -1 °C do +5°C. 
Po pobraniu kryl jest poddawany odwirowaniu treści 
przewodu pokarmowego, a następnie w całości pod-
dawany jest krótkotrwałej nieprzekraczającej 10 min. 
obróbce termicznej w temperaturze nieprzekraczającej 
105°C, po czym jest szybko schładzany do tempera-
tury od 5°C do 10°C, a następnie głęboko mrożony 
w bloki do temperatury nie wyższej niż -18°C. 

Po przetrwaniu w tej temperaturze jest rozmrażany, 
odwirowywuje się nadmiar wody, a następnie poddaje 
się separacji mającej na celu usunięcie ehityny, po 
czym czyste już mięso kryla jest poddawane zamra-
żaniu w bloki do temperatury nie wyższej niż -18°C. 
Wirowanie jest przeprowadzane przy obrotach naj-
korzystniej w granicach od 1000 do 2000 obr./min. 
natomiast separacja na bębnie mającym otwory 
o średnicy najkorzystniej od 0,7 mm do 1,3 mm. 

(9 zastrzeżeń) 
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A23J P. 200413 22.08.1977 

Pierwszeństwo: 24.08.1976 - Wielka Brytania 
(nr 35141/76) 

Scholten-Honig Research B.V., Foxol, Holandia. 

Sposób rozdzielania pszenicznego glutenu 
i pszenicznej skrobi 

Sposób rozdzielania pszenicznego glutenu i pszenicz-
nej skrobi, zwłaszcza w pszennej mące, polega na 
tym, że mieszaninę zawierającą pszeniczną proteinę, 
pszeniczną skrobię i wodę wprowadza się do urządze-
nia hydrocykłonowego, w którym gluten ulega aglo-
meracji i jest odprowadzany w górnej frakcji, a w 
miejscu odprowadzania oddziela się dolną frakcję, za-
wierającą główną masę skrobi. (11 zastrzeżeń) 

A23K P. 198087 13.05.1977 

Pierwszeństwo: 19.05.1976 - Wielka Brytania 
(nr 20675/76) 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel-
ka Brytania. 

Sposób hodowli zwierząt i kompozycja do tego celu 

Sposób hodowli zwierząt polega na doustnym poda-
waniu zwierzętom domowym przeznaczonym na mięso 
związku należącego do grupy kwasu aureolowego. Jako 
związek z grupy kwasu aurolowego stosuje się sól 
magnezu, jego chelat lub kompleks mithramycyny A. 
Kompozycja wg wynalazku zawiera związek z grupy 
kwasu aureolowego w ilości 1 do 0,0001 do 0,05% wa-
gowych z ciekłym lub stałym, jadalnym i nietoksycz-
nym rozcieńczalnikiem lub nośnikiem. Jako ciekły 
rozcieńczalnik lub nośnik stosuje się pitną wodę, pełne 
mieko lub odciągane mleko. Jako stały nośnik lub roz-
cieńczalnik stosuje się karmę dla zwierząt zrównowa-
żoną pod względem odżywczym. 

Sposób wytwarzania stałej kompozycji polega na 
tym, że związek z grupy kwasu aureolowego dokład-
nie zawiesza się w stałym nietoksycznym rozcień-
czalniku lub nośniku. Sposób wytwarzania mieszaniny 
mithromycyny, polega na tym, że hoduje się szczep 
sterptomyces pilosus, wytwarzający w wodnym środo-
wisku odżywczym zawierającym źródła przyswajalne-
go węgla i azotu, przy mieszaniu w warunkach aero-
bowych w temperaturze w zakresie 15-45°C, a na-
stępnie odsącza, a z przesączu wyodrębnia się w 
zwykły sposób frakcję kwasową. 

Przedmiotem wynalazku jest również sposób oczysz-
czania kwasowego produktu otrzymanego przez ho-
dowlę szczepu streptomyces pilosus wytwarzającego 
mithramycyny, który polega na tym, że przeprowa-
dza się go w sól magnezu, jego chelat lub kompleks 
przez zadanie roztworu produktu kwasowego w roz-
puszczalniku organicznym nie mieszającym się z wodą 
krzemianem magnezu. (25 zastrzeżeń) 

A23K P. 199719 18.07.1977 

Pierwszeństwo: 23.07.1976 - RFN (nr P 2633106.6) 

Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien, Dussel-
dorf, Republika Federalna Niemiec. 

Mieszanka paszowa dla zwierząt 

Mieszanka paszowa dla zwierząt na bazie węglowo-
danów, białka, tłuszczów i ewentualnie zwykłych sub-
stancji dodatkowych, zawiera 5-20 ppm antybiotyku 
cynko-bacytracyny i taką ilość proteolitycznych enzy-
mów, że aktywność enzymatyczna wynosi 0,05-2,5 
mTU/g. Jako protedityczne enzymy stosuje się kwa-
sowe proteazy o działaniu w zakresie pH 2.5-6,5. 

(2 zastrzeżenia) 

A23K P. 199720 18.07.1977 

Pierwszeństwo: 23.07.1976 - RFN (nr P 2633105.5) 

Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien, Dussel-
dorf, Republika Federalna Niemiec. 

Mieszanka paszowa dla zwierząt 

Mieszanka paszowa dla zwierząt na bazie węglowo-
danów, białka, tłuszczów i ewentualnie zwykłych sub-
stancji dodatkowych zawiera 5-20 ppm antybiotyku 
virginiamycyny i taką ilość proteolitycznych enzymów, 
że aktywność enzymatyczna wynosi 0,05-2,5 mTU/g. 
Jako protelityczne enzymy zawiera kwasowe proteazy 
o działaniu w zakresie pH 2,5-6,5. (2 zastrzeżenia) 

A23L P. 192788 01.10.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Prze-
twórstwa Płodów Rolnych, Pleszew, Polska (Krystyna 
Wawrzyńczak, Czesław Grygiel, Jerzy Briske, Andrzej 
Grudziak). 

Rolowaczka do mas cukierniczych 

Rolowaczka do wstępnego formowania batonu z mas 
cukierniczych, charakteryzuje się tym, że bęben rolo-
waczki wewnątrz swego płaszcza (1) ma umieszczone 
elementy grzejne (4). (1 zastrzeżenie) 

A24C P. 200013 02.08.1977 

Pierwszeństwo: 02.08.1976 - Wielka Brytania 
(nr 32179/76) 

Wiggins Teape Limited, Hampshire, Wielka Brytania 
(Kieron Philip Green, Roger Anthony Allen, Roger 
Wherwell Tringham). 

Element włóknisty filtrujący zwłaszcza dla papierosów 

Element włóknisty filtrujący, zwłaszcza dla papie-
rosów mający kształt wydłużony charakteryzuje się 
tym, że rdzeń (3) włóknisty o włóknach ułożonych w 
dowolnych kierunkach jest usztywniony i zamknięty 
we włóknistej twardej powłoce zewnętrznej (4) sta-
nowiącej warstwę integralną z rdzeniem, przy czym 
warstwa powierzchniowa ma większą gęstość. 

(16 zastrzeżeń.) 
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A47B P. 198466 T 28.05.1977 

Lubuskie Fabryki Mebli, Świebodzin, Polska (Krzy-
sztof Streb, Henryk Krajczyński). 

Stół okolicznościowy ze zmienną wysokością' 
oraz zwiększeniem powierzchni płyty 

Stół według wynalazku składa się z płyty stołu (1), 
która zamocowana jest na zawiasach (7) do oskrzyni 
(2 i 3), do której dołączone są nogi (4) przy pomocy 
złącz śrubowych (6). Wewnątrz oskrzyni (2 i 3) zamo-
cowane są okucia (8) podtrzymujące, które tworzą po-
jemnik na płyty stołu (5) w wersji podniesionej z za-
mocowanymi okuciami rozpór (9), które przy rozłoże-
niu wchodzą w zagłębienia wkręgi (10). Nogi (4) mo-
cowane są do oskrzyni przy pomocy kołków dystan-
sowych (11). (4 zastrzeżenia) 

A61C P. 200968 21.09.1977 

Pierwszeństwo: 05.10.1976 - Francja (7630679) 

Micro - Mega S.A., Besancon - Cadex, Francja 
(Henri Leonard). 

Ubijak masy dentystycznej i sposób wytwarzania 
ubijaka masy dentystycznej 

Ubijak masy dentystycznej do wprowadzania mas 
do kanałów zębowych podczas zabiegu, zawierający 
trzpień (1) mocowany w rękawie (2), za pośrednictwem 
którego instrument może być zamontowany w uchwy-
cie ręcznym według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że trzpień jest wykonany z podłużnej płytki 
zbieżnej na jednym końcu, o przekroju prostokątnym 
i która tworzy powierzchnię śrubową na co najmniej 
części swojej długości. 

Sposób wytwarzania trzpienia ubijaka polega na 
tym, że nadaje się kształt stożka twardemu drutowi 
metalowemu, następnie spłaszcza się go na całej dłu-
gości i wreszcie skręca nadając tak otrzymanej płytce 
powierzchnię śrubową. (3 zastrzeżenia) 

A61K 
A61M 

P. 177948 10.02.1975 

Pierwszeństwo: 11.02.1974 - St. Zjedn. Am. (nr 441695) 

American Cyanamid Company, Wayne, St. Zjedn. 
Ameryki. 

Sposób wytwarzania enzymatycznie rozkładalnych 
ulegających bioerozji leków 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
enzymatycznie rozkładalnych ulegających bioerozji le-
ków, których czas uwalniania może być częściowo re-
gulowany przez wprowadzenie ich do matrycy z en-
zymatycznie rozkładalnej odmiany poli (N-acetylo-D-
-glukozaminy), przy czym odmiana ta ulega powolne-
mu rozkładowi enzymatycznemu pod wpływem pły-
nów w ciele, a lek przechodzi w czasie stosowania 
do płynów w ciele w dłuższym okresie czasu, niż 
gdyby był uwalniany bez stosowania matrycy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że for-
muje się błonkę z mieszaniny co najmniej słabo roz-
puszczalnego w wodzie leku i enzymatycznie rozkła-
dalnej formy poli (N-acetylo-D-glukozaminy), po czym 
poddaje się otrzymaną błonkę-suszeniu i odzyskuje lek 
w formie wolnego środka, przy czym błonkę kształ-
tuje się odpowiednio do kształtu oka i stosuje się 
przez umieszczenie i utrzymywanie jej w worku spo-
jówkowym. (2 zastrzeżenia) 

A62B P. 201165 30.09.1977 

Pierwszeństwo: 01.10.1976 - RFN (nr P. 2644305.0) 

Drägerwerk Aktiengesellschaft, Lübeck, Republika 
Federalna Niemiec (Ernst Warncke, Adalbert Paster-
nack). 

Ubranie ochronne przed gorącym gazem 

Ubranie składające się z ubioru zewnętrznego (1), 
w skład którego wchodzi hełm (2) oraz ochraniacze 
rąk (3) i nóg (4), według wynalazku jest wyposażone 
w kombinezon wewnętrzny (5) z kanałami do prze-
pływu ciekłego nośnika zimna oraz w wymiennik cie-
pła (7) ze środkiem chłodzącym, jak również w pompę 
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(6) do wprawiania w ruch obiegowy nośnika zimna, 
przy czym pompa (6) jest napędzana za pomocą par 
powstających ze środka chłodzącego. Ponadto ubranie 
ochronne według wynalazku ma przyłączalny aparat 
oddechowy (12), który jest włączony w przewód po-
wietrza wdychanego. Ubranie służy do pracy w cięż-
kich warunkach otoczenia. (11 zastrzeżeń) 

A63H P. 200159 10.08.1977 

Pierwszeństwo: 17.08.1976 - RFN (nr P. 2636904.0) 

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

Zabawkowy element budowlany 

Zabawkowy element budowlany (1) z co najmniej 
jednym wyżłobieniem (2) rozszerzającym się w kie-
runku jego wnętrza dla utworzenia podcięcia do styku 
z podciętym czopikiem (5) lub listwą, składającą się 
z części szyjkowej (4b) i głowicowej (4a) według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że podcięcie wyżło-
bienia ukształtowane jest przez dwa odcinki (2a, 2b), 
z których jeden (2a) dopasowany jest do mniejszej 
części głowicowej (4a) czopika (5) lub listwy, należącej 
do elementów budowlanych jednego zestawu, zaś dru-
gi odcinek (2b), który w kierunku wnętrza elementu 
łączy się z pierwszym odcinkiem, dopasowany jest do 
większej części głowicowej (4a) czopika (5) lub listwy 
należącej do elementów budowlanych drugiegc zesta-
wu. (1 zastrzeżenie) 

A63H P. 200160 10.08.1977 

Pierwszeństwo: 14.08.1976 - RFN (nr P. 2636699.4) 

Artur Fischer, Waldachtal, Republika Federalna Nie-
miec (Artur Fischer). 

Złącze do łączenia ze sobą klocków zestawu 
konstrukcyjnego zabawek 

Złącze do łączenia ze sobą klocków (4) wyposażo-
nych w rowki (5) z klockami - pustakami (1) wypo-
sażonymi w podcięte czopy o większych wymiarach 
względnie listwy z odpowiednio większymi sięgającymi 
w głąb klocków rozszerzonymi rowkami, według wy-
nalazku ma dwie biegnące w kierunku podłużnym 
listwy łączące (7a, 7b), z których jedna (7b) pasuje 
do rowka klocka (4), a druga (7a) pasuje do posze-

rzonego rowka (2) klocka-pustaka (1). Między listwa-
mi łączącymi (7a, 7b) jest usytuowany kołnierz (8), 
który po wsunięciu złącza (6) do rowka (2) klocka-
-pustaka wchodzi we wgłębienie w rowku (5) kloc-
ka (4). (3 zastrzeżenia) 

A63H P. 200579 31.08.1977 

Pierwszeństwo: 08.09.1976 - RFN (nr G.7628017.6) 

Artur Fischer, Woldachtal, Republika Federalna 
Niemiec (Artur Fischer). 

Zestaw budowlany składający się z płytek 
ukształtowanych w elementy budowlane 

Zestaw budowlany, składający się z płytek ukształ-
towanych w elementy budowlane zaopatrzone w środ-
ki łączące dla budowania przede wszystkim zabaw-
kowych modeli pojazdów, według wynalazku charak-
teryzuje się tym, że boczne ścianki modeli utworzone 
zostały przez części boczne (la, lb) odpowiadające 
swoim konturem bocznemu profilowi modelu, zaś 
ścianki czołowe utworzone są przez płytki (2a, 2b, 2c) 
zaopatrzone na swych zewnętrznych powierzchniach 
w środki łączące (5). (2 zastrzeżenia) 
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A63H P. 200580 31.08.1977 

Pierwszeństwo: 11.09.1976 - RFN (nr G 76284725) 

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

Drążony element budowlany o kształcie kielicha, 
zamknięty pokrywą 

Drążony element budowlany o kształcie kielicha, 
zamknięty pokrywą, ze środkami łączącymi w postaci 
podciętych rowków i z podciętymi listwami pasujący-
mi do tych rowków, stosowany do imitowania zbior-
ników zabawkowych, według wynalazku charakte-
ryzuje się tym, że pokrywa (4) ma kształt pasujący 
do otworu (3) drążonego elementu budowlanego (1), 
przy czym na czołowej powierzchni pokrywy są 
umieszczone podcięte listwy (5), które w swoim 
wzdłużnym kierunku wystają z obu stron pokrywy. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział В 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D P. 192747 29.09.1976 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn, Polska (Jerzy Wojciechowski, Józef 
Wrzyszcz, Stefan Kulak, Bogusław Nowicki). 

Sposób katalitycznego oczyszczania gazów 

Sposób katalitycznego oczyszczania gazów od za-
nieczyszczeń organicznych i tlenku węgla, charakte-
ryzuje się tym, że proces prowadzi się dwustopniowo 
przez przepuszczanie gazów kolejno przez katalizator 
osadzony na granulowanym nośniku ceramicznym, 
tworzący złoże o małej porowatości w zakresie 0,2-0,4, 
a następnie przez katalizator osadzony na nośniku me-
talicznym, tworzący złoże o dużej porowatości w za-
kresie 0,8-0,95, przy czym wysokość złoża katalizatora 
pierwszego stopnia wynosi 0,5-5 cm, korzystnie 1-3 
cm, a wysokość złoża katalizatora drugiego stopnia 
wynosi 5-50 cm, korzystnie 10-20 cm, natomiast po-
wierzchnia przekroju złoża katalizatora stopnia pierw-
szego jest większa od powierzchni przekroju złoża ka-
talizatora stopnia drugiego, a stosunek tych po-
wierzchni wynosi 2:10, najkorzystniej 4:6. 

(3 zastrzeżenia) 

B01D P. 192893 06.10.1976 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Ka-
towice, Polska (Andrzej Mazurek, Aleksander Karge, 
Robert Cholewa, Józef Turczyński, Henryk Targiel, 
Edward Baron). 

Filtr magnetyczny dla natrysków kąpielowych 

Przedmiotem wynalazku jest magnetyczny filtr wo-
dy kąpielowej, zapobiegający osadzaniu się kamienia 
kotłowego w otworach sitek natrysków kąpielowych, 
zwłaszcza w łaźniach kopalnianych. 

Filtr według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
w obudowie (4) tworzącej komorę przepływową (1) 
wody kąpielowej, umieszczone są wkładki z antymag-
netycznego materiału (2), mające szczeliny przepływo-
we (5) dla wody kąpielowej, zaś po obu stronach 
szczelin przepływowych (5) umieszczone są sztabki 
magnesów stałych (3), wytwarzające w szczelinach pole 
magnetyczne. (1 zastrzeżenie) 

B01D P. 198746 T 08.06.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Zyg-
munt Dębowski, Piotr Hajewski, Bronisław Nowak). 

Sposób pozyskiwania gazów szlachetnych, 
zwłaszcza helu 

Sposób pozyskiwania gazów szlachetnych, zwłaszcza 
helu, v/ temperaturze otoczenia, polega na przepusz-
czaniu powietrza przez adsorber wypełniony węglem 
aktywnym oraz odzyskiwaniu zaadsorbowanego gazu 
szlachetnego przez obniżanie ciśnienia w adsorberze 
do około 103 Pa. Następnie wtłacza się do adsorbera 
substancje łatwo adsorbujące się na węglu aktywnym, 
wypierając tym samym odzyskany gaz. Jako substan-
cje adsorbujące stosuje się korzystnie węglowodory, 
a najkorzystniej benzen. (3 zastrzeżenia) 

B01D P. 198747 T 08.06.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Zyg-
munt Dębowski, Piotr Hajewski, Bronisław Nowak). 

Sposób odazotowania gazu ziemnego 

Sposób odazotowania gazu ziemnego lub innego gazu 
zawierającego azot, polega na tym, że po wytworzeniu 
w adsorberze wypełnionym węglem aktywnym pod-



Nr 8 (114) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 11 

ciśnienia rzędu 103 Pa wtłacza się do adsorbera gaz 
do nadciśnienia rzędu 104 Pa, zaś po utrwaleniu się 
równowagi adsorpcyjnej wyrównuje się ciśnienie do 
atmosferycznego, w trakcie czego usuwa się nieza-
adsorbowany azot, a następnie przeprowadza się de-
sorpcję czystego metanu z węgla aktywnego. 

(1 zastrzeżenie) 

B01D P. 200094 05.08.1977 

Pierwszeństwo: 09.08.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 712986) 

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

Głowica filtrowa modułowa oraz zestaw filtrów 

Głowica filtrowa modułowa, stosowana wraz z wkła-
dem filtrującym i osłoną, charakteryzuje się tym, że 
ma korpus (14) zaopatrzony w pierwszą i drugą, prze-
ciwległe, zasadniczo płaskie powierzchnie krańcowe, 
przeznaczone do przyłączania ich do odpowiednich po-
wierzchni takich samych głowic filtrowych (12), po-
wierzchnie boczne (50, 52), przystosowane do herme-
tycznego, zasadniczo współosiowego osadzania na nich 
jednej z końcówek wkładu filtrującego i osłony, ka-
nał wlotowy i wylotowy (36, 38), usytuowane zasadni-
czo równolegle, w płaszczyźnie zasadniczo równoległej 
do tych powierzchni bocznych (50, 52) i rozciągające 
się pomiędzy tymi powierzchniami krańcowymi, pierw-
szy otwór przelotowy (76), rozciągający się między 
kanałem wylotowym (38), a jedną z tych powierzchni 
bocznych (50) oraz drugi otwór przelotowy (78), roz-
ciągający się pomiędzy kanałem wlotowym (36), a dru-
gą z tych powierzchni bocznych (52). 

Zestaw filtrów (10) zawiera zblokowane głowice fil-
trowe (12), które zostały połączone ze sobą dla umo-
żliwienia przepływu równoległego poprzez wkłady fil-
trujące, przyłączone do nich. (8 zastrzeżeń) 

B01F 
A23N 

P. 197875 T 03.05.1977 

Ginter Ochota, Opole, Polska (Ginter Ochota). 

Układ urządzeń do wytwarzania mieszanin 
higroskopijnych składników materiałów sypkich 

Układ urządzeń do wytwarzania mieszanin higrosko-
pijnych składników materiałów sypkich, zwłaszcza mi-
neralnych mikroskładników pasz treściwych, złożony 
z szeregu pojemników zasypowych (3) zaopatrzonych 
w dozowniki (2) osadzonych na przenośniku ślimako-
wym (1), charakteryzuje się tym, że dodatkowo pod 
wysypem przenośnika ślimakowego (1) jest umiesz-
czony zgniatacz walcowy (5) ze zbiornikiem wyrów-
nawczym (4) u góry, a pod zgniataczem (5) znajduje 
się przechylna mieszarka susząca (6) składająca się 
z przechylnej cylindrycznej obudowy (11) zawierającej 
grzejnik (10), w której to obudowie osadzony jest obro-
towy bęben mieszający (9). (2 zastrzeżenia) 

B01F P. 198748 T 08.06.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Je-
rzy Zakrzewski, Jan Wachowicz, Jan Przondo). 

Trudnopalna emulsja wodno-olejowa 

Trudnopalna emulsja wodno-olejowa składająca się 
z oleju mineralnego lub syntetycznego, emulgatorów 
i stabilizatorów emulsji oraz zestawu inhibitorów ko-
rozji, charakteryzuje się tym, że zawiera dodatkowo 
w fazie olejowej od 0,5 do 6 części wagowych siarcz-
ków organicznych i/lub siarkowanych estrów nienasy-
conych wyższych kwasów tłuszczowych i/lub chloro-
wanych węglowodorów, a w fazie wodnej od 1 do 8 
części wagowych ligninosulfonianów i/lub alkiloarylo-
sulfonianów ł/lub mersolanów. (1 zastrzeżenie) 
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B01J 
G01N 

P. 198680 T 03.06.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Marian 
Liszka, Marian Rutkowski, Mieczysław Steininger). 

Wielopętlowy zawór do dozowania gazów i par 

Przedmiotem wynalazku jest wielopętlowy zawór do 
dozowania gazów i par, stanowiący zwłaszcza wyposa-
żenie chromatografu. 

Wielopętlowy zawór według wynalazku ma cylin-
dryczny korpus (1), w którego nieprzelotowym stoż-
kowym otworze (2) umieszczony jest zestaw obroto-
wych wkładek (3) z przedłużaczami (4 i 5), przy czym 
do każdej obrotowej wkładki (3) przymocowany jest 
uszczelniający pierścień (9), zaś pomiędzy każdym 
uszczelniającym pierścieniem (9) przymocowanym do 
jednej obrotowej wkładki (3), a sąsiednią obrotową 
wkładkę (3) umieszczona jest talerzowa sprężyna (10). 
Podparty na łożyskowej kulce (18) osadzonej na dnie 
stożkowego otworu (2) zestaw obrotowych wkładek (3) 
z uszczelniającymi pierścieniami (9) i talerzowymi 
sprężynami (10) jest zamknięty w korpusie (1) za po-
mocą pierścieniowej nakrętki (19). Na obwodzie każ-
dej obrotowej wkładki (3) wykonany jest rowek (6), w 
który wchodzi koniec wkręconego w korpus (1) trzpie-
nia (7), przy czym długość rowka (8) umożliwia obrót 
wkładki (3) jedynie o kąt 60°. Na obwodzie każdego 
uszczelniającego pierścienia (9) wykonane są trzy sy-
metrycznie rozstawione rowki (11) o długości odpo-
wiadającej kątowi 65°. W korpusie (1) na wysokości 
rowków (11) każdego uszczelniającego pierścienia (9) 
wykonane są nagwintowane otwory (12), w których 
osadzone są łączniki (12), za pomocą których podłączo-
ne są do korpusu (1) odcinki rur (14) o określonej ob-
jętości, łączące pary odpowiednich łączników (13). 

(4 zastrzeżenia) 

B01J 
C07C 

P. 200039 03.08.1977 

Pierwszeństwo: 06.08.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 707521) 

Guff Research a. Development Company, Pittsburgh, 
St. Zjednoczone Ameryki (Donald Ch. Cronauer, Wi-
liam. К. Kehl). 

Katalizator uwodorniania oraz sposób uwodorniania 
materiału węglowego przy użyciu tego katalizatora 

Katalizator uwodorniania zawiera katalizujący uwo-
dornianie metal z grupy obejmującej nikiel, kobalt, 
tytan, molibden i wolfram naniesiony na spinel mag-
nezowo-glinowy o deficycie magnezu o wzorze 
MgxAl203+x, w którym x oznacza liczbę 0,1-0,40. 

Sposób uwodorniania materiału węglowego polega 
na poddawaniu materiału węglowego reakcji z wo-
dorem w warunkach uwodorniania w obecności po-
wyższego katalizatora. (15 zastrzeżeń) 

B01J 
C07D 

P. 200192 11.08.1977 

Pierwszeństwo: 14.08.1976 - RFN (nr P. 2636680.3) 

Hoechst AG, Frankfurt n/Menem, RFN. 

Sposób polepszania skuteczności zużytych 
katalizatorów srebrowych na nośniku, katalizator do 

bezpośredniego utleniania etylenu oraz sposób 
wytwarzania tlenku etylenu 

Sposób polepszania skuteczności katalizatorów sreb-
rowych na nośnikach do bezpośredniego utleniania 
etylenu za pomocą cząsteczkowego tlenu albo powietrza, 
przy czym katalizator jest ułożony w postaci warstwy 
nieruchomej, przez nanoszenie średniej ilości 10-1000 
części cezu i/albo rubidu na 1 milion części kataliza-
tora, na używany już do bezpośredniego utleniania 
katalizator za pomocą cieczy impregnującej, która za-
wiera związki cezu i/albo rubidu, charakteryzuje się 
tym, że nanoszenie przeprowadza się w ten sposób, 
że wytwarza się spadek stężenia 0,5-20 części cezu 
i/albo rubidu na 1 milion części katalizatora, na metr 
warstwy nieruchomej, w kierunku przeciwnym do kie-
runku przepływu gazów poddawanych reakcji. 

Katalizator według wynalazku charakteryzuje się 
tym. że stężenie cezu i/albo rubidu na cząstkach ka-
talizatora w kierunku podłużnym warstwy nierucho-
mej wykazuje średni przyrost 0,5-20 części na 1 mi-
lion części katalizatora i metr warstwy nieruchomej, 
a długość złoża nieruchomego wynosi co najmniej 2 
metry. 

Sposób wytwarzania tlenku etylenu przez utlenianie 
etylenu za pomocą cząsteczkowego tlenu albo po-
wietrza, charakteryzuje się tym, że stosuje się wyżej 
omówiony katalizator. (8 zastrzeżeń) 

B01J P. 200284 15.08.1977 

Pierwszeństwo: 17.08.1976 - RFN (nr P. 2637033.2) 

Schmalbach - Lubeca GmbH, Braunschweig, RFN. 

Autoklaw nadciśnieniowy eksploatowany 
mieszanką powietrzno-parową 

Autoklaw nadciśnieniowy o przekroju okrągłym lub 
innym, w którym wsuwane są klatki z produktami 
spożywczymi do gotowania, w którym utworzone są 
kanały przepływowe na bocznych odcinkach między 
klatkami i ścianami autoklawu, przy czym na jednym 
końcu autoklawu przewidziane są dmuchawy do wpro-
wadzania mieszanki parowo-powietrznej, charaktery-
zuje się tym, że przegrody (12) rozmieszczone są wzglę-
dem klatek w bocznych odcinkach przed ściankami 
autoklawu i te boczne odcinki rozdzielają dwa oddziel-
ne kanały (10a, 10b lub lia, lib), od których rozcią-
gające się w płaszczyźnie oddzielających ścianek ka-
nały (10a i 11a) są w bezpośrednim połączeniu ze stro-
ną ciśnieniową (13, 14) zaś leżące z drugej strony ka-
nały (10a i 11b) jak również komora poniżej przegrody 
są połączone ze stroną ssącą (15) dmuchawy (3). 

(5 zastrzeżeń) 
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B01L P. 198632 T 03.06.1977 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „ME-
RA-PIAP", Warszawa, Polska (Janusz Piskorz, Wło-
dzimierz Ławniczak, Dariusz Swiniarski). 

Obudowa do zestawu wskaźników 

Obudowa do zestawu wskaźników znajdująca za-
stosowanie w zestawach aparatury pomiarowej, zwłasz-
cza w pojazdach mechanicznych charakteryzuje się 
tym, że ma szybę (1), która ma od góry na obwodzie 
płaszczyznę uformowaną, w przekroju poprzecznym 
najkorzystniej w kształcie poziomego prostokątnego 
występu (4), którego górna powierzchnia jest pokryta 
warstwą (5) folii, natomiast pod poziomym prostokąt-
nym występem (4) na obwodzie w kilku miejscach w 
tworzywie szyby (1) jest ukształtowany, w przekroju 
poprzecznym kwadrat (6), który w swej zewnętrznej 
płaszczyźnie (7) ma, biegnące ku dołowi skośne wgłę-
bienie (8). Na dolnej krawędzi zewnętrznej płaszczyzny 
tego kwadratu (6) jest umieszczony co najmniej jeden 
górny czop (9) natomiast co najmniej jeden dolny 
czop (10) umieszczony jest na zewnętrznej płaszczyź-
nie podstawy (2), która jest na obwodzie w kilku 
miejscach uformowana, w przekroju poprzecznym naj-
korzystniej w kształcie prostokąta (11) z głębokim 
wgłębieniem (12) od spodu. W głębokie wgłębienie (12) 
i skośne wgłębienie (8) wsunięty jest zatrzask (3), który 
jest wygięty z paska w kształcie najkorzystniej dużej 
litery ,,G", mający co najmniej jeden otwór (13), któ-
rym jest nałożony na górny czop (9) i dolny czop (10), 
które są rozprasowane na kształt najkorzystniej wy-
pukłego łba (14). (1 zastrzeżenie) 

B03B P. 200138 09.08.1977 

Pierwszeństwo: 10.08.1976 - RFN (nr P. 2635858.7) 

Heinrich Spodig, Selm-Bork, Republika Federalna 
Niemiec (Heinrich Spodig). 

Separator magnetyczny dla cieczy 

Separator magnetyczny ma polaryzowane z zewnątrz 
ferromagnetyczne urządzenia do wychwytywania i 
wydalania zawartych w cieczy zanieczyszczeń, które 
są zbierane z przytrzymujących je powierzchni za po-
mocą zbieraka (20). Urządzenia te składają się z dwóch 
oddzielonych szczeliną, położonych naprzeciwko siebie 
elementów obrotowych (10, 11) w kształcie czasz. Jed-
no z tych urządzeń jest osadzone obrotowo pomiędzy 
dwoma położonymi naprzeciwko siebie nabiegunnika-
mi jednego jarzma magnetycznego. 

Separator według wynalazku ma zastosowanie do 
oddzielania zanieczyszczeń z cieczy. (15 zastrzeżeń) 

B03B P. 200388 20.08.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 196166 

Pierwszeństwo: 21.08.1976 - RFN (nr P. 2637802.9) 

Heinrich Spodig, Selm-Bork, Republika Federalna 
Niemiec. 

Układ magnetyczny 

Układ magnetyczny, w którym obwód magnetyczny 
zawiera co najmniej dwa magnesy trwałe i szczelinę 
roboczą wg wynalazku charakteryzuje się tym, że 
polaryzowane z zewnątrz zespoły wychwytujące, skła-
dają się z dwóch części (15, 16) w kształcie misek mię-
dzy którymi tworzy się szczelina robocza (17). 

Układ zawiera także zgarniacz (23) zamocowany w 
szczelinie roboczej, jedną lub dwie rury (20) doprowa-
dzające oczyszczaną ciecz, na których ułożyskowana 
jest jedna część (15, 16) oraz koło zębate (22) dla 
napędzania co najmniej jednej części (15, 16). 

(9 zastrzeżeń) 

B03D P. 192895 06.10.1976 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakład Do-
świadczalny „Cuprum" w Lubinie, Lubin, Polska (Ste-
fan Walkowiak, Jan Kudyba, Barbara Nowakowska, 
Marian Różycki, Ewa Janicka). 

Sposób flotacji kopalin użytecznych 

Sposób flotacji kopalin użytecznych, zwłaszcza rud 
miedzi, polega na tym, że do pulpy flotacyjnej jako 
odczynnika flotacyjnego pianotwórczego, wprowadza 
się mieszaninę zawierającą najkorzystniej 20% wago-
wych alkoholu dwuacetonowego z tlenkiem mezytylu i 
80% wagowych surowych olejów powstających w pro-
cesach termicznego rozkładu drewna liściastego i de-
stylacji produktów ciekłych z termicznego rozkładu. 

(2 zastrzeżenia) 
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B03D P. 200421 23.08.1977 

Pierwszeństwo: 23.08.1976 - St. Zjednoczone Ameryki 
(nr 716525) 

Francis Uyde Petersen, Via Victoria, Kalifornia, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki. 

Sposób odzyskiwania węgla tworzącego zawiesinę 
w środowisku wodnym 

Sposób odzyskiwania węgla tworzącego w środowisku 
wodnym zawiesinę bardzo małych cząstek o wymia-
rach zbliżonych do cząstek koloidalnych polega na do-
daniu do zawiesiny takiej ilości soli żelazawej, która 
wystarcza do zaglomerowania cząstek węgla tworzą-
cych zawiesinę. Jako sól żelazową stosuje się chlorek 
żelazawy lub siarczan żelazawy. (8 zastrzeżeń) 

BÖ5B 
A01C 

P. 200493 27.08.1977 

Pierwszeństwo: 31.08.1976 - Francja (nr 7626203) 

Maurice, Cyril, Justin Lestradet, Fere Champenoise, 
Francja. 

Urządzenie do rozdzielania płynu, 
zwłaszcza opryskiwacz lub siewnik nawozów 

Urządzenie do rozdzielania płynu, zwłaszcza opryski-
wacz lub siewnik nawozów, zawiera urządzenie zasi-
lające o prawie stałym wydatku, rozdzielacz o zmien-
nym wydatku, przewody łączące te dwa urządzenia, 
człon regulujący przepływ istniejący w przewodach i 
urządzenie regulacyjne działające na ten organ regula-
cyjny, zawierające środki do porównania otrzymujące 
z jednej strony sygnał pochodzący z organu pomiaro-
wego wielkości charakterystycznych przepływu płynu 
w przewodach, a z drugiej strony sygnał odniesienia 
pochodzący z organu pomiarowego prędkości urządze-
nia za pośrednictwem środków (21) do zmiany pręd-
kości na daną wielkość. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że organ pomia-
rowy wielkości charakterystycznych jest utworzony 
przez przepływomierz (19) i środki (21) do zmiany wy-
korzystujące współczynnik proporcjonalności. 

(10 zastrzeżeń) 

B21D P. 192683 25.09.1976 

Łódzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos", 
Łódź, Polska (Antoni Łukomski, Tadeusz Malinowski). 

Urządzenie do gięcia rur 

Urządzenie do gięcia rur, stosowane w produkcji 
giętych elementów metalowych charakteryzuje się tym, 
że składa się z płyt obudowy (1), (2), dwóch rolek od-
powiednio wyprofilowanych (7), (8) osadzonych na ko-
łach zębatych (4), (5) napędzanych trzecim kołem zę-
batym poprzez reduktor obrotów (11) z silnika elek-
trycznego (17). Między płytami obudowy (1), (2) za-
montowana jest trzecia wyprofilowana rolka (12) na 
ruchomym sworzniu (13). Wygięcie rury następuje po 
ułożeniu jej wzdłuż rolek (7), (8), odpowiednim dociś-
nięciu rolki (12) śrubą dociskową (14) i uruchomieniu 
urządzenia przełącznikiem elektrycznym (16). 

(2 zastrzeżenia) 

B21D P. 192814 04.10.1976 

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Piastów, 
Polska (Jan Piotrowski, Jerzy Olszewski, Je^.y Wro-
tek, Andrzej Zimowski, Wiesław Bibik). 

Sposób wytwarzania elementów sprężystych 
gumowo-metalowych i z pełnymi rdzeniami 

Sposób wytwarzania elementów sprężystych gumo-
wo-metalowych i z pełnymi rdzeniami składających się 
z dwóch współosiowych tulei metalowych polega na 
swobodnym umieszczaniu zwulkanizowanej tulei gu-
mowej pomiędzy współosiowymi metalowymi tulejami 
wewnętrzną i zewnętrzną i poddaniu tak wykonanego 
elementu procesowi promieniowego obciśnięcia. 

(1 zastrzeżenie) 

B21D P. 192815 04.10.1976 

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Piastów, 
Polska (Jerzy Wrotek, Jan Piotrowski, Jerzy Olszew-
ski, Wiesław Bibik). 

Przyrząd do kształtowania 
tulejowych elementów metalowych metodą obciskania 

Przyrząd do kształtowania tulejowych elementów 
metalowych metodą obciskania zbudowany jest z 
dwóch stożkowych zaciskających pierścieni (1) współ-
pracujących ze swobodnymi obciskającymi segmenta-
mi (3). Na walcowej zewnętrznej powierzchni swobod-
nych obciskających segmentów (3) wykonany jest koł-
nierz (8) współpracujący z wewnętrznym kołnierzem 
(7) zabierającej tulei (6) przytwierdzonej do górnego 
stożkowego zaciskającego pierścienia (1). 

(3 zastrzeżenia) 
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B21F P. 192801 01.10.1976 

DIOSGYORI GÈPGYÀR, Miskolc, Węgry (Kàlmàn 
Bozik). 

Urządzenie udarowo-skręcające do wytwarzania 
współosiowego skrętu o równomiernej powierzchni 

Urządzenie według wynalazku ma zastosowanie 
zwłaszcza do wytwarzania kabli i przewodów, mające 
wirnik z podwójnym olinowaniem, jak również człon 
oznaczający długości linek dla warstw plecionych prze-
wodów, o różnych powierzchniach konstrukcji prze-
znaczonej do olinowania. 

W części wlotowej jest zamontowany z jednej strony 
człon do wstępnego olinowania, z drugiej strony człon 
oznaczający długości olinowania dla warstw plecio-
nych przewodów, ponadto człon oznaczający długość oli-
nowania, zamontowany albo na podłożu przyłączalnym 
do członu do wstępnego olinowania, albo zamocowanym 
na fundamencie pod maszynę, ma przestawialną w kie-
runku wysokościowym i wzdłużnym ramę mocującą, 
na której jest przewidziana, celowo na płaszczyznach 
bocznych przestawialnie zamocowana konstrukcja, kie-
rująca elementy olinowania schodzące z cewek maszy-
ny przekazującej drut na równą płaszczyznę; zgodnie 
z wynabzkiem celowe jest - na płaszczyznach bocz-
nyuii, między członem do wstępnego olinowania i kon-
strukcją kierującą elementy olinowania na równą 
płaszczyznę - urządzenie uruchamiane przez ruch po-
stępowy w kierunku wirnika przy różnych prędkoś-
ciach przebiegających warstw plecionych przewodów 
i oznaczające długości olinowania, ponadto jest tu za-
montowane urządzenie do hamowania drutu. 

(6 zastrzeżeń) 

B21H P. 192946 09.10.1&76 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Bogdan Kra-
suski). 

Sposób kształtowania metali 
zwłaszcza dla dużych gniotów 

Sposób kształtowania metali, zwłaszcza dla dużych 
gniotów przy walcowaniu przewężeń wkładek topi-
kowych do bezpieczników elektrycznych polega na 
przepuszczaniu prądu elektrycznego o gęstości od 1 
do 500 A/mm2 w miejscu kształtowania przewężenia. 

(1 zastrzeżenie) 

B22C P. 192769 30.09.1976 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Wojciech Solarski, Edward 
Zacny). 

Łatwowybijalna masa formierska lub rdzeniowa 

Łatwowybijalna masa formierska lub rdzeniowa spo-
rządzona na bazie piasku kwarcowego i szkła wod-
nego zawiera jako środek ułatwiający wybijalność 
masy węglem wapnia w ilości od 0,5 do 25% ciężaro-
wych masy. (1 zastrzeżenie) 

B22C 
B65G 

P. 200988 22.09.1977 

Pierwszeństwo: 24.09.1976 - Dania (nr 4327/76) 

Dansk Industri Syndikat A/S, Herlev, Dania. 

Przenośnik do skokowego przemieszczania 
form odlewniczych 

W przenośniku według wynalazku skonstruowano 
układ napędowy, dzięki któremu zmniejszono od-
kształcenie taśmy przenośnikowej przynajmniej do 
nieszkodliwego minimum. 

Przenośnik zawiera ramę (1), elastyczną taśmę prze-
nośnikową (4, 5) podtrzymującą formę (6), a podpie-
raną przez ramę oraz układ napędowy wprawiający 
taśmę przenośnikową w skokowy ruch wzdłużny. 
Układ napędowy zawiera parę wydłużonych części 
sprzęgowych (8) rozmieszczonych przesuwnie wzdłuż 
bocznych obrzeży taśmy. Każda z tych części sprzęgo-
wych (8) ma urządzenie do wybiórczego zaciskania 
części sprzęgowej na odpowiedniej, brzegowej części 
przenośnikowej i do zwalniania tej części sprzęgowej 
względem tej części brzegowej. (4 zastrzeżenia) 

B22D P. 192770 30.09.1976 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „BIPRO-
HUT", Gliwice, Polska (Marcin Lenartowicz, Stanisław 
Sąsiadek, Leszek Chomicki). 

Sposób usuwania wlewków z wlewnic 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób usuwania wlewków z wlewnic według wy-
nalazku polega na tym, że wlewek wraz z wlewnicą 
(3) zawiesza się najlepiej na stryperowej suwnicy (1) 
nad kielichowym kowadłem zaopatrzonym w stalowy 
trzpień (9) i otwiera się kleszcze (2), doprowadzając 
przez to do bezwładnościowego uderzenia wlewka o 
trzpień (9). 

Urządzenie według wynalazku ma stopę (6) oraz naj-
lepiej cztery naroża (4) o wysokości najlepiej równej 
wysokości wlewnicy (3), wzmocnione żebrami (7), przy 
czym w dnie kielichowego kowadła jest umieszczony 
odejmowalny trzpień (9), o przekroju mniejszym od 
przekroju wybijanego wlewka, zaś w dolnej części 
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kielichowego kowadła znajdują się tworzące zewnętrz-
ny stożek lub ostrosłup, kierownice (5), dla naprowa-
dzania wlewnicy z wlewkiem (3), na trzpień (9). Wolne 
przestrzenie między narożami (4) są nieco większe od 
szerokości ucha wlewnicy (3). Kielichowe kowadło oraz 
odejmowalny trzpień (9) mają otwory (8) dla umo-
żliwienia ich transportu na haku suwnicy. 

(3 zastrzeżenia) 

B22D 
C23C 

P. 192915 07.10.1976 

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

Sposób wytwarzania warstw na wyrobach 
z aluminium, cynku, miedzi, żelaza, magnezu, tytanu 

oraz ze stopów tych metali metodą odlewniczą 

Sposób wytwarzania warstw na wyrobach z alumi-
nium, cynku, miedzi, żelaza, magnezu, tytanu oraz ze 
stopów tych metali metodą odlewniczą, polega na 
tym, że sproszkowany metal lub jego stopy oczyszcza 
się i pokrywa warstewką topnika, a następnie nanosi 
się go na powierzchnię wnęki formy i zalewa ciekłym 
metalem lub jego stopami. (1 zastrzeżenie) 

B22D P. 200135 09.08.1977 

Pierwszeństwo: 10.08.1976 - Francja (nr 7624842) 

Servimetal, Paryż, Francja (Pierre Guérit, Robert 
Herold). 

Wstępnie opakowana domieszka przeznaczona 
zwłaszcza do obróbki stopów lekkich 

Przedmiotem wynalazku są domieszki przeznaczone 
do wstępnej obróbki przed odlewaniem lekkich sto-
pów w hutnictwie stopów lekkich. Domieszki te za-
wierają co najmniej jeden składnik, który musi być 
chroniony przed dostępem powietrza, taki jak sód me-
taliczny, przy czym składniki te są wstępnie opako-
wane, w z góry określonych ilościach, w cienką folię 
ze stopu glinu pokrytą od wewnętrznej strony cienką 
folią z termoplastycznego polimeru. 

Wynalazek znajduje zastosowanie w szczególności 
do świeżenia i modyfikacji stopów hutniczych na ba-
zie glinu i krzemu. (2 zastrzeżenia) 

B22D P. 201857 29.10.1977 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profe-
sjonalnej „Unitra-Radwar", Warszawskie Zakłady Ra-
diowe „Rawar", Warszawa, Polska (Roman Grygiel, 
Halina Pokropek, Bogdan Piotrowski, Zygmunt Szuba) 

Sposób otrzymywania w elementach odlewanych, 
otworów o niskiej chropowatości, nie posiadających 
zbieżności, zwłaszcza w elementach wykonywanych 

metodą ciśnieniową, stosowanych w torach 
falowodowych 

Sposób według wynalazku pozwala na uzyskanie w 
odlewanych elementach, powierzchni otworów o nis-
kiej chropowatości i jednocześnie stałego przekroju 
na całej długości otworu, bez konieczności stosowania 
dodatkowej obróbki mechanicznej odlewu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że odlew 
wraz z rdzeniem wykonanym bez pochyleń, z ma-
teriału o mniejszej rozszerzalności liniowej niż roz-
szerzalność odlewu, po wyjęciu z formy i ostudzeniu 
do temperatury otoczenia, podgrzewa się do tempera-
tury 400-f-450°C, najkorzystniej 420°C, w czasie 
10-^20 minut, po czym rdzeń usuwa się z odlewu. 

(1 zastrzeżenie) 

B23B P. 192708 

Fabryka Obrabiarek Specjalnych „PONAR-PO-
ZNAŃ", Bydgoszcz, Polska (Zenon Dudek, Józef 
Śmieszek, Franciszek Strychalski). 

27.09.1976 

Automat tokarski jednowrzecionowy 

Automat tokarski jednowrzecionowy posiadający 
zbiornik odstojnikowy płynu chłodzącego wraz z pom-
pą oraz umieszczony w głównym korpusie zbiornik lub 
transporter przejmujący wióry ma tak ukształtowany 
główny korpus automatu, że pod otworem spływowym 
(2) wanny (3) znajduje się wnęka (4), w której umiesz-
czony jest przyjmujący płyn chłodzący, wolnostojący 
zbiornik cdstojnikowy (6) z zamontowaną pompą, przy 
czym zbiornik odstojnikowy (6) mieści się w gabarycie 
korpusu automatu. (2 zastrzeżenia) 

B23C P. 192642 23.09.1976 

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Aparatury Prze-
mysłowej, Kielce, Polska (Stanisław Pabjanek). 

Przyrząd do frezowania uszek w pokrywach zaworów 

Przyrząd według wynalazku ma kadłub (1) utworzo-
ny z płyt zespolonych ze sobą, w którym zamocowane 
są dwie wkładki bazujące (2), w których osi symetrii 
osadzone są łapy dociskowe (3). Powyżej wkładek ba-
zujących (2) łapy dociskowe (3) oparte są na przegubie 
kulistym w płytce (18) i połączone z przesuwakiem 
pneumatycznym (12). 
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Płytki bazujące (2), osadzone na wałkach zębatych 
(7) ułożyskowanych w kadłubie, połączone są zębatką 
(6) z siłownikiem pneumatycznym z hamulcem hy-
draulicznym (8). Łapy dociskowe (3) zaciskane są na 
pokrywie zaworu popychaczem zamocowanym w cy-
lindrze hydraulicznym (13) osadzonym w kadłubie i po-
łączonym z siłownikiem pneumatyczno-hydraulicz-
nym (25). (3 zastrzeżenia) 

B23C P. 198707 T 06.06.1977 

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

Sposób obróbki przedmiotów o złożonych kształtach 
metodą bezkopiową 

Sposób według wynalazku polega na tym, że po 
określeniu zarysu przedmiotu (1) obrabianego dobiera 
się zarys kierownicy czołowej powierzchni wielkokąt-
nej i ustala się nastawcze parametry kinematyczne 
i geometryczne obrabiarki (3). Z kolei dobiera się na-
rzędzie (4) skrawające w ten sposób, aby wycinek 
toru (8) punktu krawędzi skrawającej jego ostrza po-
krywał się z założoną dokładnością z powierzchnią 
obrabianego przedmiotu (1) oraz, aby punkty na ob-
wodowych krawędziach skrawających ostrzy narzędzia 
(4) opisywały krzywą zamkniętą (6) będącą kierownicą 
czołową wielokątnej foremnej powierzchni o bokach 
prostych, wypukłych lub wklęsłych z promieniami w 
narożach. (1 zastrzeżenie) 

B23K P. 192615 22.09.1976 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Franciszek 
Edward Chuchro, Andrzej Kachel, Janusz Różański, 
Kazimierz Tyczyński). 

Podkładka jonizująca do przypawania sworzni 
i sposób jej wytwarzania 

Podkładka jonizująca do przypawania sworzni we-
dług wynalazku składa się z masy, w skład której 
wchodzi: rutyl - 20 do 28%, tlenki żelaza - 20 do 
26%, proszek aluminium - 3 do 10%, tytan metalicz-
ny - 1 do 5%, żelazo-mangan 5 do 10%, topnik krze-
mianowy do spawania łukiem krytym typu topionego 
- 5 do 15%, koalin - 3 do 15%, krzemionka - 5 
do 15% oraz węgiel w postaci sadzy lub grafitu - 0,5 
do 2%. Sposób wytwarzania podkładki jonizującej o 
rezystencji elektrycznej od około 1 do maksimum 100 
omów według wynalazku polega na tym, że masę 
zwilża się szkłem wodnym sodowym lub potasowym, 
a wyprasowane pierścienie z tej masy spieka się przy 
temperaturze około 700°C przez okres 5 do 30 minut. 

(2 zastrzeżenia) 

B23K P. 192867 05.10.1976 

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia, Polska (Jan 
Gołębiowski, Ryszard Akacki). 

Przyrząd do krzywoliniowego cięcia gazowego, 
zwłaszcza otworów w usztywnieniach kadłuba statku 

Rozwiązanie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że jedna z dźwigni pantografu (24) zamocowana 
jest do korpusu (1) wyposażonego w magnes (3) i 
przesuwną płytę (5). Do końca sterującej dźwigni (23) 
pantografu (24) zamocowany jest prowadzący mecha-
nizm (11), a do końca sterowanej dźwigni (26) panto-
grafu (24) zamocowany jest palnik. Przyrząd ten umo-
żliwia uzyskanie dobrej jakości palonej krawędzi 
otworu. (4 zastrzeżenia) 

B23P P. 192614 22.09.1976 

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa-
łych „Bipromog", Gliwice, Polska (Henryk Bielanis). 

Urządzenie do naklejania otulin metalowych 
na wyrobach ogniotrwałych 

Urządzenie do naklejania otulin metalowych na wy-
robach ogniotrwałych składa się z ramy nośnej (1), 
na której umocowany jest roboczy stół (2) z siłowni-
kiem pneumatycznym (3), napędzającym wózek (4) za-
opatrzony w zaczepy (5) i (6) przesuwające się wzdłuż 
stołu (2). Zaczepy (5) i (6) są jednostronnie uchylne 
i połączone przegubowo z wózkiem (4). Nad roboczym 
stołem (2) znajduje się grzejny przyrząd (9) w postaci 
stempla ruchomego oraz dysza (11) dla ogrzewania 
i schładzania kształtek. (2 zastrzeżenia) 
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B23Q 
B24B 

P. 192768 30.09.1976 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Wal-
demar Polowski, Stanisław Biermański). 

Podatny przyrząd mocujący 

Przedmiotem wynalazku jest podatny przyrząd mo-
cujący do utwierdzania narzędzi, a głównie głowic 
dogniatających do dogniatania przedmiotów cylindrycz-
nych, zwłaszcza przy obróbce długich wałków na to-
karkach kłowych. 

W podatnym przyrządzie pierścień zaciskowy (1) 
jest osadzony elastycznie w korpusie (3) na podatnych 
wkładkach (4) i ma kołki (2), których zewnętrzna część 
ma podatną tulejkę (10). Pomiędzy pierścieniem za-
ciskowym (1), a korpusem (3) jest przestrzeń (5) ogra-
niczona podatnymi wkładami (4). (2 zastrzeżenia) 

B23Q P. 200904 17.09.1977 

Pierwszeństwo: 18.09.1976 - Rep. Fed. Niemiec 
(nr P. 2642060.0) 

Kabelschlepp GmbH, Siegen, Republika Federalna 
Niemiec. 

Osłona zabezpieczająca do prowadnic obrabiarek 

Osłona ochronna z urządzeniem hamującym może 
być poruszana z prędkością przesuwu do 50 m/min., a 
urządzenie hamujące działa w położeniu końcowym 

odsuwania i usuwania, praktycznie bez żadnej obsługi. 
Osłona ma urządzenie hamujące (11), składające się 
z przynajmniej jednego, działającego mechanicznie 
zderzaka z elastycznego materiału, umieszczonego na 
przedniej ścianie czołowej (6) mniejszej blachy osło-
nowej (B-E) i dwuramiennej dźwigni, ułożyskowanej 
obok na tej samej ścianie czołowej (6), z których jedno 
ramię zaczepia o zderzak, a drugie ramię wystaje do 
toru ruchu listwy ślizgowej i zgarniającej następnej 
większej blachy osłonowej (A-D). Na każdej ścianie 
czołowej (6) są umieszczone w lustrzanym odbiciu 
do siebie w pewnej odległości od siebie dwa zderzaki 
i odpowiednie dźwignie (14). Długości ramion dźwigni 
(14), działających na zderzak i na listwę ślizgową 
i zgarniającą przedstawiają się jak 1:2. Zderzak 
ukształtowany jest stożkowo i jest umieszczony wy-
mienię swoją podstawą na wsporniku o przekroju 
poprzecznym w postaci C, połączonym na stałe ze 
ścianą czołową (6). (6 zastrzeżeń) 

B25D P. 200364 19.08.1977 

Pierwszeństwo: 20.08.1976 - Republika Federalna 
Niemiec (nr P. 2637515.5) 

Salzgitter Maschinen Aktiengesellschft, Salzgitter, 
Republika Federalna Niemiec (Heinrich Manten). 

Hydrauliczne urządzenie napędowe 
dla narzędzia udarowego 

Hydrauliczne urządzenie napędowe dla narzędzia 
udarowego z tłokiem roboczym o dwóch powierzch-
niach roboczych różnej wielkości, z których mniejsza 
jest stale obciążana cieczą tłoczącą, w sposób ciągły, 
a większa obciążana jest cieczą tłoczącą w sposób 
sterowany suwakiem sterującym, uzależniony od ruchu 
tłoka roboczego, według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że od położonego naprzeciwko końca udarowego 
tylnego końca tłoka roboczego (43) rozciąga się połą-
czony na stałe z tłokiem roboczym (43) i współosiowo 
z nim przesuwany w cylindrze (90) trzpień końcowy 
(41) o powierzchni przekroju mniejszej od powierzchni 
tłoka roboczego (43). Rowek sterujący tłoka roboczego 
(43) jest w sposób stały połączony kanałem steru-
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jącym (63) z większą powierzchnią sterującą (65) su-
waka sterującego (67), a przy końcu suwu powrotnego 
tłoka roboczego (43) jest poprzez krawędź sterującą 
rowka sterującego obciążony cieczą tłoczącą. Rowek 
sterujący może być przy końcu skoku roboczego tłoka 
połączony poprzez krawędź sterującą, z kanałem po-
wrotnym, a rowek roboczy suwaka sterującego (67) 
jest w sposób stały połączony poprzez kanał roboczy 
(127) z większą powierzchnią roboczą (129) tłoka ro-
boczego (43) obciążoną w sposób regulowany z tym, 
że rowek roboczy w zależności od osiowego położenia 
suwaka sterującego (67) jest wybiórczo albo obciążony 
cieczą tłoczącą albo łączony z kanałem powrotnym 
(130). (4 zastrzeżenia) 

B27B P. 192661 24.09.1976 

Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska (Jan 
Nowak). 

Prowadnica materiałów obrabiarki dwuwrzecionowej 

Prowadnica według wynalazku składa się z dwóch 
typowych listew prowadzących (1, 3) zamocowanych 
na jednym wspólnym prowadzeniu (6), które tworzą 
konstrukcyjnie jedną płaszczyznę względem narzędzi 
roboczych obrabiarek (8, 9). (1 zastrzeżenie) 

B29C P. 201889 02.11.1977 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „ZELMET", 
Warszawa, Polska (Ryszard Szóstka, Bolesław Wiącek). 

Forma, zwłaszcza forma dla tworzyw sztucznych 

Forma, zwłaszcza forma dla tworzyw sztucznych 
składa się z formy właściwej (1), przykrytej pokrywą 
(2). W formie właściwej (1) umieszczony jest wypy-

chacz (6). Czołowa część (7) wypychacza (6) ma śred-
nicę (d) mniejszą od średnicy (D) części prowadzącej 
wypychacza (6), dzięki czemu pomiędzy ścianą otworu 
(5) w formie właściwej (1), służącego do prowadzenia 
wypychacza (6), a powierzchnią czołowej części (7) 
wypychacza (6) tworzy się pierścieniowa przestrzeń 
(8) połączona z wnętrzem (9) formy (1), służąca do 
odpowietrzania wnętrza formy. (3 zastrzeżenia) 

B29D P. 196980 28.03.1977 

Pierwszeństwo: 24.09.1976 - RFN (nr P. 2643089.7-16) 

Automation Industrielle SA., Voury, Szwajcaria. 

Urządzenie do produkcji stłaczanych pojemników. 

Urządzenie do ciągłej produkcji pojemników stłacza-
nych, zaopatrzonych w rurkę z termoplastycznej taśmy 
folii o przestawialnej, zmiennej długości i z nakrętką 
kołpakową, charakteryzuje się tym, że w dwustopnio-
wym urządzeniu do kształtowania, zarówno sworzeń 
jak i tuleja (5) mają pełną formę, zaś posuw jest 
ciągły powodowany za pomocą pasa napędowego (11) 
naciągniętego na rolki napędowe (12') i drugiego pasa 
biegnącego po rolkach jałowego biegu. Do urządzenia 
do zgrzewania (9) jest podłączona rolka zgniatająca 
(16), a urządzenie tnące (18) ma noże. Urządzenie (28) 
doprowadzające zespawane segmenty rurki z folii na 
wrzeciono (32) jest odchylne względem wrzeciona i do-
prowadza segmenty rurki z folii do głowicy do zgrze-
wania. (10 zastrzeżeń) 

B29D P. 200688 02.09.1977 

Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra", Bydgoszcz, Polska 
(Arnold Hotowko). 

Sposób formowania gwintów przy prasowaniu 
elementów z tworzyw termoplastycznych 

Sposób formowania gwintów przy prasowaniu ele-
mentów z tworzyw termoplastycznych za pomocą zna-
nych gwintowanych rdzeni, polega na tym, że dobiera 
się ich średnicę, tak, że głębokość gwintu jest mniej-
sza co najmniej o 50°/o od wartości znormalizowanej 
dla danej wielkości gwintu, przy czym średnica ze-
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wnętrzna rdzeni (9) i (15) jest zmniejszona o dolną 
tolerancję wymiaru gwintu elementu wkręcanego w 
uformowany gwint wypraski (23). Następnie rdzeń 
gwintowany (9), (15) wyciąga się bez jego odkręcania 
z wypraski (23), w kierunku osiowym lub prosto-
padłym do kierunku wyjmowania wypraski (23). Rdzeń 
(9) ma wykonane na obwodzie dwa, trzy lub cztery 
występy biegnące wzdłuż jego osi ułatwiające proces 
jego wyciągania z wypraski (23). Sposób formowania 
gwintów stosowany jest zwłaszcza przy przetwarzaniu 
tworzyw o dużym stopniu elastyczności i wytrzyma-
łości, takich jak poliamidy, polietyleny wysokociśnie-
niowe, polipropyleny oraz tworzywa o zbliżonych 
własnościach do wyżej wymienionych. (2 zastrzeżenia) 

B29H P. 192840 04.10.1976 

Krakowskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil", 
Kraków, Polska (Władysław Rolirad, Barbara Mosur, 
Irena Chmielewska). 

Sposób produkcji wyrobów lateksowych i forma do 
stosowania tego sposobu 

Sposób produkcji wyrobów lateksowych o rozwinię-
tej powierzchni metodą namaczania polega na tym, 
że w momencie maczania formy (1) w mieszance tech-

nologicznej, otwór (4) podłączony jest do pompy próż-
niowej. Przy pomocy pompy następuje wyciągnięcie 
powietrza z wnętrza formy, na skutek czego część 
ciekła mieszanki zostaje zassana. Następuje koagula-
cja powierzchniowa na formie z odłożeniem odpo-
wiedniej warstwy gumy, powodując wypełnienie wszy-
stkich wklęsłych powierzchni. Forma wg wynalazku 
charakteryzuje się tym, że wykonana jest z materiału 
mikroporowatego (2) i dołączona jest do kasety (3) 
tworząc z nią szczelną całość. W części kasety jest 
otwór (4) podłączony do pompy próżniowej. 

(4 zastrzeżenia) 

B29H P. 194986 T 30.12.1976 

Dębickie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil", 
Dębica, Polska (Leon Chronowski, Józef Olechowski, 
Józef Wodziński, Stanisław Zelasko, Danuta Podas, 
Janusz Wolak). 

Urządzenie do łączenia wieloelementowych 
półfabrykatów gumowych lub tkaninowo-gumowych 
szczególnie boków bieżników opon samochodowych 

Urządzenie według wynalazku ma siłownik (5) z do-
ciskową płytą (6), pod którą znajduje się perforowa-
na płytka (8) połączona ze źródłem sprężonego powie-
trza, który jest sterowany fotokomórkami (7), (13). Si-
łownik (17) z dociskową rolką (18) jest sterowany foto-
komórkami (19), (20). Rolka (22) kompensatora oddzia-
ływuje na łączniki (23), (24) sterujące wałkami (3), (11) 
oraz oddzielone od nich walce (38), (39) czterowalco-
wego kalandra mają szybkość liniową równą szybko-
ści liniowej rolki (35) i połączonej ze źródłem napędu 
rolki (34). Gumowy pasek (45) przechodzi przez cały 
układ i między rolkami (34), (35) łączy się z profilo-
wymi paskami opuszczającymi walce (36)', (37) oraz 
walce (38), (39). Połączenie końca paska (45) z począt-
kiem paska (47) dokonuje się za pomocą płytki (6), (8) 
siłownika (5). Zmniejszona w tym czasie szybkość po-
dawania paska (45) do rolek (34), (35) przytrzymy-
wanego rolką (18) jest rekompensowana działaniem, 
kompensatora z rolką (22). (1 zastrzeżenie) 

B29J P. 200089 05.08.1977 

Pierwszeństwo: 06.08.1976 - Szwecja (nr 7608847-5) 

Isel S. A., Paris-La-Défense, Francja (Karl Céder--
quist, Bernard Maréchal, Stig Selander). 

Sposób wykorzystywania ciepła wytwarzanego 
w strefie rozwłókniania przy wytwarzaniu surowca 

włóknistego do produkcji płyt pilśniowych 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób wykorzystywania ciepła wytwarzanego w 
strefie rozwłókniania przy wytwarzaniu surowca włók-
nistego do produkcji płyt pilśniowych polega na tym, 
że podwyższa się nieznacznie ciśnienie pary po stro-
nie wylotowej rozdrabniarki, które jest zasadniczo tej 
samej wielkości, co ciśnienie w rozdrabniarce, aby 
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parę można było doprowadzić do strefy rozwłókniania 
od strony wlotowej rozdrabniarki w celu nagrzania 
obrzynków od strony wejścia. 

Urządzenie wg wynalazku charakteryzuje się tym, 
że rozdrabniarka (8) jest wyposażona w bezpośrednio 
do niej podłączony nagrzewacz wstępny (6) dla do-
prowadzanych obrzynków, a od strony wylotowej jest 
wyposażona w zbiornik ciśnieniowy (9) dla zbierania 
masy i pary. W nagrzewaczu wstępnym (8) i zbiorniku 
ciśnieniowym (3) panuje prawie takie samo ciśnienie 
jak w rozdrabniarce. Para ze zbiornika ciśnieniowego 
(9) jest prowadzona z powrotem do nagrzewacza 
wstępnego (6) przez niskociśnieniową sprężarkę (10) 
albo podobną dmuchawę. Zbiornik ciśnieniowy (9) jest 
wyposażony w urządzenie do wprowadzania lub wy-
dmuchiwania masy i pary. (6 zastrzeżeń) 

B32B 
D03D 

P. 192755 29.09.1976 

Centralne Laboratorium Technicznych Wyrobów 
Włókienniczych, Łódź, Polska (Eugeniusz Wesołowski, 
Andrzej Stasiński, Antoni Kozarzewski, Emil Zając, 
Zygmunt Brządkowski, Czesław Okrasa, Witold Ro-
rnalski). 

Tkanina na przekładki do trudnopalnych taśm 
przenośnikowych 

Tkanina na przekładki do trudnopalnych taśm prze-
nośnikowych o zwiększonej adhezyjności i wytrzyma-
łości charakteryzuje się tym, że co najmniej jeden 
układ, tj. osnowowy posiada warstwę adhezyjną i tru-
dnopalną w postaci włókien ciętych tworzących otocz-
kę dla przędz syntetycznych będących elementem noś-
nym tkaniny, przy czym udział procentowy włókien 
trudnopalnych tworzących otoczkę wynosi 30-50%. 

(3 zastrzeżenia) 

B60K P. 200016 02.08.1977 

Pierwszeństwo: 04.08.1976 - USA (nr 711344) 

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

Mechanizm zmiany biegów 

Mechanizm zmiany biegów współpracujący z prze-
kładnią posiadającą pierwszy mechanizm przekładnio-
wy do uzyskiwania wielu prędkości i drugi mecha-
nizm przekładniowy do nastawiania kierunku przed-
niego lub wstecznego przy każdej z wielu prędkości 
oraz element ograniczający niepozwalający na pracę 
przekładni na jednej lub więcej wybranych prędkoś-
ciach na kierunku wstecznym, charakteryzuje się tym, 
że zawiera dźwignię zmiany prędkości (24) przesta-

wianą między wieloma położeniami odpowiadającymi 
poszczególnym prędkościom, pierwszy zespół tulejowy 
(20) łączący dźwignię zmiany prędkości (24) z pierw-
szym mechanizmem przekładniowym, dźwignię zmiany 
kierunku (26) przestawianą między położeniami przed-
nim i wstecznym oraz drugi zespół tulejowy (22) łą-
czący dźwignię zmiany kierunku (26) z drugim mecha-
nizmem przekładniowym. Ponadto mechanizm posiada 
element ograniczający (92) zamontowany na jednym 
z zespołów tuiejowych (20, 22). (5 zastrzeżeń) 

B60K 
F16H 

P. 200604 01.09.1977 

Pierwszeństwo: 03.09.1976 - USA (nr 720299) 

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

Mechanizm sterujący do urządzenia blokującego 
mechanizm różnicowy pojazdu 

Mechanizm sterujący do urządzenia blokującego 
mechanizm różnicowy pojazdu, pomiędzy położenia-
mi zablokowanym i odblokowanym, uruchamianego 
hydraulicznie i sterowanego hydraulicznym zaworem 
dwupozycyjnym jest sprzęgnięty poprzez łącznik ste-
rujący (24) z zaworem hydraulicznym (18). Mechanizm 
sterujący (26) zawiera obrotową część krzywkową (80) 
i zaczep obrotowy (76), wyposażone w powierzchnie 
współpracujące, elementy odciągające (64) do odcią-
gania części krzywkowej w położenie cofnięte oraz 
elementy poruszające do przesuwania części krzywko-
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wej daleko od jej położenia cofniętego poprzez poło-
żenia zazębione i zatrzymane do położenia zwolnione-
go. Powierzchnie współpracujące na części krzywko-
wej i zaczepie obrotowym zatrzymują ruch części 
krzywkowej w jej położeniu zatrzymanym, gdy część 
krzywkowa jest przesuwana daleko od swego położe-
nia cofniętego pod wpływem przyłożonej wstępnie si-
ły» aby utrzymywać część krzywkową w położeniu 
zazębionym, gdy ta część krzywkowa jest odciągana 
od położenia zatrzymanego po odjęciu wstępnie przy-
łożonej siły, w celu umożliwienia części krzywkowej 
przesunięcia przez pozycję zatrzymaną do położenia 
zwolnionego po ponownym przyłożeniu siły i w celu 
umożliwienia części krzywkowej powrotu do jej poło-
żenia cofniętego za pomocą elementów odciągających 
po odjęciu kolejnego przyłożenia siły. (10 zastrzeżeń) 

B60L P. 192758 29.09.1976 

Marian Kujawa, Gdynia, Polska (Marian Kujawa). 

Cybernetyczny model systemu wspomagania układu 
hamowania i zapobiegania bocznym poślizgom 

pojazdów drogowych 

Cybernetyczny model systemu wspomagania układu 
hamowania i zapobiegania bocznym poślizgom pojaz-
dów drogowych, zbudowany na elektronicznych ukła-
dach logicznych, charakteryzuje się tym, że jest sprzę-
żony na wejściu, poprzez generatory impulsów osiąg-
nięcia lub przekroczenia zadanych wartości progo-
wych, z układem pomiaru kąta skrętu kierownicy (D) 
z zadaną wartością progową (d), z układem pomiaru 
szybkości pojazdu (S) z zadanymi wartościami progo-
wymi dla procesu kierowania (Sd) i dla procesu ha-
mowania (Sb) i z układem pomiaru stopnia hamowa-
nia (B) z zadaną wartością progową (b) oraz na wej-
ściu poprzez receptory impulsów z systemu z mecha-
nizmami (P/r, 1/1, 2) i (L/r, 1/1, 2) przemieszczającym 
instalację nakładającą substancję chemiczną na na-
wierzchnie drogi. (5 zastrzeżeń) 

B60P P. 192793 01.10.1976 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, Świdnik 
k/Lublina, Polska (Czesław Giełzak, Waldemar Wo-
toczko, Józef Michałko, Bogusław Braun, Stefan 
Niemców). 

Nadwozie pojazdu, zwłaszcza naczepy do transportu 
pojazdów jednośladowych 

Nadwozie według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że górny pomost ładunkowy (1) i dolny pomost ła-
dunkowy (2) są połączone ze sobą dwiema bocznymi 
kratownicami (3) i przednią kratownicą (4) oraz mają 
poprzeczne belki będące jednocześnie elementami mo-
cowania przewożonych pojazdów jednośladowych, 
a tylną ściankę nadwozia stanowi platforma (16) urzą-
dzenia dźwigowego w postaci windy (15) napędza-
nej, za pomocą ustawionego w osi podłużnej nadwo-
zia, siłownika hydraulicznego (28), poprzez układ cięg-
nowy (31) pracujący w układzie zdwojonego wielo-

krążka odwróconego, przy czym siłownik hydraulicz-
ny (28) jest sterowany korzystnie elektrohydraulicz-
nym rozdzielaczem (29) połączonym z przenośnym 
pulpitem sterowniczym (30) podłączonym do gniazdka 
(30a) umiejscowionego w pobliżu windy (15). 

(9 zastrzeżeń) 

B60T P. 200198 11.08.1977 

Pierwszeństwo: 18.09.1978 - RFN (nr P 2642047.7) 

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

Urządzenie do uruchamiania ciśnieniowych układów 
hamulcowych 

Urządzenie do uruchamiania ciśnieniowych układów 
hamulcowych do sterowania zaworu hamulcowego 
wozu silnikowego oraz elektrycznego urządzenia prze-
łączającego do bezstopniowego włączania poszczegól-
nych stopni hamowania trzeciego układu hamulco-
wego, charakteryzuje się tym, że rama wahliwa (19) 
osadzona obrotowo naprzeciw elementu nośnego (14) 
urządzenia uruchamiającego, złożonego z dźwigni uru-
chamiającej (1) i popychacza (3), jest napięta wstęp-
nie w kierunku obrotu przez sprężynę (21), przy czym 
rama ta (19) opiera się o jeden punkt (14a) elementu 
nośnego (14) i ma zadany luz względem dźwigni uru-
chamiającej (1). (10 zastrzeżeń) 
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B61F P. 201204 T 30.09.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy", 
Jastrzębie, Polska (Oldrzych Łobodziński, Lucjan 
Szulc, Mieczysław Szczygłowski, Henryk Adamowicz, 
Alfred Bąk, Jerzy Piksa, Leonard Musiewicz, Marian 
Porombka). 

Urządzenie transportowe 

Urządzenie według wynalazku służy do transportu 
materiałów i maszyn załadowywanych na powierzchni 
kopalni i dostarczanych do ścian węglowych z wyko-
rzystaniem przewozu kołowego i kolejek podwieszo-
nych. 

Urządzenie składa się z pojemnika posadowionego 
na podwoziu kołowym (B), na którym osadzone są 
trwale w jednakowych odstępach belki poprzeczne (1) 
zakończone pionowymi występami (2). (2 zastrzeżenia) 

B61L P. 200125 08.08.1977 

Pierwszeństwo: 19.08.1976 - NRD (nr WP B611/194400) 

VEB Werk für Signal - und Sicherungstechnik 
Berlin, Berlin, Niemiecka Republika Demokratyczna 
(Johannes Emmrich, Rudolf Giese). 

Urządzenie sygnalizacyjne najazdu dla zwrotnic 
nienajazdowych 

Urządzenie sygnalizacyjne najazdu dla zwrotnic nie-
najazdowych z nienajazdowym napędem zwrotnic, 
zwiększające pewność pracy zwrotnic nie dogląda-
nych przez personel nastawiający, które w przypad-
ku najazdu nadaje sygnał uszkodzenia, trwający aż 
do usunięcia uszkodzenia, niezależnie od tego, czy na-
jazd na zwrotnicę był całkowity czy też częściowy 
i/lub nastąpiło wykolejenie się pojazdu szynowego, 
charakteryzuje się tym, że jeden suwak (2) urządze-

nia sygnalizacyjnego najazdu jest połączony poprzez 
drążek połączenowy (4) z oddaloną iglicą (5) zwrotnicy, 
a drugi suwak (1) urządzenia sygnalizacyjnego na-
jazdu jest połączony poprzez drugi drążek połącze-
niowy (3) ze znajdującą się w pobliżu iglicą (6) zwrot-
nicy, przy czym suwaki posiadają urządzenie wyłą-
czające (7), za pomocą którego prowadzona jest jedna 
lub więcej żył przełącznika (8) zwrotnic, które przy 
najeździe zostają zerwane na skutek odchylenia się 
iglic (5, 6) zwrotnic, wywołanego przez różnice fał-
szywie wyjeżdżającego pojazdu szynowego, co powo-
duje wywołanie ciągłego sygnału uszkodzenia. 

(5 zastrzeżeń) 

B62D P. 192569 22.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Budowla-
nych, Warszawa, Polska (Tadeusz Pazik, Jerzy Za-
skurski, Henryk Pawłowski). 

Układ napędowy ze sterowaniem jednopedałowym 
do napędu kołowych urządzeń transportowych 

Układ napędowy według wynalazku składa się 
z silnika spalinowego (4) jako źródła mocy oraz 
otwartej przekładni hydrostatycznej napędzanej dwu-
zakresową przekładnią mechaniczną, która współpra-
cuje z mechanizmem różnicowym pojazdu. Przekład-
nia hydrostatyczna składa się z trzech pomp (1, 2, 3) 
o stałej wydajności, napędzanych silnikiem spalino-
wym (4), współpracującym z silnikiem hydraulicznym 
(5) o stałej chłonności oraz pompy (6), zasilającej 
układ wspomagania skrętu i sterowania sprzęgłami 
(7, 8) dwuzakresowej przekładni mechanicznej. Do ste-
rowania przepływem oleju podawanego przez pompy 
(1, 2, 3) zastosowany jest zawór sumujący (9). Pedał 
(10) połączony jest z suwakiem (11) zaworu sumują-
cego (9) oraz z listwą dawki paliwa (12) silnika spa-
linowego (4) poprzez krzywkę (13). Do zmiany kie-
runku jazdy, zastosowany jest rozdzielacz (14) stero-
wany elektrohydraulicznie z deski rozdzielczej po-
jazdu. (4 zastrzeżenia) 

B62D P. 200065 04.08.1977 

Pierwszeństwo: 06.08.1976 - USA (nr 712290) 

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

Urządzenie do mocowania kraty do ramy kratowej 
traktora 

Urządzenie do mocowania kraty (20) osłaniającej 
chłodnicę do ramy kratowej (12) traktora wyposażonej 
w kołnierz (16) razciągający się do wewnątrz, cha-
rakteryzuje się tym, że zawiera układ nośny (20) i za-
pewniający jej odchylający ruch do położenia dla ce-
lów naprawczych, w którym krata usytuowana jest 
z jednego boku ramy kratowej (12) traktora oraz do 
normalnego położenia roboczego, w którym krata jest 
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umieszczona we wzajemnej zależności w stosunku do 
kołnierza (16) rozciągającego się do tyłu na ramie 
kratowej traktora, a ponadto dla utrzymania kraty 
(20) w jej normalnym roboczym położeniu zastosowa-
ny jest układ łączący (72, 76), który może być zwal-
niany bez używania narzędzi, umożliwiając przemiesz-
czenie kraty do położenia, w którym dokonywane są 
naprawy. (10 zastrzeżeń) 

B62D P. 200343 18.08.1977 

Pierwszeństwo: 20.08.1976 - RFN (nr P 26 37 458.3) 

Zahnradfabrik Friedrichshafen Aktiengesellschaft, 
Friedrichshafen, Republika Federalna Niemiec. 

Urządzenie sterujące środkiem ciśnieniowym 
do mechanizmów kierowniczych ze wspomaganiem, 

zwłaszcza do pojazdów mechanicznych 

Urządzenie według wynalazku zawiera obrotowy su-
wak (12), mający na swojej zewnętrznej, cylindrycz-
nej, powierzchni bocznej, osiowo przebiegające rowki 
wzdłużne (16, 17) i tuleję sterującą (26) mającą na 
swojej wewnętrznej, cylindrycznej powierzchni bocz-
nej, osiowo przebiegające rowki wzdłużne, (24 i 25), 
współdziałające z rowkami wzdłużnymi suwaka obro-
towego, przy czym rowki wzdłużne kończą się przed 
końcami suwaka obrotowego i tulei sterującej. Suwak 
obrotowy (12) jest ułożyskowany obrotowo, na swoich 
końcach, na dwóch łożyskach tocznych (29 i 30) w tu-
lei sterującej (26). Zewnętrzna średnica łożyska wal-
cowego (29 i 30) jest nieznacznie większa od średnicy 
zewnętrznej cylindrycznej części suwaka obrotowego 
(12), przy czym tuleja sterująca (26) w obszarze row-
ków wzdłużnych i łożyska toczne mają jednakową 
średnią wewnętrzną. (2 zastrzeżenia) 

B62D P. 200482 26.08.1977 

Pierwszeństwo: 28.08.1976 - RFN (nr P 26 38 981.1) 

Zahnradfabrik Friedrichshafen Aktiengesellschaft, 
Friedrichshafen, Republika Federalna Niemiec. 

Mechanizm kierowniczy ze wspomaganiem, zwłaszcza 
do pojazdów mechanicznych 

Mechanizm kierowniczy według wynalazku ma obu-
dowę przekładni kierowniczej (1), która jest rozdzie-
lona tłokiem roboczym (6) na dwie przestrzenie ciś-
nieniowe (7 i 8). Tłok (6) posiada uzębienie, przez któ-
re wał kolumny kierowniczej (10) jest obracany 
i nakrętkę kierowniczą (13), ułożyskowaną, ogranicze-
nie obrotowo w tłoku roboczym, który przez zabierak 
(14) w nim zamocowany, uruchamia zawór sterujący 
(17) przesuwany przez ruch obrotowy koła kierownicy. 
Zawór sterujący (17) jest umieszczony w tłoku robo-
czym (6) poprzecznie i mimośrodowo, przy czym zawór 
sterujący (17) podlega oddziaływaniu ustalacza współ-
osiowości, którym jest drążek skrętny (24). Drążek 
skrętny (24) jest umieszczony między tłokiem robo-
czym (6) a tłokiem sterującym (23) zaworu sterują-
cego (17). (8 zastrzeżeń) 

B63H P. 192680 25.09.1976 

Morska Obsługa Radiowa Statków, Gdynia, Polska 
(Józef Orłowski, Bronisław Pionke, Sławomir Binder, 
Bogusław Woźny). 

Przełącznik grawitacyjny, zwłaszcza przetworników 
logu jachtowego 

Przełącznik według wynalazku ma kontaktrony (1) 
zamocowane do prowadnicy (3). W prowadnicy (3) 
znajduje się magnes (2), który może zmieniać swoje 
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położenie z jednego skrajnego w drugie, powodując 
włączanie się odpowiednich kontaktronów. Ferromag-
netyczne płytki (4) są zamocowane do prowadnicy (3) 

(1 zastrzeżenie) 

B65B 
B23B 

P. 192681 25.09.1976 

Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budowlanego 
Budownictwa Węglowego, Tychy, Polska (Edward Psu-
rek, Bronisław Malicki). 

Przyrząd do ściągania uchwytów obróbkowych 
z trzpieni, zwłaszcza uchwytów wiertarskich 

Przyrząd według wynalazku ma zastosowanie 
w warsztatach naprawczych maszyn obróbkowych np. 
wiertarek elektrycznych i używany może być przez 
wszystkich użytkowników tych maszyn na budowach 
przy montażu konstrukcji. 

Przyrząd składa się z dwóch szczęk (1) i (2) połą-
czonych ze sobą na jednym końcu w sposób przegu-
bowy. Szczęki (1) i (2) mają kształt klinów, w których 
ostrzach wykonane są wycięcia (a) i (b). Szczęki te 
są zamykane za pomocą śruby (6) ułożonej w prowad-
nicach (4) i (5). (3 zastrzeżenia) 

B65B P. 199943 29.07.1977 

Pierwszeństwo: 20.07.1976 - Szwajcaria (nr 9 713/76) 

Ferag AG, Hinwil, Szwajcaria. 

Urządzenie do rozkładania stosu giętkich utworów 
płaskich 

Urządzenie do rozkładania stosu giętkich elementów 
płaskich, zwłaszcza złożonych lub rozłożonych arkuszy 
lub druków, ma podporę w postaci wałków (10) na-
pędzanych obiegowo, nad którą są umieszczone ką-
towniki (20, 21) prowadnicze ustalające położenie pod-
stawy (22) stosu (23), urządzenie (24) oddzielające, słu-
żące do sprowadzania obrzeży kolejnych elementów 
płaskich w dół, pomiędzy poruszające się wałki (10), 
oraz przenośnik (43) umieszczony pod podporę (11), 
służący do odprowadzania druków sprowadzonych nań 
ze stosu (23). 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że podstawa (22) 
stosu (23) jest ustawiona skośnie jednym swym ro-
giem w kierunku przeciwnym do ruchu wałków (10). 
Urządzenie wstępnie oddzielające ma jeden organ (24/ 
/25) oddzielający oraz elementy prowadnicze w celu 
umożliwienia sprowadzenia organu (24, 25) oddzie-
lającego z góry, od rogu (20) podstawy (22) stosu (23) 
w dół, a następnie zgodnie z kierunkiem obiegu, na 
zewnątrz podstawy (22) stosu. Przenośnik (43) ma 
cięgło przenośnikowe, o obwodzie zamkniętym, na-
pędzane w sposób ciągły. (7 zastrzeżeń) 

B65G P. 192259 07.09.1976 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Za-
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
„Promel", Gliwice, Polska (Stanisław Serwin, Michał 
Sprenecki, Andrzej Styś). 

Napęd urządzenia do transportu pionowego 

Przedmiotem wynalazku jest napęd urządzenia do 
transportu pionowego za pomocą silników pneuma-
tycznych, stosowany najczęściej w magazynach, 
zwłaszcza w magazynach materiałów łatwopalnych. 

Napęd urządzenia ma na górnej ramie (2) osadzone 
korpusy (4) z usytuowanymi w nich wałkami (3) po-
łączonymi z jednej strony z silnikami pneumatyczny-
mi (1), zaś z drugiej strony osadzonymi na nich stoż-
kowymi kołami (5) zębatymi współpracującymi ze 
stożkowymi kołami (6) zębatymi zamocowanymi na 
napędowych śrubach (7) mocowanych obrotowo w gór-
nej ramie (2) oraz w dolnej ramie (11). 

Ńa napędowych śrubach (7) zawieszona Jest plat-
forma (8) prowadzona drągami (9) zamocowanymi w 
górnej ramie (2) oraz w dolnej ramie (11), na której 
usytuowano wałek synchronizacyjny (14). Na końcach 
wałka (14) zamocowane są stożkowe koła (13) zębate 
współpracujące ze stożkowymi kołami zębatymi (12) 
osadzonymi na końcach śrub (7) napędowych. 
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Na dolnej ramie (11) zamocowany jest korpus (17) 
z ułożyskowanym wałkiem (16), na końcach którego 
jest stożkowe koło (15) zębate współpracujące z kołem 
(12) zębatym zamocowanym na śrubie (7). Na drugim 
końcu wałka (16) jest koło (18) łańcuchowe połączone 
z drugim kołem (19) łańcuchowym zamocowanym na 
wałku (20) ułożyskowanym na wsporniku ustawionym 
na dolnej ramie (11). (2 zastrzeżenia) 

B65G P. 192918 07.10.1976 

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni 
Remontowych, Gdańsk, Polska (Walenty Branicki, Ka-
zimierz Puławski). 

Dokowe rusztowanie samojezdne 

Na wózku (1) o napędzie hydraulicznym jest za-
montowana asymetrycznie nożycowa konstrukcja (2), 
na której spoczywa dwupoziomowy roboczy pomost 
(3). Dwupoziomowy roboczy pomost (3) jest podnoszo-
ny hydraulicznym siłownikiem (4) za pomocą nożyco-
wej konstrukcji (2). Na wózku (1) jest zamontowany 
kablowy bęben (5), służący do nawijania i rozwijania 
kabla elektrycznego. Z przodu wózka (1) jest zamonto-
wana sterownicza kabina wraz z układem kierowni-
czym. Na ramie wózka (1) znajduje się hydrauliczny 
agregat (7). (1 zastrzeżenie) 

B65G P. 200682 06.09.1977 

Pierwszeństwo: 07.09.1976 - Szwecja (nr 7609879-7) 

Per Gustaf Reinhall, Bellevue, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Per Gustaf Reinhall). 

Wytłaczarka śrubowa, zwłaszcza podajnik włóknistego 
materiału z lignocelulozy 

Wytłaczarka śrubowa zwłaszcza jako podajnik włók-
nistego materiału z lignocelulozy lub innych rozdrob-
nionych nieściśliwych materiałów, ma śrubę (10) osa-
dzoną obrotowo w obudowie rurowej, do której po-
daje się przez wsyp (16) materiał, a poprzez wgłębie-

nie międzyzwojowe śruby odprowadza przez otwór 
(18) wylotowy przy narastającym wewnętrznym ciś-
nieniu. Wytłaczarka według wynalazku ma co naj-
mniej jeden element (34) osadzony w szczelinie (36) 
podłużnej obudowy, którego część (38) porusza się na 
wydzielonym odcinku wzdłuż osi śruby oraz wystaje 
z podłużnej szczeliny (36) na części jej długości. 

(6 zastrzeżeń) 

B65H P. 192838 30.09.1976 

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych, Łódź, Pol-
ska (Stanisław Kubicki, Antoni Pissera, Andrzej Rze-
pecki, Ryszard Zakszewski, Henryk Piątkowski). 

Urządzenie ào zmiękczania brzegów 
nawojów krzyżowych 

wytwarzanych na przewijarce precyzyjnej 

Urządzenie do zmiękczania brzegów nawojów krzy-
żowych, wytwarzanych na przewijarce precyzyjnej 
wyposażonej w obracające się wrzeciona z osadzonymi 
na nich cewkami, oraz wodzikami przędzy wykonują-
cymi ruchy posuwisto-zwrotne wzdłuż tworzącej cew-
ki, według wynalazku składa się z dwóch współpracu-
jących ze sobą jednokrzywk owych mechanizmów, płas-
kiego i przestrzennego, połączonych z mechanizmem 
skrótu skoku wodzika nitki (11). 

W urządzeniu tym krzywkowy mechanizm płaski 
składa się z zamocowanej na urządzeniu nawijającym 
(19) nastawnej krzywki tarczowej (18), toczącej się po 
niej rolki (17) osadzonej na dźwigni (15) sterującej 
krzywkowym mechanizmem przestrzennvrn składają-
cym się z nastawnej, jednogarbnej i zamocowanej na 
wałku napędowym (1), krzywki przestrzennej (2) oraz 
toczącej i przesuwającej się po niej rolki (3) umiesz-
czonej na sworzniu (4) wykonującym cykliczne, nie-
jednostajne ruchy wahadłowe. 

W jednogarbnej krzywce przestrzennej (2) promień 
krzywizny, tworzący garb krzywki w płaszczyźnie 
prostopadłej do jej osi obrotu, pokrywa się z pro-
mieniem podstawowym tylko na jednym końcu tej 
krzywki, natomiast promień ten stopniowo wzrasta 
w dalszej części krzywki (2) i jest największy na dru-
gim jej końcu. Linia obwodząca po przeciwległej stro-
nie garbu krzywki przestrzennej jest równoległa do 
osi obrotu tej krzywki na całej jej długości. 

(4 zastrzeżenia) 

B65H 
B21F 

P. 198532 T 30.05.1977 

Śląskie Zakłady Lin i Drutu „Linodrut", Zabrze, 
Polska (Juliusz Bereś, Karol Kozieł, Herbert Mroncz). 

Szpule do nawijania drutów zwłaszcza do automatów 
i półautomatów spawalniczych i sposób jej wykonania 

Przedmiotem wynalazku jest szpula stalowa do na-
wijania drutu zwłaszcza w automatach i półautoma-
tach spawalniczych wykonana z drutu o zwykłej ja-
kości i jednakowej średnicy drutu. 
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Szpula ma dwa równoległe odcinki (1) drutu zwinię-
te w okrąg do którego przymocowany jest zgrzeinami 
przestrzennie ukształtowany odcinek (2) drutu. 

Zgrzewanie poszczególnych drutów wykonuje się 
w płaszczyźnie poprzez ciągłe nakładanie uformowa-
nego drutu (2) na dwa równoległe proste druty (1) 
tworząc płaską siatkę, która zaginana jest na liniach 
gięcia w punktach (3) pod kątem 90° tworząc rynien-
kę, następnie cięta i zawijana w koło tworząc szpulę. 

(3 zastrzeżenia) 

B66C P. 192730 28.09.1976 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„BIPROMET", Katowice, Polska (Józef Machinek). 

Nośnica przegubowa dla prętów w kręgach 

Nośnica przegubowa według wynalazku ma zastoso-
wanie do transportu prętów w kręgach n. p. w pro-
cesach chemicznej obróbki powierzchniowej w wy-
trawialniach. Zawieszone kręgi metalowe są już 
w pierwszej fazie odpowiednio rozmieszczane na noś-
nym haku (1) poziomym ruchem krzywki (9), która 
hacząc o wierzchołki kręgów powoduje równomierne 
ich rozłożenia na nośnicy. Po podniesieniu obciążonej 
nośnicy za pomocą suwnicy, następuje korekta regu-
lacji środka ciężkości przez zmianę położenia prowad-
nika (4), oraz przetransportowanie kręgów zawieszo-
nych na nośnym haku (1) ze składowiska na miejsce 
chemicznej obróbki powierzchniowej. (1 zastrzeżenie) 

B66F P. 198622 T 02.06.1977 

Zjednoczenie Transportu Samochodowego Łączności, 
Warszawa, Polska (Janusz Gołaszewski). 

Dźwignik dwukolumnowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podnoszenia sa-
mochodu z osłabionym podwoziem za koła jezdne 
dźwignikami przeznaczonymi do podnoszenia pojazdu 
za elementy podwozia przy pomocy odchylonych ra-
mion (2) związanych konstrukcyjnie z mechanizmami 
podnoszenia kolumn (1). 

Odchylone ramiona (2) chwytające w miejscach (6) 
mocujących połączone są z belkami najazdowymi 
i związane konstrukcyjnie belkami (3) poprzecznymi. 

Rozstaw osi belek (4) najazdowych można regulo-
wać. Każda belka (4) najazdowa ma podjazdy (5) oraz 
przestawne zabezpieczenia (7). (5 zastrzeżeń) 

Dział С 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B P. 191496 26.07.1976 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Łódź, 
Polska (Stanisław Polański). 

Urządzenie do wytwarzania ozonu 

Urządzenia do wytwarzania ozonu z wolnego tlenu 
i/lub z powietrza, mające co najmniej jeden, korzyst-
nie cylindryczny, kondensatorowy element do wysoko-
napięciowych konwekcyjnych wyładowań emitujących 
promieniowanie nadfioletowe, złożony z zewnętrznego 

metalowego płaszcza (1) i współosiowo w nim umiesz-
czonej szklanej rury (2) zaopatrzonej przynajmniej na 
części swej wewnętrznej powierzchni w metaliczną 
warstwę (3), charakteryzuje się tym, że na zewnętrz-
nej powierzchni szklanej rury (2) jest nałożona war-
stwa (4), złożona z połączonej wiążącym materiałem, 
korzystnie olejem silikonowym, mieszaniny pochodnych 
metali z drugiej, trzeciej i ósmej grupy układu okre-
sowego pierwiastków, przy czym pochodne metali 
z trzeciej i ósmej grupy korzystnie mają postać tlen-
ków, a z drugiej grupy korzystnie mają postać chlor-
ków. (2 zastrzeżenia) 
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C01B P. 200042 03.08.1977 

Pierwszeństwo: 04.08.1976 - RFN (nr P 26 34 959.7) 

Hoechst AG, Frankfurt, RFN. 

Sposńb otrzymywania kwasu przez usuwanie 
chlorowodoru z gazów spalinowych 

Sposób ciągłego otrzymywania kwasu solnego o po-
zostającej na stałym poziomie zawartości HCl wyno-
szącej 20-36% przez usuwanie chlorowodoru z gazów 
spalinowych, przy czym gorące gazy spalinowe oziębia 
się za pomocą już otrzymanego kwasu solnego, cha-
rakteryzuje się tym, że gorące gazy spalinowe, zawie-
rające 1-10% objętościowych HCI oraz parę wodną, 
które powstają przy wspólnym spalaniu gazów odlo-
towych, zawierających chlorowęglowodory, i ciekłych 
pozostałości chlorowęglowodorów, oziębia się za po-
mocą chłodzonego kwasu solnego o określonym stę-
żeniu chlorowodoru, wynoszącym 20-36%, które od-
powiada stężeniu otrzymywanego kwasu solnego, w 
strefie gaszenia do temperatury poniżej temperatury 
rosy, mieszaninę gazu i cieczy w absorpcyjnej stre-
fie chłodzenia rozdziela się na oziębiony kwas solny 
i oziębiony gaz spalinowy, zawierający 0,1-1% obję-
tościowych HCl, kwas solny wpuszcza się do strefy 
zasobnikowej, która obejmuje wielokrotność otrzymy-
wanej na godzinę ilości kwasu solnego, i stamtąd 
w obiegu zawraca się do strefy gaszenia, przy czym 
otrzymywaną dodatkowo ilość kwasu solnego odciąga 
się w sposób ciągły jako produkt z obiegu gaszenia. 

(8 zastrzeżeń) 

C01F P. 200285 15.08.1977 

Pierwszeństwo: 16.08.1976 - RFN (nr P 2636355.8) 

Aluminium Pechiney, Lyon, Francja (Lothar Reh, 
Ludolf Plass, Philippe Marchessaux). 

Sposób termicznego rozkładu chlorku glinu 

Sposób termicznego rozkładu wodzianu chlorku gli-
nu w pośrednio ogrzewanym reaktorze do rozkładu 
termicznego przez rozkład co najmniej przeważającej 
części chlorku glinu, na drodze prażenia i rozkładu 
ewentualnych resztek chlorku glinu w bezpośrednio 
ogrzewanym rurowym piecu obrotowym, następnie 
schładzanie utworzonego tlenku glinu w rurze obroto-
wej, przy równoczesnym podgrzewaniu gazu zawiera-
jącego tlen, charakteryzuje się tym, że co najmniej 
przeważająca część wodzianu chlorku glinu rozkłada 
się w stanie zawiesiny nad powierzchniami ogrzewa-
nymi reaktora przez doprowadzenie energii potrzebnej 
do rozkładu. (6 zastrzeżeń) 

C01F P. 200286 15.08.1977 

Pierwszeństwo: 16.08.1976 - RFN - (nr P 26 36 854.7) 

Aluminium Pechiney, Lyon, Francja (Lothar Reh, 
Ludolf Plass, Philippe Marchessaux). 

Sposób termicznego rozkładu uwodnionego chlorku 
glinu 

Sposób termicznego rozkładu uwodnionego chlorku 
glinu z wyprażaniem do tlenku glinu charakteryzuje 
się tym, że surowiec wprowadza się do bezpośrednio 
ogrzewanego reaktora, w którym co najmniej więk-
szość chlorowodoru usuwa się z uwodnionego chlorku 
glinu w stanie sfluidyzowanym, częściowo roęzłożony 
chlorek glinu wprowadza się do kalcynatora z roz-
luźnionym złożem, w którym ma miejsce spadek ciś-
nienia łączący się ze spadkiem stężenia substancji 
stałej od dołu do góry; co najmniej część substancji 
stałych odbiera się wraz z gazami w górnej części 
szybu kalcynatora i wprowadza do reaktora stacjo-
narnego o złożu fluidyzowanym zawierającym tlen 
gazem o małej szybkości, co najmniej część ciał sta-
łych wprowadza się z powrotem w sposób kontrolo-
wany do kalcynatora dla nastawienia odpowiedniej 
gęstości zawiesiny a pozostałą część ciał stałych po 
odpowiednio długim czasie przebywania wprowadza 
się do chłodnicy fluidalnej zasilanej gazem zawierają-
cym tlen jako gazem fluidyzująeym, przy czym co 
najmniej część gazu z chłodnicy doprowadza się do 
kalcynatora powyżej rozdzielacza gazu jako gaz wtór-
ny, zaś ogrzewanie kalcynatora prowadzi się przez 
doprowadzenie paliwa do strefy między rozdzielaczem 
gazu a doprowadzeniem gazu wtórnego. (14 zastrzeżeń) 

C01G P. 199533 11.07.1977 

Pierwszeństwo: 12.07.1976 - W l k . Brytania (nr 28897/76) 

Shell Internationale Research Maatschappij B.V., 
Haga, Holandia. 

Sposób wytwarzania fioletowego TiCl3 

Sposób wytwarzania fioletowego TiCl3 na drodze re-
dukcji TiCl4 związkiem glinoorganicznym, polega na 
tym, że TiCl4 miesza się uprzednio z czynnikiem komp-
leksującym w obojętnym rozpuszczalniku organicz-
nym przy stosunku molowym czynnika kompleksują-
cego do TiCl4 w zakresie od 0,3 : 1 do 2 : 1 , zaś zwią-
zek glinoorganiczny miesza się uprzednio z czyn-
nikiem kompleksującym w obojętnym rozpuszczalniku 
organicznym przy stosunku molowym czynnika komp-
leksu jącego do związku glinoorganicznego wynoszącym 
co najmniej 0,25 : 1, a następnie prowadzi się redukcję 
w czasie krótszym niż 1 godzina, w temperaturze 
60-110°C, przy czym końcowe stężenie fioletowego 
TiCls w mieszaninie reakcyjnej wynosi co najmniej 
0,2 mola na litr. 

Otrzymany związek może mieć zastosowanie jako 
składnik katalizatora do polimeryzacji olefin, a zwłasz-
cza do polimeryzacji stereospecyficznej alfa-olefin, 

(10 zastrzeżeń) 

C02B P. 192726 28.09.1976 

Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Andrzej Wę-
grzyn, Stanisław Kurzawa). 

Urządzenie do płukania filtrów studni głębinowych 

Urządzenie według wynalazku zaopatrzone w pom-
pę napędzaną silnikiem, rurociąg tłoczny i zestaw 
pomiarowy poziomu wody charakteryzuje się tym, 
że rurociąg tłoczny (1) ma głowicę zaślepiającą (2) 
wyposażoną w zawór odcinający (3), oraz igłowicę 
płuczącą (19). Głowica ipłucząca (19) jest zaopatrzona 
w dysze wewnętrzne (22) i dysze zewnętrzne (23) 
oraz wewnętrzny zaślepiony przewód (17) połączony 
przewodem ciśnieniowym (5) z instalacją sprężonego 
medium gazowego (14). (2 zastrzeżenia) 
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C02C P.198218 T 18.05.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Apo-
linary Leszek Kowal, Tadeusz Kowalski, Zdzisław 
Kurowski). 

Sposób usuwania azotu amonowego z wód i ścieków 

Sposób według wynalazku polega na współprądo-
wym przepuszczaniu wody chlorowej i oczyszczanych 
wód lub ścieków przez złoże kationitu. Stosunek wa-
gowy chloru do usuwanego azotu amonowego wy-
nosi od 1 do 8 a odczyn wody lub ścieku w miejscu 
doprowadzania wody chlorowej wynosi poniżej 5,5. 

(2 zastrzeżenia) 

C03B P. 198913 16.06.1977 

Pierwszeństwo: 18.06.1976 - Francja (nr 76 18543) 

Saint-Gobain Industries, Neuilly sur Seine, Francja 
(Claude Bourelier, Roger Orain, Rudolf Pelzer, Wolf-
gang Schaefer, Siegfried Schindler). 

Sposób i urządzenie do wytwarzania przeźroczystych 
taśm 

Sposób wytwarzania przeźroczystych taśm, zwłasz-
cza filmów, arkuszy lub płytek z materiału przeź-
roczystego o wysokiej jakości optycznej, przez wy-
lewanie produktu płynnego na ruchomą płytę od-
lewniczą poruszającą się ze stałą prędkością, na któ-
rej produkt zestala się i jest otrzymywany w pos-
taci taśmy, którą się następnie odcina, przy czym 
płyta odlewnicza zestawiona ĵ est z szeregu płytek 
szklanych pozbawionych wad powierzchniowych, któ-
re to płytki układane jedna za drugą tworzą taśmę 
ciągłą ułożoną na przenośniku umieszczonym ipod 
głowicą odlewniczą według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że dwie kolejne płytki szklane tworzące ru-
chomą płytę odlewniczą doprowadza się do zetknię-
cia w chwili, gdy szczelina oddzielająca dwie kolejne 
płytki szklane znajduje się pod głowicą odlewniczą. 

Urządzenie do wytwarzania taśmy przeźroczystej 
wyposażone jest w głowicę odlewniczą (20) skoja-
rzoną z przenośnikami (6 i 10) które popychają płytki 
szklane (2) jedna za drugą, w celu ich zetknięcia, 
przy czym według wynalazku przenośnik (8) ma 
prędkość przesuwu co najmniej równą prędkości prze-
suwu pierwszego przenośnika (10). (13 zastrzeżeń) 

C03B P. 200166 09.08.1977 

Zjednoczone Huty Szkła Gospodarczego i Tech-
nicznego „Vitropol" - Krośnieńskie Huty Szkła, Kros-
no, Polska (Janusz Bania, Tadeusz Bartosik, Jerzy 
Dąbrowski, Mieczysław Dziura, Władysław Hejner, 
Krzysztof Hrycaj, Andrzej Jamroga, Władysław Je-
dziniak. Piotr Polak, Tadeusz Polakowski, Kazimierz 
Soja, Stanisław Sowiński, Wiesław Węklar, Kazimierz 
Wojtowicz, Czesław Zaforemski). 

Wanna do wytopu szkła zawierającego 
lotne składniki 

Przedmiotem wynalazku jest wanna do wytopu 
bzkła zawierającego lotne składniki, szczególnie szkła 
stosowanego do produkcji rur szklanych. 
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Wanna według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że stosunek powierzchni części wyrobowej (1) do 
powierzchni części topliwnej zawiera się w granicach 
1:18 do 1:100, a stosunek jej szerokości do długości 
zawiera się w granicach 1:2 do 1:4, przy czym część 
wyrobowa jest 1:2 do 1:4, przy czym część wyrobowa 
(1) jest wykonana w kształcie basenu (1) ze ściętymi 
krawędziami (2) od strony komory przepustu (4) a 
dno (3) basenu (1) z jednej strony jest połączone 
uskokiem (5) z dnem komory przepływu (4), a z dru-
giej strony uskokiem (7) przez kanały zasilaczy (6) 
z zasilaczami (8) zaopatrzonymi na wejściu w układ 
mieszadeł (9). (2 zastrzeżenia) 

C03C P. 198763 08.06.1977 

Pierwszeństwo: 10.06.1976 - Wielka Brytania 
(nr 24124/76) 

Pilkington Brother Limited, Merseyside, Wielka 
Brytania (Raymond Peter Cross). 

Sposób ustalania rozdrobnionego materiału w złożu 
fluidalnym, oraz urządzenie do wytwarzania złoża 

fluidalnego rozdrobnionego materiału 

Przedmiotem wynalazku jest sposób ustalania roz-
drobnionego materiału w złożu fluidalnym, zwłaszcza 
do obróbki cieplnej szklanego przedmiotu, przez za-
nurzenie tego przedmiotu we fluidalnym złożu roz-
drobnionego materiału znajdującego się w stanie usta-
donej, równomiernie rozprzestrzenionej jednorodnej 
fluidyzacji. Sposób według wynalazku polega na tym, 
że gaz fluidyzujący podaje się do złoża przez poro-
watą przeponę stanowiącą dno zbiornika, przy czym 
spadek ciśnienia na porowatej przeponie wynosi co 
najmniej 60% wielkości ciśnienia gazu fluidyzującego 
pod przeponę. 

Przedmiotem wynalazku jest również urządzenie 
do wytwarzania złoża fluidalnego rozdrobnionego ma-
teriału wyposażone w przeponę oddzielającą komorę 
wyższego ciśnienia, z której podawany jest gaz flu-
idyzujący. W urządzeniu według wynalazku przeponę 
(2) stanowi sztywny trzon podtrzymujący kilka warstw 
(11) tworzywa posiadającego niską przenikalność w 
stosunku do przepływającego gazu. (8 zastrzeżeń) 

C03C P. 198826 10.06.1977 

Pierwszeństwo: 10.06.1976 - Wielka Brytania 
(nr 24125/76) 

Pilkington Brothers Limited, Prescot Road, Wielka 
Brytania (Geoffrey Martin Ballard). 

Sposób wykorzystania złoża fluidalnego do obróbki 
cieplnej wyrobów szklanych oraz urządzenie 

do obróbki cieplnej wyrobów szlklanych 

Sposób wykorzystania złoża fluidalnego do obróbki 
cieplnej wyrobów szklanych polega na tym, że re-
guluje się temperaturę złoża za pomocą wymiany 
ciepła w złożu z jego materiałem zawiesiny, oraz 
wywołuje się w złożu mieszanie dla wzmożenia wy-
miany ciepła. 

Urządzenie do obróbki cieplnej wyrobów szklanych 
ze zbiornikiem na pomieszczenie złoża zawiesinowego 
ma w swoim wnętrzu wymiennik ciepła (8, 9) oraz 
jest w nim zmontowany zespół mieszający (18, 20) 
w sąsiedztwie wymiennika ciepła, przeznaczony do 
utrzymywania miejscowego mieszania cząstek mater-
iału stykających się z wymiennikiem (8, 9). 

(14 zastrzeżeń; 

C04B P. 190340 11.06.1976 

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

Sposób spiekania kruszyw budowlanych 

Sposób według wynalazku w którym granulat u-
tworzony z surowców mineralnych i paliwa stałego 
spieka się na ruszcie spiekalniczym przy wymuszo-
nym przepływie powietrza, charakteryzuje się tym, 
że surowy granulat nakłada się na ruszt spiekalni-
czy dwoma kolejnymi warstwami, przy czym po na-
łożeniu pierwszej warstwy i zapaleniu jej na wskroś 
na całej swojej grubości, nakłada się na nią drugą 
warstwę, której grubość jest od 1 do 10 razy większa 
od pierwszej warstwy. 

Powyższy sposób ma zastosowanie w produkcji 
różnego rodzaju kruszyw, których składniki wyjś-
ciowe zawierają substancje smoliste wydzielające się 
w trakcie spiekania, stanowiące zagrożenie dla środo-
wiska naturalnego. (1 zastrzeżenie) 
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C04B P. 192914 07.10.1976 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Adam Gierek, Stanisław Pawłowski, Małgo-
rzata Sapicka-Lizer, Stanisław Serkowski, Adam Gło-
wik). 

Tworzywo korundowo-grafiiowe i sposób wytwarzania 
tworzywa 

Tworzywo korundowo-grafitowe charakteryzuje się 
tym, że zawiera w częściach wagowych: 3-12 części 
grafitu, 6-20 części spoiwa fosforanowego glinowo-
chromowego, 63-86 części korundu i 4-10 części 
gliny ogniotrwałej lub kaolinu. 

Sposób według wynalazku polega na wymieszaniu 
składników ewentualnie z dodatkiem wody, przy czym 
grafit i spoiwo fosforanowe wprowadza się do masy 
w postaci gęstwy przygotowanej co najmniej na 24 
godziny przed jej użyciem, a następnie formuje się 
i suszy w temperaturze 200-300°C. (4 zastrzeżenia) 

C04B P. 198741 T 07.06.1977 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Franciszek Nadachowski, Bo-
lesław Różanowski, Janusz Zborowski). 

Sposób wytwarzania ogniotrwałych wyrobów 
magnezjowych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
znanych surowców lub półproduktów magnezjowych 
dodaje się 3-20% soli łatwotopliwych z grupy chlor-
ków i azotanów litu, sodu, potasu, magnezu, wapnia* 
strontu, baru, następnie mieszaninę ogrzewa się do 
temperatury 300-800°C i z gorącej masy formuje 
się wyroby pod ciśnieniem 200-1500 kG/cm2. 

(2 zastrzeżenia) 

C04B 
C01F 

P. 199726 18.07.1977 

Pierwszeństwo: 23.07.1976 - Francja (nr 76 23131) 

Aluminium Pechiney, Lyon, Francja (Henri Mercier, 
Pierre Maurel). 

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 wytworzone przez ubicie produktu przejś-
ciowego pochodzącego z niepełnego rozkładu uwod-
nionego siarczynu glinowego o wzorze А^ОзХБОзУНгО 
w którym X oznacza liczbę 0,2-3, zaś у oznacza 
liczbę równą co najmniej 5, zawierającego 3-15%, 
korzystnie 5-10% wagowych S wyrażonej w SO2, 
następnie granulowanie produktu ubitego i obróbkę 
cieplną produktu granulowanego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pro-
dukt przejściowy pochodzący z niepełnego rozkładu 
uwoonionego siarczynu glnowego o wzorze wyżej 
podanym ubija się pod ciśnieniem co najmniej rów-
nym 600 kG/cm2 w czasie jego pastylkowania, na-
stępnie granuluje się przez rozdrabnianie i selekcjo-
nuje się do pożądanego uziarnienia oraz poddaje ob-
róbce cieplnej w temperaturze co najmniej 1500°C. 

(10 zastrzeżeń) 

C04B 
C01F 

P. 199727 18.07.1977 

Pierwszeństwo: 23.07.1976 - Francja (nr 76 23128) 

Aluminium Pechinep, Lyon, Francja (Henri Mercier, 
Joseph Cohen, Pierre Maurel). 

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 otrzymywane przez ubijanie produktu 
przejściowego, pochodzącego z niepełnego rozkładu 
sześciowodnego chlorku glinowego zawierającego 
0,8-15%, korzystnie 2-10% wagowych chlorku, a 
następnie granulację produktu ubitego i obróbkę 
cieplną produktu granulowanego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pro-
dukt przejściowy pochodzący z niepełnego rozkładu 
sześciowodnego chlorku glinowego ubija się pod ciś-
nieniem 2000-10000 kG/cm2 w czasie pastylkowania 
produktu, następnie granuluje się przez rozdrabnianie 
i selekcjonuje do pożądanych rozmiarów oraz pod-
daje obróbce cieplnej w temperaturze 600°-1500°C. 

(10 zastrzeżeń) 

C04B 
C01F 

P. 199728 18.07.1977 

Pierwszeństwo: 23.07.1976 - Francja (nr 76 23129) 

Aluminium Pechiney, Lyon, Francja (Henri Mar-
cier, Joseph Cohen, Pierre Maurel). 

Aglomeraty tlenku glinowego i sposób ich wytwarzania 

Aglomeraty tlenku glinowego charakteryzują się 
tym, że są otrzymywane przez ubijanie produktu 
przejściowego pochodzącego z niepełnego rozkładu 
uwodnionego azotanu glinu zawierającego 0,5-15%, 
korzystnie 2 -8% wagowych tlenku azotu wyrażonego 
w N2O5, a następnie przez granulowanie produktu 
ubitego i obróbkę cieplną produktu granulowanego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pro-
dukt przejściowy pochodzący z niepełnego rozkładu 
uwodnionego azotanu glinu ubija się pod ciśnieniem 
równym co najmniej 1500 kG/cm2 w czasie pastyl-
kowania produktu, następnie granuluje się przez roz-
drabnianie i selekcjonuje do żądanego uziarnienia oraz 
prowadzi się obróbkę cieplną w temperaturze co naj-
mniej 1500°C. 

Aglomeraty tlenku glinu są stosowane w procesie 
wytwarzania glinu przez termoelektrolizę. 

(9 zastrzeżeń) 

C07C P. 194662 06.08.1973 

Pierwszeństwo: 07.08.1972 r. Republika Federalna 
Niemiec (nr 2238870.1) 

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt n/Menem, 
Republika Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania nowych 
benzenosulfonylomoczników 

Sposób wytwarzania nowych benzenosulfonylomocz-
ników o wzorze 1, w którym X oznacza ewentualnie 
podstawiony przez 1-2 grupy metylowe i/albo skon-
densowany z benzenem hetercaromatyczny pierścień 
pięcio- albo sześcioczłonowy, który obok atomu azotu 
może zawierać dalszy atom azotu, atom tlenu albo 
atom siarki i który w położeniu sąsiadującym z ato-
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mera azotu jest związany z pozostałą częścią czą-
steczki, R oznacza rodnik alkilowy o 1-3 atomach 
węgla, R1 oznacza alkil o 3-6 atomach węgla, cyklo-
alkil, aikilocykloałkil, cykloalkiloalkil, cykloalkenyl, 
alkilocykloalkenyl każdorazowo o 5-9 atomach węg-
la, cykloheksenylometyl, chlorocykloheksyl, bicyklo-
heptenylometyl, bicykloheptyiometyl, bicykloheptenyl, 
bicykloheptyl, nortrójcyklil, adamantyl, benzyl i ich 
soli, polega na tym, że halogenki kwasu bezenosulfi-
nowego o wzorze 2, w którym R i X mają wyżej 
podane znaczenie albo w obecności kwaśnych środ-
ków kondensacyjnych, także odpowiednio podstawione 
kwasy sulfinowe albo ich sole metali alkalicznych, 
podaje się reakcji z N-R1-N'-hydroksy-mocznikiem 
i produkty reakcji ewentualnie traktuje się środkami 
alkalicznymi i w celu utworzenia soli. 

Nowe benzeiiosulfonylomoczniki, ewentualnie w pos-
taci soli, mają właściwości obniżenia zawartości cukru 
we krwi i odznaczają się silnym i długotrwałym 
obniżeniem poziomu cukru we krwi. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 198009 10.05.1977 

Pierwszeństwo: 11.05.1976 - Francja (nr 76/14868) 

Rhône - Poulenc Industries, Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania kwasu tereftalowego 
z teraftalanu dwtipotasowego 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania kwasu te-
reftalowego przez reakcję tereftalanu dwupotasowego 
z kwasem benzoesowym, który polega na tym, że 
wydzielanie kwasu tereftalowego dokonuje się w dwu 
etapach za pomocą kwasu beznoesowego, wprowa-
dzonego do każdego etapu. Do pierwszigo etapu do-
prowadza się tereftlan dwupotasowy, kwas benzo-
esowy, benzoesan potasu i wodę. Po reakcji w pierw-
szym etapie oddziela się utworzony kwaśny tereftalan 
potasu i wyprowadza się go do drugiego etapu, do 
którego wprowadza się również kwas benzoesowy 
i wodę. Po zakończeniu reakcji oddziela się kwas 
tereftalowy i zawraca się do pierwszego etapu fazę 
wodną, utworzoną z wody, kwasu benzoesowego i ben-
zoesanu potasowego, uzyskanego po oddzieleniu kwa-
su tereftalowego. Otrzymuje się w ten sposób kwas 
tereftalowy stosowany do wytworzenia włókien po~ 
Hestrowych. (8 zastrzeżeń) 

C07C P. 198053 T 12.05.1977 

Zakład Doświadczalny „CHEMIPAN" Instytutu Che-
mii Fizycznej i Instytutu Chemii Organicznej PAN, 
Warszawa, Polska (Zdzisław Bruszewski). 

Sposób wytwarzania fenylomalonianu 
dwubenzylowego 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania fenyloma-
lonianu dwubenzylowego, który stosowany jest jako 
półprodukt do syntezy leków w przemyśle farmace-
utycznym. 

Sposób według wynalazku polega na reakcji feny-
lomalonianu dwuetylowego z alkoholem benzylowym 
użytym w nadmiarze. Reakcja zachodzi w obecności 
katalitycznych ilości wodorotlenków lub soli metali 
alkalicznych bądź trzeciorzędowych amin alifatycz-
nych. W trakcie reakcji cddestylowuje się alkohol ali-
fatyczny, przy czym w celu przyspieszenia reakcji 
obniża się ciśnienie. Z mieszaniny poreakcyjnej usu-
wa się w znany sposób substancję katalizującą przez 
przemycie wodą, zaś nadmiar alkoholu benzylowego 
oddestylowuje lub wymywa chlorowanym węglowo-
dorem lub mieszaniną chlorowanych węglowodorów. 

(2 zastrzeżenia) 

C07C P. 198231 19.05.1977 

Pierwszeństwo: 20.05.1976 - Włochy (nr 23448 A/76) 

Montedison S.p.A., Mediolan, Włochy. 

Sposób wytwarzania nienasyconych kwasów 
karboksylowych 

Sposób wytwarzania nienasyconych kwasów karbo-
ksylowych w fazie gazowej na drodze reakcji nie-
nasyconego aldehydu z cząsteczkowym tlenem lub 
gazem zawierającym tlen w temperaturze 200-370°C 
w obecności stałego katalizatora w czasie kontaktu 
w zakresie 0,5-5 sekund polega na tym, że stosuje 
się katalizator złożony z molibdenu, wanadu, kobaltu 
i ewentualnie wolframu, przy czym wymienione pier-
wiastki są chemicznie połączone z tlenem, a stosunek 
atomowy pierwiastków odpowiada empirycznemu wzo-
rowi Mo12VaWbCOcOd, w którym a oznacza liczbę 
mieszczącą się w zakresie 1,5-3,0, b oznacza liczbę 
mieszczącą się w zakresie 0-0s5, с oznacza liczbę 
mieszczącą się w zakresie 3,5-5,5, d oznacza liczbę 
odpowiadającą wartościowości pozostałych pierwiast-
ków. Katalizator wytwarza się z wodnych roztworów 
rozpuszczalnych soli pierwiastków wchodzących w jego 
skład metodą współstrącania. Wsipółstrącanie korzyst-
nie przeprowadza się przy wartości pH w zakresie 
2 -5 i w temperaturze mieszczącej się w zakresie 
20- 90°C przez dodanie do pierwszego roztworu za-
wierającego kobalt w postaci azotanu drugiego roz-
tworu zawierającego molibden, wanad i ewentualnie 
również wolfram w postaci soli amoniowych. Spo-
sobem według wynalazku akroleinę utlenia się do 
kwasu akrylowego lub metakroleinę utlenia się do 
kwasu metakrylowego. (7 zastrzeżeń) 

C07C P.198253 T 20.05.1977 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow-
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Stanisław Trybuła, 
Grażyna Kęsicka, Jerzy Wasilewski, Kazimierz Tere-
lak, Zdzisław Maciej ewski, Małgorzata Szybowska). 

Sposób wydzielania kwasu mrówkowego 
z roztworów wodnych 

Sposób wydzielania kwasu mrówkowego z roztwo-
rów wodnych polega na zastosowaniu dwustopniowej 
rektyfikacji, przy czym pierwszy stopień jest rekty-
fikacją pod ciśnieniem atmosferycznym a drugi sto-
pień jest rektyfikacją pod zmniejszonym ciśnieniem. 

(2 zastrzeżenia) 

C07C P. 198782 11.06.1977 

Pierwszeństwo: 

12.06.1976 - Japonia - (nr Sho 51-69013) 
12.06.1976 - Japonia - (nr Sho 51-69014) 
25.09.1976 - Japonia - (nr Sho 51-115235) 

Ciba-Gegigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 
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Sposób wytwarzania pochodnej kwasu fenylooctowego 

Cechą sposobu jest według wynalazku to, że zwią-
zek o ogólnym wzorze przedstawionym na rysunku, 
w którym X oznacza grupę 2-furylową, ewentualnie 
zacetalizowaną grupę 5-formylo-2-furylową lub rod-
nik winylowy, poddaje się reakcji utleniającej degra-
dacji a powstały kwas o-(2,6-dwuchloroanilino)-feny-
looctowy ewentualnie przeprowadza się w sól z zasadą. 

Związek otrzymany sposobem według wynalazku 
wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne. (9 zastrzeżeń) 

C07C P. 198947 17.06.1977 

Pierwszeństwo: 24.06.1976 - Węgry (nr 8130) 

Péti Nitrogénmiivek, Vârpalota, Węgry (Istvân Ba-
logh, Antal Baranyi, Jenć Szâva, Bêla Szeiler). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych mocznika 
i ich chelatów z metalami 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 
pochodnych mocznika o ogólnym wzorze 1, w którym 
Xi i X2 niezależnie od siebie oznaczają proste lub 
rozgałęzione rodniki alkilowe o 1-4 atomach węgla 
lub grupy o wzorze -БОзМ lub -COOM, gdzie M 
stanowi atom wodoru, atom metalu alkalicznego, 
atom metalu ziem alkalicznych, grupę amoniową, mo-
noetyloaminową, dwuetyloaminową lub trójetyloami-
nową, przy czym jeśli jeden z rodników Xi i X2 ozna-
cza rodnik alkilowy, to drugi ma inne znaczenie niż 
rodnik alkilowy, oraz chelatów tych związków z że-
lazem (II), żelazem (III), miedzią (II), cynkiem, man-
ganem (II), kobaltem (II) i/lub niklem (II). 

Cechą sposobu jest według wynalazku to, że mocz-
nik poddaje się reakcji z formaldehydem i ze związ-
kami o ogólnych wzorach 2 i/lub 3, w których Xx 
i X2 mają wyżej podane znaczenie, przy czym na 1 
mol mocznika stosuje się 2-2,5 mola formaldehydu 
i w przypadku Xi = X2 stosuje się 2-2,5 mola związ-
ku o ogólnym wzorze 2 lub 3 a w przypadku niejed-
nakowych Xi i X2 stosuje się 1-1,3 mola związku 
0 ogólnym wzorze 2 i 1-1,3 mola związku o ogólnym 
wzorze 3, a otrzymany związek o ogólnym wzorze 
1 ewentualnie poddaje się reakcji z 0,5-1 mola jednej 
lub więcej rozpuszczalnych w wodzie soli żelaza (II), 
żelaza (III), miedzi (II), cynku, manganu (II), kobaltu 
(II i/lub niklu (II), w przeliczeniu na 1 mol związku 
o wzorze 1. 

Związki o wzorze 1 wykazują działanie sztucznego 
nawozu azotowego. (3 zastrzeżenia) 

C07C P. 199194 27.06.1977 

Pierwszeństwo: 28.06.1976 - St. Zjedn. Am. 
(nr 700642) 

Shell Internationale Research Maatschappij B.V., 
Haga, Holandia. 

Sposób wytwarzania tlenku etylenu 

Sposób wytwarzania tlenku etylenu, na drodze ka-
talitycznego utleniania etylenu, polegający na tym, 
że etylen i gaz zawierający tlen przepuszcza się w 
warunkach tworzenia się tlenku etylenu przez strefę 
reakcji z nieruchomym złożem, na którym osadzony 
jest katalizator srebrowy, tak wytworzony produkt 
przepuszcza się przez strefę chłodzenia sąsiadującą 
ze strefą reakcji, według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że strefa chłodzenia wypełniona jest obo-
jętnym, rozdrobnionym materiałem ognioodpornym o 
powierzchni właściwej 0,1 m2/g lub mniejszej. 

(8 zastrzeżeń) 

C07C P. 199364 04.07.1977 

Pierwszeństwo: 06.07.1976 - St. Zjedn. Am. 
(m" 702805) 

Eli Lilly and Comapny, Indianapolis, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
benzolksycyny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych benzoksycyny o ogólnym wzorze 
1, w którym Ri oznacza rodnik alkilowy lub alkeny-
iowy o 5-10 atomach węgla albo rodnik cykloalki-
lowy lub cykloalkenylowy o 5-8 atomach węgla, a 
R2 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-4 
atomach węgla. 
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Zgodnie z wynalazkiem, związki o wzorze 1 wyt-
warza się w ten sposób, że związek o ogólnym wzo-
rze 2, w którym R3 oznacza rodnik alkilowy o 1-4 
atomach węgla, poddaje się reakcji ze związkiem o 
wzorze 3, w którym Ri ma wyżej podane znaczenie. 
Reakcję tę prowadzi się w organicznym rozpuszczal-
niku, w obecności katalizatora, takiego jak trój fluorek 
boru, trójbromek boru i chlorek cynku, przy czym 
jeżeli jako katalizator stosuje się trójfluorek boru lub 
trójbromek boru i ilość katalizatora jest większa od 
równomolowej, wówczas reakcję prowadzi się w tem-
peraturze 5°C lub niższej. 

Związki wytwarzane sposobem według wynalazku 
stanowią produkty wyjściowe do wytwarzania po-
chodnych dwubenzopiranonu-9 mających cenne właś-
ciwości farmakologiczne jako środki znieczulające i 
środki do zwalczania stanów lękowych i depresji. 

(28 zastrzeżeń) 

C07C P. 199366 04.07.1977 

Pierwszeństwo: 07.07.1976 - St. Zjedn. Am. 
(nr 703 285) 

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

Sposób wytwarzania a,ß-nienasyconych aldehydów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
a,ß-nienasyconych aldehydów przez katalityczne utle-
nianie olefin w fazie par, w obecności tlenu, obojęt-
nego gazu i wody. 

Aldehydy wytwarzane sposobem według wynalazku 
stanowią iprodukty wyjściowe do wytwarzania sztucz-
nych tworzyw, przyspieszaczy wulkanizacji, środków 
owadobójczych i czterowodor of uranu. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że gazową 
mieszaninę składników reakcji zawierającą 1-30% 
objętościowych olefiny o 3 -5 atomach węgla, 0-40% 
objętościowych H2O, tlen w ilości 0,25 do 2 razy więk-
szej od zawartości olefiny, ale stanowiącej 2-15% 
objętościowych mieszaniny i 15-97% objętościowych 
jednego lub większej liczby obojętnych gazów, takich 
jak dwutlenek węgla, tlenek węgla, azot i wodór, 
kontaktuje się z katalizatorem o ogólnym wzorze 
RaCObFecNidQeUfYgZhOx, w którym R oznacza bizmut 
lub antymon, Q oznacza molibden, wolfram i wanad 
lub ich mieszaninę, U oznacza fosfor, krzem lub tellur, 
Y oznacza metal alkaliczny lub metal ziem alkalicz-
nych, Z oznacza srebro lub tal, a oznacza liczbę 
0.6-6,0, b oznacza liczbę 0-3,9, с oznacza liczbę 0 -
10,2, d oznacza liczbę 0-10,2, e oznacza liczbę 12, f 
oznacza liczbę 0-2,0, g oznacza liczbę 0-2,0, h ozna-
cza liczbę 0-2,0 i x oznacza liczbę odpowiadającą 
wysyceniu wartościowości innych pierwiastków poza 
tlenem, przy czym suma b+c+d powinna być więk-
sza niż 6 i suma b+d powinna być większa niż 5. 

Proces prowadzi się w temperaturze 300-500°C, 
pod ciśnieniem 1-10 atm, przy czym czas kontakto-
wania, skład katalizatora, temperaturę i ciśnienie do-
biera się tak, aby stopień przemiany olefiny wynosił 
25-80%. Z otrzymanego gazowego produktu zawie-
rającego 25-80% a,ß-nienasycony aldehyd, mieszani-
nę kwasów i innych aldehydów i mieszaninę obojęt-
nych gazów, takich jak CO2, CO, H2O, wodór, azot i nie 
przereagowana olefina, oddziela się tę mieszaninę obo-
jętnych gazów i po uzupełnieniu olefiną, tlenem i wo-
dą zawraca do procesu. 

Sposób według wynalazku umożliwia wytwarzanie 
a,ß-nienasyconych aldehydów nie zawierających a,ß-
nienasyconych kwasów. (10 zastrzeżeń) 

C07D P.167781 03.01.1974 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, (Włodzi-
mierz Ratajczak, Ryszard Heropolitański, Kazimierz 
Zięborak, Leonard Misiewicz, Stanisław Magiełka, 
Bernardeta Wysocka, Andrzej Błosiński). 

Sposób oczyszczania 5[3'-(4"-hydroksyelyiopiperazynob 
-propyloj-dwubenzo, b, f-azepiny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania 
surowej 5-[3'-(4"-ß-hydroksyetylopiperazyno)-propylo]-
-dwubenzo-b,f,-azepiny, zawierającej kilkanaście po-
larnych i niepolarnych zanieczyszczeń wśród nich i 
takie, których właściwości fizyko-cherniczne są bardzo 
zbliżone do związku oczyszczanego. W celu oczysz-
czenia sorbuje się surową substancję na złożu sor-
bentu, a następnie selektywnie wymywa wodno-or-
ganicznym eluentem przepuszczając wyciek przez ko-
lumny zawierające sorbent i kationit lub ich miesza-
ninę po czym oddestylowuje rozpuszczalnik orga.aicz-
ny i z wodnej mieszaniny oddziela się czystą farma-
kopealnie 5-[3'-(4"-ß-hydrcksyetylopiperazyno)-propy-
lo]-dwubenzo-b,f-azepinę. (3 zastrzeżenia) 

C07D P. 191535 30.07.1976 

Pierwszeństwo: 31.07.1975 - Wielka Brytania 
(nr 31969/75) 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 188648 

Smith Kline a French Laboratories Limited, Wel-
wyn Garden City, Wielka Brytania. 

Sposób wytwarzania związków farmakologlcznie 
czynnych 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 2, w któ-
rym Het i Het' oznaczają grupy takie, jak grupa imi-
dazolowa podstawiona dowolnie grupą metylową lub 
atomem bromu, grupa pirydynov/a podstawiona do-
wolnie grupą metoksylową, hydroksylową, atomem 
chloru lub bromu, grupa tiazolcwa i izotiazolowa, Z 
oznacza atom siarki, grupę SO lub grupę metyle-
nową, a X oznacza atom siarki, grupę CHNO2 lub 
NCN, polega na tym, że związki o wzorze 3, w któ-
rym Q oznacza atom wodoru lub w przypadku, gdy 
X oznacza grupę CH NO2 lub NCN grupę - CX.NH/ 
/CH2/2 ZCH2-Het', poddaje się działaniu czynnika utle-
niającego. 

Związki o wzorze 2 wykazują działanie inhibitujące 
receptory H? histaminy w ciele zwierzęcia. 

(6 zastrzeżeń) 

C07D P.198213 T 17.05.1977 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Śniadeckich, 
Bydgoszcz, Polska (Zygmunt Kin, Czesław Witkow-
ski). 

Sposób otrzymywania furfuralu i drożdży paszowych 
z hydrolizatu drewna bukowego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
hydrolizatu dodaje się kwas lignosulfonowy w ilości 
0,1 do 5,0%, po czym ogrzewa się go w tempera-
turze 160-185°C przez 2 godziny, jednocześnie odpro-
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wadzą się opary zawierające furfural, a skoagulo-
waną zawiesinę i rozpuszczalne substancje pochodzą-
ce z destrukcji lignin odsącza się. Ciecz poreakcyjna 
służy do hodowli biomasy zawierającej białko przy 
użyciu drożdży lub pleśniaków. (1 zastrzeżenie) 

C07D P. 198268 20.05.1977 

Pierwszeństwo: 22.05.1976 - RFN (nr P 26 23 129.8) 

Nordmark-Werke Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, Hamburg, Republika Federalna Niemiec, 
Werk Uetersen/Holstein, Uetersen (Peter Scharwäch-
ter, Klaus Gutsche, Wilhelm Kohlmann, York Hart-
leben, Wolfgang Heberle). 

Sposób wytwarzania nowych trzeciorzędowych alkoholi 
imidazolilowych 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych 
trzeciorzędowych alkoholi imidazolilowych o ogólnym 
wzorze 1, w którym R1, R2, R8 i R4 stanowią jedna-
kowe lub różne podstawniki i oznaczają atomy wo-
doru, chlorowca, niższe rodniki alkilowe o 1-4 ato-
mach węgla lub niższe grupy alkoksylowe o 1-4 
atomach węgla, R5 oznacza atom wodoru lub niższy 
rodnik alkilowy o 1-3 atomach węgla a n oznacza 
liczbę całkowitą 0 lub 1, oraz ich farmakologicznie 
dopuszczalnych soli z kwasami. 

Cechą sposobu jest według wynalazku to, że zwią-
zek o ogólnym wzorze 4, w którym R1, R2, R3, R4 i n 
mają wyżej podane znaczenie a X oznacza atom chlo-
rowca, ewentualnie w obecności środka wiążącego 
kwas i/lub w obecności rozcieńczalnika, poddaje się 
reakcji z imidazolem o ogólnym wzorze 5, w któ-
rym R5 ma wyżej podane znaczenie, albo w środo-
wisku odpowiedniego rozpuszczalnika poddaje się re-
akcji z solą metalu alkalicznego i imidazolu o ogól-
nym wzorze 5, a otrzymany związek ewentualnie prze-
prowadza się w farmakologicznie dopuszczalną sól 
z kwasem. 

Związki o wzorze 1 wykazują działanie przeciw-
grzybicowe i przeciwbakteryjne. (2 zastrzeżenia) 

C07D P. 198727 08.06.1977 

Pierwszeństwo: 09.C6.1976 - St. Zjedn. Am. 
(nr 694516) 

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

Sposób redukowania sulfotlenków cefalsporyn 

Według wynalazku sulfotlenki cefalsporyn redukują 
się do odpowiednich cefalosporyn za pomocą bromków 
acylu, takich jak bromek acetylu, w obecności związ-
ku wiążącego brom, takiego jak alken, acetylen, fe-
nol, eter fenolowy lub fosforyn organiczny. Np. ester 
p-nitrobenzylowy sulfotlenku kwasu 7-fenoksyaceta-
mido-3-metylo-3-cefemokarboksylowego-4 redukuje się 
w obecności amylenu za pomocą bromku acetylu do 
estru p-nitrobenzylowego kwasu 7-fenoksyacetamido-
-3-metylo-3-cefemokarboksylowego-4.-

(26 zastrzeżeń) 

C07D P. 198731 08.06.1977 

Pierwszeństwo: 09.06.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 694512) 

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

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
l-hydroksy-3-alkilodwubenzo [b,d] piranu 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania związków 
o wzorze 1, w którym oba podstawniki X i Y ozna-
czają atom wodoru bądź jeden z nich oznacza atom 
wodoru a drugi grupę metylową, jeden z podstawni-
ków R i R1 oznacza atom wodoru a drugi grupę hy-
droksylową lub R i R1 łącznie oznaczają atom tlenu 
grupy ketonowej, jeden z ipodstawników R2 i R3 ozna-
cza atom wodoru a drugi grupę hydroksylową lub 
R2 i R3 łącznie oznaczają atom tlenu grupy ketono-
wej, a n oznacza liczbę 1-4, polegającego na tym, 
że związek o wzorze 2, w którym X, Y, R i R1 i n 
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się utleniają-
cemu działaniu szczepu drobnoustrojów Bacillus cere-
us. Pochodne te wykazują działanie przeciwbólowe. 

(4 zastrzeżenia) 

C07D Р. 198768 10.06.1977 

Pierwszeństwo: 10.06.1976 - St. Zjedn. Am. 
(nr 694572) 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania 1,1-dwutlenku kwasu 3,4-dwuhy-
dro-2-metylo-4-keto-2H-l,2-benzotiazynokarboksylowe-
go-3 i jego zastosowanie jako produktu pośredniego 

Sposób wytwarzania 1,1-dwutlenku kwasu 3,4-dwu-
hydro-2-metylo-4-keto-2H-l,2-benzotiazynokarboksylo-
wego-3 polega na reakcji hydrolizy, w obecności jo-
nów hydroksylowych, estru alkilowego lub aryloalki-
lowego tego kwasu, a następnie wytrąceniu kwasu 
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przy pH poniżej 6,0. Reaktywną pochodną tego kwasu 
stosuje się do acylowania odpowiedniej aminy w wy-
niku czego powstaje dwutlenek N-(2-pirydylo)-3,4-
dwuhydro-2-metylo-4-keto-2H-l,2-benzotiazynokarbo-
syamidu-3 i analogiczne pochodne N-(2-tiazolilowe) bę-
dące skutecznymi środkami przeciw stanom zapalnym. 

(16 zastrzeżeń) 

C07D P. 198874 15.06.1977 

Pierwszeństwo: 15.06.1976 - St. Zjedn. Am. 
(nr 696201) 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania pewnych 2-(4-podstawionych pi-
perazynyIo-l)-4-aminociiinazolin 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
związków o wzorze 3, w którym Ri oznacza atom 
wodoru lub grupę metoksylową, a R2 oznacza grupę 
alkenylową o 3-5 atomach węgla, benzoiiową, furoilo-
wą, tienylokarbonylową, alkoksykarbonylową o 2 -5 
atomach węgla, alkenyloksykarbonylową o 4 lub 5 
atomach węgla lub grupę (2-hydrcksyalkoksy)karbony-
lową o 4 lub 5 atomach węgla. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 1 mol 
związku o wzorze 4, w którym Ri ma wyżej podane 
znaczenie, X oznacza atom chloru lub bromu, R3 ozna-
cza atom wodoru, a Rt oznacza grupę o wzorze 
-CH2CeH4R5, -СООСН,СвНД,, -COR8, COCF3, -CHO 
lub -COORe, w których to wzorach R5 oznacza atom 
wodoru, chloru lub bromu, grupę metylową, metoksy-
lową, lub nitrową, a Re oznacza grupę alkilową o 1-4 
atomach węgla lub grupę o wzorze -CebLRs, w któ-
rym R5 ma wyżej podane znaczenie albo R3 i R4 ra-
zem z atomem azotu, do którego są przyłączone two-
rzą podciśnieniową grupę imidową, poddaje się reak-
cji z 1 do 2 moli związku o wzorze 5, w którym R2 
ma wyżej podane znaczenie, w obojętnym wobec rea-
gentów rozpuszczalniku organicznym, w temperaturze 
50-200°C. 

Związki wytwarzane sposobem według wynalazku 
są znanymi środkami obniżającymi ciśnienie. 

(14 zastrzeżeń) 

C07D P. 198878 15.06.1977 

Pierwszeństwo: 16.06.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 696674) 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Sposób wytwarzania pochodnych 2-chlorosulfinyloaze-
tydynonu 

Sposób wytwarzania pochodnych 2-chlorosulfinylo-
azetydynonu-4 o wzorze 1, w którym Ri oznacza gru-
pę ochraniającą grupę karboksylową, a R oznacza 
atom wodoru, grupę alkilową o 1-3 atomach węgla, 
chlorowcometylową, cyjanometylową, benzyloksylo-
wą, 4-nitrobenzyloksylową, Illrz.-butoksylową, 2,2,2-

-trójchloroetoksylową, 4-metoksybenzyloksylową, 3-(2-
-chlorofenylo)-5-metyloizoksazolilową-4, grupę R ozna-
czającą grupę feny Iową ewentualnie podstawioną 1 
lub 2 atomami chlorowca, ochronioną grupą hydro-
ksylową, nitrową, cyjanową, trójfluorometylową, al-
kilową o 1-4 atomach węgla lub alkoksylową o 1-4 
atomach węgla albo R oznacza grupę o wzorze R " -
-(O)m-CH 2 - ,w którym R" oznacza określoną wyżej 
grupę R', grupę 1,4-cykloheksadienylową, 2-tienylową 
lub 3-tienylową, m oznacza liczbę 0 lub 1, a O ozna-
cza atom tlenu lub siarki z tym, że jeżeli m oznacza 
liczbę 1 to R" oznacza grupę R' lub też R oznacza 
grupę o wzorze R"-CH(R2)-, w którym R" ma wy-
żej podane znaczenie, a R2 oznacza ochronioną grupę 
hydroksylową lub ochronioną grupę aminową, na dro-
dze reakcji estru sulfotlenku penicyliny z N-chloro-
wym środkiem chlorowcującym w temperaturze około 
75-135°C w obecności tlenku alkilenu według wyna-
lazku polega na tym, że reakcję prowadzi się również 
w obecności tlenku wapnia. 

Pochodne 2-chlorosulfinyloazetydynonu-4 są związ-
kami przejściowymi, które po oddzieleniu tlenku al-
kilenu, tlenku wapnia i produktów ich reakcji można 
poddać cyklizacji, w obecności katalizatora Friedla-
-Craftsa, do sulfotlenku 3-egzometylenocefamu. 

(14 zastrzeżeń) 

C07D P. 199032 21.06.1977 

Pierwszeństwo: 21.06.1976 - St. Zjedn. Am. 
(nr 698431) 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych 7-[a-(2,3-dwuwodoro-2-
-keto-lH-benzimidazolilo-l-karbonyloaminoJaryloace-

tamido]cefalosporyn 

Sposób wytwarzania nowych 7-[a-(2,3-dwuwodoro-
-2-keto-lH-benzimidazolilo-l-karbonyloamino)aryloace-
tamido]-cefalosporyn, polega na tym, że odpowiedni 
kwas 7-(D-aamino-a-aryloacetamido)-cefemo-3-karbo-
ksylowy-4 acyluje się odpowiednim chlorkiem acylu. 

Nowe związki wykazują działanie antybiotyczne. 
(37 zastrzeżeń) 

C07D P. 199361 04.07.1977 

Pierwszeństwo: 06.07.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 702806 i 702809) 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Sposób wytwarzania ea.lOa-cis-sześciowodorodwuben-
zopiranonów 

Sposobem według wynalazku wytwarza się podsta-
wione w pozycji 3 dl-6a, 10a-cis-l-hydroksy-6,6-dwu-
metylo-6,6a,7,8,10,10a-sześciowodoro-9H-dwubenzo(b,d) 
piranony-9, o wzorze 1, w którym R oznacza grupę al-
kilową o 5-10 atomach węgla, grupę alkenylową o 
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5-10 atomach węgla, grupę cykloalkilową o 5-8 ato-
mach węgla lub grupę cykloalkenylową o 5-8 ato-
mach węgla. 

Sposób ten polega na reakcji podstawionej w pozy-
cji 5 rezorcyny z l-alkoksy-4-(l-hydroksy-l-metylo-
etylo)-cykloheksadienem-l,4, którą prowadzi się w o-
becności katalizatora. 

Związki o wzorze 1 są przydatne do wytwarzania 
leków przeciwlękawych i przeciwdepresyjnych. 

(49 zastrzeżeń) 

C07D P. 199363 04.07.1977 

Pierwszeństwo: 06.07.1976 - St. Zjedn. Am. 
(nr 702807) 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Sposób wytwarzania 6a,10a-trans-l-hydroksy-6,6-dwu-
metylo-6,6a,7,8,10,19a-sześciowGdere-9H-dwubenzo[b,d] 

piranonów-9 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
6a,10a-trans-l-hydroksy-6,6-dwumetylo-6,6a,7,8,10,10a-
-sześciowodoro-9H-dwubenzo[b,d]piranonów-9 o ogól-
nym wzorze podanym na rysunku, w którym R ozna-
cza rodnik alkilowy lub alkenylowy o 5-10 atomach 
węgla albo rodnik cykloalkilowy lub cykloalkenylowy 
o 5-8 atomach węgla, przy czym atomy wodoru w 
pozycjach 6a i 10a są względem siebie w położeniu 
trans. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że 6a,10a-
-cis-l-hydroksy-e^-dv/umetylo-ejoa^.S.lO.lûa-szescio-
wodoro-9H-dwubenzo[b,d]piranon-9 o ogólnym wzorze 
podanym na rysunku, w którym R ma wyżej podane 
znaczenie, ale atomy wodoru w pozycjach 6a i 10a są 
względem siebie w położeniu cis, poddaje się reakcji 
z bromkiem glinu lub z chlorkiem glinu w obojętnym 
rozpuszczalniku organicznym, w temperaturze -80°C 
do 100°C, w ciągu 10 minut do 6 godzin. 

Związki wytwarzane sposobem według wynalazku 
mają cenne właściwości farmakologiczne oraz stano-
wią produkty wyjściowe do wytwarzania innych 
związków o właściwościach farmakologicznych. 

(37 zastrzeżeń) 

C07D P. 199833 14.07.1977 

Pierwszeństwo: 16.07.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 706123) 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania 5-ni-toliloksyuracylu 

Sposób wytwarzania 5-(m-toliloksy)uracylu, użytecz-
nego przy leczeniu wrzodów układu trawiennego, po-
lega na działaniu na 5-(m-toliloksy)-2-tiouracyl kwa-
sem alfa-chlorowcocctowym i hydrolizie otrzymanego 
produktu wodnym roztworem kwasu mineralnego. 

(3 zastrzeżenia) 

C07F P. 200573 31.08.1977 

Pierwszeństwo: 01.09.1976 - RFN (nr P 2639256.3) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Fe-
deralna Niemiec. 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy oraz sposób wy-
twarzania estrów alkoksy - względnie alkilotio-piry-
midynylowych kwasu (tiono/tiolo/-fosforowego/fosfo-

nowego) 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy zawiera jako 
substancję czynną nowe estry alkoksy- względnie al-
kilotiopirymidynylowe kwasów (tiono/tiolo/-fosforo-
wych/fosfonowych) o wzorze przedstawionym na ry-
sunku, w którym R i R2 oznaczają jednakowe lub róż-
ne rodniki alkilowe, R1 oznacza atom wodoru lub 
rodniki alkilowy, R3 oznacza grupę alkilową, alkoksy-
lową, alkilotio lub fenylową, a X i Y niezależnie od 
siebie oznaczają atom tlenu lub siarki. Sposób wytwa-
rzania tych związków polega na rekacji halogenków 
estrów kwasów (tiono/tiolo/-fosforowych/fosfonowych) 
z podstawionymi grupami alkoksylowymi lub alkilo-
tio 4-hydroksy-pirymidynami, ewentualnie w postaci 
soli z metalami alkalicznymi, metalami ziem alka-
licznych lub soli amonowych, albo ewentualnie w obec-
ności środków wiążących kwas i ewentualnie w środo-
wisku rozpuszczalników lub rozcieńczalników. 

(2 zastrzeżenia) 

C08G 
C08L 

P. 200536 30.08.1977 

Pierwszeństwo: 31.08.1976 - RFN (nr P-26 39 083.0) 

Bayer AG, Lewerkusen, Republika Federalna Nie-
miec. 

Sposób wytwarzania polieteropolioli 

Sposób wytwarzania polieteropolioli o średnim cię-
żarze cząsteczkowym 200-10000 i zawierających w 
cząsteczce przeciętnie 2,0-7,0 grup wodorotlenowych, 
polega na tym, że jeden lub większą liczbę tlenków 
alkilenu, ewentualnie kolejno, poddaje się reakcji z 
wytworzoną przez samokondensację wodzianu alde-
hydu mrówkowego i następnie redukcję produktów 
kondensacji mieszaniną wielowodorotlenowych alko-
holi, ewentualnie zmieszaną z dwuwodorotlenowymi 
i/albo trójwodorotlenowymi alkoholami i/albo mono-
lub poliaminami. 
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Polieteropoliole wytworzone sposobem według wy-
nalazku stanowią produkty wyjściowe do wytwarza-
nia sztucznych tworzyw poliuretanowych, zwłaszcza 
piankowych. (6 zastrzeżeń) 

C08J P. 192775 01.10.1976 

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-
-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warsza-
wa, Polska (Jerzy Kołodziejski, Henryk Pękalski). 

Sposób wytwarzania przewodzącej elektrycznie gąbki 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
przewodzącej elektrycznie gąbki poliuretanowej lub 
polistyrenowej stosowanej przy przechowywaniu i pa-
kowaniu tranzystorów polowych, a także innych ele-
mentów dyskretnych. Sposób ten polega na tym, że 
gąbkę nasyca się wodnym roztworem grafitu, o stęże-
niu odpowiednim dla uzyskania odpowiedniej rezy-
stancji gąbki, a po wysuszeniu spryskuje się gąbkę 
bezbarwnym lakierem spirytusowym. (1 zastrzeżenie) 

C08L P. 200092 05.08.1977 

Pierwszeństwo: 06.08.1976 - Włochy (nr 26117 A/76) 

Montedison S.p.A. - Mediolan, Włochy. 

Kompozycja termoplastyczna na bazie kopolimerów 
propylenu o zwiększonej odporności na kruszenie w 

niskich temperaturach 
Kompozycja termoplastyczna na bazie kopolimerów 

propylenu o wysokiej odporności na kruszenie w nis-
kich temperaturach i o wysokim module elastyczności, 
charakteryzuje się tym, że zawiera zmieszane nastę-
pujące składniki: (a) termoplastyczny kopolimer blo-
kowy etylenu z propylenem o zawartości 3-20% ety-
lenu, (b) kompozycję otrzymaną przez zmieszanie 4 5 -
50 części wagowych elastomerycznego kopolimeru ety-
lenowo-pronylenowego zawierającego 50-70% etyle-
nu z 55-50 częściami wagowymi termoplastycznego 
kopolimeru blokowego propylenu z etylenem, zawie-
rającego 3-20% etylenu i ewentualnie (c) napełniacz 
nieorganiczny, przy czym wzajemny stosunek składni-
ka (a) do składnika (b) wynosi 5:1-3:1, a eweniual-
na zawartość składnika (c) w kompozycji wynosi 1 0 -
30% wagowych. (2 zastrzeżenia) 

C09D P. 192891 06.10.1976 

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, i „Po-
lifarb-Oliwa" - Zakłady Farb w Gdyni, Gdynia, Pol-
ska (Danuta Lipińska, Mieczysław Tokarczyk, Jerzv 
Maciej Nowak, Maria Smiechowska, Edmund Rącz-
ka, Anna Pająk, Jolanta Pielok). 

Wyroby lakierowe o zwiększonej odporności powłok 
na działanie czynników atmosferycznych 

Wyrób lakierowy schnący na powietrzu o zwiększo-
nej odporności na działanie czynników atmosferycz-
nych i przedłużonym okresie eksploatacji powłok cha-
rakteryzuje się tym, że stanowi f?o żywica alkidowa 
silikonowana, otrzymana w wyniku polikondensacji 
45-68 części wagowych olejów i/lub kwasów tłusz-
czowvcb. 25-10 części wagowych nentaetrylu i/lub 
mieszaniny pentaetrvlu z innvmi alkoholami wielo-
wodorotlenowymi. 32-20 części wagowvch bezwodni-
ka kwasu ftalowego oraz 16-66 części wagowych 
związku organosiloksanowego określonego wzorem 1. 

(1 zastrzeżenie) 

G10G P. 200067 04.08.1977 

Pierwszeństwo: 05.08.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 712088) 

The Lumrnus Company, Bloomfield, Stany Zjedno-
czone Ameryki (Morgan С. Sze, Harvey D. Schindler,, 
Anthony Fanelli). 

Sposób hydrodenitryfikacji surowca zawierającego 
azot 

Sposób według wynalazku polega na tym, że suro-
wiec zawierający azot, a zwłaszcza surowiec węglo-
wy, przepuszcza się przez co najmniej dwie strefy hy-
drodenitryfikacji, gdzie kontaktuje się on z wodorem 
w temperaturze i pod ciśnieniem odpowiadającym wa-
runkom hydrodenitryfikacji celem przekonwertowa-
nia azotu występującego w surowcu na amoniak, któ-
ry usuwa się z układu przed ostatnią strefą hydrode-
nitryfikacji celem utrzymania niskiego ciśnienia czą-
stkowego amoniaku w ostatniej strefie, przy czym 
amoniak korzystnie usuwa się przez odpędzanie go z 
ciekłej części produktu odprowadzanego z przedosta-
tniej strefy hydrodenitryfikacji. (8 zastrzeżeń) 

C11C P. 198205 T 17.05.1977 

Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej „Prodryn", 
Chorzów, Polska (Maria Lutze Birk, Juliusz Dobro-
wolski, Władysław Zabłctny, Ingrid Kawczyk). 

Tworzywo palące się kolorowym płomieniem 

Tworzywo palące się kolorowym płomieniem, charak-
teryzuje się tym, że stanowi go glikol etylenowy bę-
dący palnym składnikiem masy zagęszczony do kon-
systencji stałego żelu dodatkiem stearynianów metali 
oraz dodatkiem pochodnych celulozy. Tworzywo wg 
wynalazku służy do wytwarzania świec bezknotowych. 

(1 zastrzeżenie) 

C11D 
D06P 
D06L 

P. 192746 29.09.1976 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Mirosława Głośnicka, Ka-
zimierz Poreda, Józef Gibas, Daniel Maksymiec, Re-
nata Richter, Eleonora Lazar, Józef Kowalski). 

Środek zwilżający 

Środek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zawiera w swym składzie rozpuszczalnik organicz-
ny, przy czym składa się on z 55-90 części wagowych 
alkoholi tłuszczowych o długości łańcucha węglowego 
od 12 do 14 etoksylowanych 5-10 molami tlenku ety-
lenu, 2-15 części wagowych rozpuszczalnika, 5-25 
części wagowych wody oraz ewentualnie 15-10 części 
wagowych innych środków niejonowych. 
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Rozpuszczalnikiem może być eter etylowy glikolu 
etylenowego, eter butylowy glikolu etylenowego ewen-
tualnie mieszanina tych eterów powstała przy ich 
produkcji. Środek przeznaczony jest do ułatwiania 
zwilżania włókien naturalnych i chemicznych w ope-
racjach chemicznej obróbki włókna. 

(2 zastrzeżenia) 

C11D P. 197833 T 03.05.1977 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Tadeusz Kodura, Wojciech Kokietek, Elżbieta Bła-
chowicz). 

Środek do mycia powierzchni metali oraz powłok or-
ganicznych 

Środek do mycia powierzchni metali oraz powłok 
organicznych zawiera mieszaninę fosforanów sodo-
wych, korzystnie pirofosforanu i/albo trójpolifosfora-
nu sodu i/albo fosforanu dwusodowego w ilości od 
40-70% wagowych oraz surfaktantów „miękkich" roz-
kładalnych biologicznie, w warunkach naturalnych w 
stopniu powyżej 80%, zwłaszcza kondensatu tlenku 
etylenu z alkoholem laurylowym w ilości od 20-40% 
wagowych. Środek zawiera ponadto inhibitor korozji, 
szczególnie w postaci azotynu sodu i/lub urotropiny 
w ilości 2-20% wagowych oraz substancję przeciw-
pieniącą, korzystnie sól sodową estru kwasu fosforo-
wego z alkoholami alifatycznymi i/albo olej silikono-
wy w ilości 0,1-l°/o wagowych. (1 zastrzeżenie) 

C12D P. 199799 21.07.1977 

Pierwszeństwo: 22.07.1976 - Wielka Brytania 
(nr 53702) 

Dunlop Plantations Limited, Londyn, Wielka Bry-
tania (Roderick Norman Greenshields, Stephen Da-
vid Pannel). 

Sposób przeróbki organicznych substancji i dających 
się rozkładać biologicznie 

Sposób przeróbki organicznych substancji dających 
się rozkładać biologicznie, takich jak węglowodany 
i substancje proteinowe, polega na tym, że substancję 
dającą się rozkładać biologicznie prowadzi się wraz 
z ciekłym czynnikiem ku górze przez pionową komo-
rę roboczą o wydłużeniu nie mniejszym niż 3:1 i w 
komorze tej hoduje kłaczkowaty mikroorganizm zdol-
ny do co najmniej częściowego fermentowania tej sub-
stancji, przy czym do komory wprowadza się również 
tlen niezbędny dla rozwoju tego mikroorganizmu. 

Cechą sposobu jest to, że mikroorganizm w prze-
ważającej mierze kłaczkowaty jest w całej komorze, 
a otrzymaną mieszaninę przerabianego czynnika, ga-
zu i nadmiaru mikroorganizmu odprowadza się wspól-
nym wylotem znajdującym się u góry komory robo-
czej. 

Sposób według wynalazku stosuje się do przerabia-
nia odcieków z zakładów przemysłowych przerabia-
jących produkty spożywcze oraz z innych zakładów, 
które odprowadzają odcieki zawierające substancje 
dające się rozkładać biologicznie, przy czym jako pro-
dukt tej przeróbki otrzymuje się biomasę nadającą 
się do wyrobu pasz lub nawozów. (40 zastrzeżeń) 

C12K P. 200436 24.08.1977 

Pierwszeństwo: 24.08.1976 - Japonia (nr 51-100157) 

Kureha Kagaku Kogyo Kubushiki Kasiha, Tokio, 
Japonia (Chikao Yoshikumi, Toshihiko Wada, Hiro-
mitsu Makita, Kinzaburo Suzuki). 

Sposób hodowli głębinowej podstawczaków 

Sposób hodowli głębinowej podstawczaka z rodzaju 
Coriolus polega na tym, że hodowlę posiewową prze-
znaczoną do zaszczepienia podłoża poddaje się ho-
mogenizacji w celu utworzenia jednorodnej zawiesi-
ny. Otrzymaną hodowlą posiewową w postaci zawie-
siny zaszczepia się podłoże. 

Podstawczaki stanowią podstawowy surowiec przy 
wytwarzaniu leków w tym czynników przeciwnowo-
tworowych jak również jako odżywek stałych i płyn-
nych. (4 zastrzeżenia) 

C13K P. 200014 02.08.1977 

Pierwszeństwo: 02.08.1976 - St. Zjedn. Amer, 
(nr 710,830) 

UOP Inc., Des Plaines, Illinois, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób oddzielania monosacharydu z mieszaniny za-
wierającej monosacharyd i oligosacharyd 

Sposób oddzielania monosacharydu z mieszaniny, 
zawierającej monsacharyd i oligosacharyd, polega na 
tym, że kontaktuje się w warunkach adsorpcyjnych 
powyższą mieszaninę z adsorbentem, zawierającym 
zeolit X lub Y, przy czym następuje selektywna ad-
sorpcja monosacharydu, a następnie odzyskuje się 
wymieniony monosacharyd. Stosuje się adsorbent za-
wierający w miejscach kationowymiennych co naj-
mniej jeden kation taki jak amonowy, kation metalu 
grupy IA i IIA układu okresowego pierwiastków oraz 
kombinacje tych kationów. (14 zastrzeżeń) 

C12B P. 200064 04.08.1977 

Pierwszeństwo: 6.08.1976 - Luxsemburg (nr 75564) 

S. A., des Anciens Etablissements Paul Wurth, Lu-
xemburg, Luxemburg. 

Urządzenie do smarowania mechanizmu napędowego 
i mocującego obrotową gardziel, zwłaszcza wielkiego 

pieca 

Urządzenie do smarowania mechanizmu napędowe-
go i mocującego obrotową gardziel wielkiego pieca, 
zawieszoną nad trzonem pieca na kadłubie obrotowym 
umieszczonym współosiowo dookoła kanału doprowa-
dzającego, w którym mechanizm zawiera przekładnie 
zębate do ustawiania kąta wsypywania i do obracania 
gardzielą (4), połączone odpowiednio z pierwszym i z 
drugim silnikiem. Gardziel (4) jest zawieszona swymi 
dwoma dłuższymi bokami na końcach dwóch prze-
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ciwległych wałów (10) przechodzących przez kadłub 
obrotowy do kanału doprowadzającego, obracanych 
dookoła ich osi wzdłużnej za pomocą dwóch osłon 
przekładni zmniejszających, umieszczonych po obu 
stronach kanału doprowadzającego i połączonych za 
pomocą przekładni pośrednich z kołem zębatym napę-
dzanym przez pierwszy silnik. Wały są sztywno po-
łączone z obracającym się wycinkiem (19) koła zęba-
tego. 

Urządzenie ma ponadto dwa mechanizmy do sma-
rowania odpowiednio połączone z każdą osłoną prze-
kładni zmniejszających, wraz z którymi obracają się 
dookoła kanału doprowadzającego. Każdy z mecha-
nizmów jest połączony kinematycznie z odpowiednim 
wycinkiem (19) koła zębatego powodującym obrót wa-
łu (10) podtrzymującego gardziel (4). (9 zastrzeżeń) 

C21D P. 192552 21.09.1976 

Allegheny Ludlum Industries, INC., Pittsburgh, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki (Edward George Choby Jr.) 

Sposób wytwarzania elektromagnetycznej stali krze-
mowej oraz kompozycja stosowana do wytwarzania 

stali krzemowej 

Sposób wytwarzania elektromagnetycznej stali krze-
mowej o zorientowanej strukturze daszkowej i o prze-
nikalności co najmniej 1850 gausów na ersted w polu 
magnetycznym o natężeniu 10 erstedów, w którym 
stop o składzie w % wagowych do 0,07% węgla, 2 ,8 -
4% krzemu, 0,03-0,24% manganu, 0,01-0,09% siarki 
i/lub solenu, 0,015-0,04% glinu, do 0,02% azotu, do 
0,5% miedzi, do 0,0035% boru, poddany tradycyjnej 
obróbce odlewania, walcowania na zimno i na gorąco, 
odwęglania i końcowego teksturowania, według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że przed końcowym 
wyżarzaniem stal krzemową powleka się kompozycją 
0 określonym składzie chemicznym. 

Kompozycja do powlekania stali krzemowej według 
wynalazku zawiera 100 części wagowych co najmniej 
jednej substancji z grupy obejmującej bor, związki 
boru, siarkę, związki siarki, selen, związki selenu, tlen-
ki i wodorotlenki magnezu, wapnia, glinu, tytanu 
1 manganu oraz 4-120 części wagowych co najmniej 
jednego amidu i/lub imidu organicznego i/lub nieor-
ganicznego kwasu. (16 zastrzeżeń) 

C22B P. 192612 22.09.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 183773 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Czesław Gajownik, 
Antoni Żmudka, Józef Glonek). 

Sposób zagęszczania szlamów kleistych 

Sposób stosowany w hutach miedzi, w których ka-
mień miedziowy wytapia się w piecach szybowych 
z koncentratów zawierających związki bitumiczne, 
w którym zagęszczanie odbywa się w trzech stadiach, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że w sta-
dium pierwszym dokonuje się wytrącania grawita-
cyjnego smolistych brył i odprowadzenia ich na ze-
wnątrz, w stadium drugim z pozostałej pulpy, na dro-
dze sedymentacji i częściowo przez zmianę kierunku 
przepływu, wytrąca się ziarna drobne, które mając 
określone uwodnienie są w stadium trzecim poprzez 
turbulencję skoagulowane. Przelew z trzeciego sta-
dium zawraca się do stadium drugiego, a skoagulo-
wany szlam do stadium pierwszego, w którym wy-
trącony zostaje na drodze grawitacji razem ze smo-
listymi bryłami i odprowadzony na zewnątrz jako 
szlam zagęszczony. (1 zastrzeżenie) 

C22B P. 192641 23.09.1976 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Irena 
Pająk, Stanisław Sobierajski, Ewa Lach, Anna Boja-
nowska, Jerzy Komorowski, Henryk Ogaza, Adam 
Cais, Zbigniew Myczkowski, Edmund Bonarek, Ta-
deusz Nalewajek, Kazimierz Skolimowski). 

Sposób wytwarzania kadmu z surowców kadmonoś-
nych, zwłaszcza gąbki kadmowej oraz urządzenie do 

stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na ługowaniu su-
rowców kadmonośnych, zwłaszcza gąbki kadmowej co 
najmniej jeden raz w ciągu 2 -6 godzin w temperatu-
rze otoczenia, w roztworze kwasu siarkowego o pH od 
1 do 6,5, przy intensywnym mieszaniu gęstwy i przy 
użyciu powietrza, powietrza wzbogaconego w tlen, tle-
nu w ilości od 0,1 do 2 Nm3/min i 1 m3 gęstwy oraz 
flokulanta w ilości 10-80 g na tonę przerabianego 
materiału, najkorzystniej w postaci polimeru akrylo-
amidu lub liniowego polimeru tlenku etylenu. Za-
wartość materiału kadmonośnego ma się w częściach 
wagowych do rozpuszczalnika jak 2-3:10-12, a flo-
kulant do mieszanej gęstwy wprowadza się najdogod-
niej w końcowej fazie ługowania w postaci wodnego 
roztworu o stężeniu od 0,05-0,5% wagowych. Roz-
twór po ługowaniu oczyszcza się przez cementację za-
nieczyszczeń na świeżo wytrąconej aktywnej gąbce 
kadmowej. 

Urządzenie według wynalazku składa się ze zbior-
nika (1), wewnątrz którego usytuowany jest drążony 
wał napędowy (2), na którym od dołu przymocowane 
jest mieszadło w postaci okrągłej płyty (3), zaopatrzo-
nej w łopatkr (5), na zewnętrznej stronie kanały na 
całej wysokości łopatki (5). Wokół mieszadła umiesz-
czony jest uspokajacz złożony z łopatek (9), które roz-
mieszczone są promieniowo i symetrycznie wokół 
płyty (3). (5 zastrzeżeń) 

C22B P. 199743 19.07.1977 

Pierwszeństwo: 20.07.1976 - Francja (nr 76-22138) 
15.04.1977 - Francja (nr 77-11451) 
24.09.1977 - Francja (nr 76-28912) 

Société Minière et Métallurgique de Penarroya, Pa-
ryż, Francja. 

Hydrometalurgiczny sposób przerobu związków siarko-
wych zawierających ołów 

Sposób według wynalazku pozwala na otrzymanie 
roztworu chlorku ołowiu ze związków siarki zawiera-
jących ołów. Sposób według wynalazku polega na 
tym, że związek siarkowy kontaktuje się z wodnym 
roztworem zawierającym co najmniej jeden chlorek 
wybrany z grupy obejmującej chlorki miedzi, bizmu-
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tu, arsenu, antymonu i srebra, w ilości równej lub 
mniejszej od stechiometrycznie potrzebnej do pełnego 
przeprowadzenia w roztwór ołowiu zawartego w 
związku siarkowym. Sposób według wynalazku ma 
zastosowanie w hydrometalurgii ołowiu. 

(31 zastrzeżeń) 

C22B 
B22D 

P. 200298 16.08.1977 

Pierwszeństwo: 16.08.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 714,669) 

Union Carbide Corporation, Nowy Jork, Stany Zje-
dnoczone Ameryki. 

Naczynie przystosowane do utrzymywania metalu w 
stanie ciekłym 

Urządzenie według wynalazku ma wewnętrzne źró-
dło grzejne, które usuwa wady elementu grzejnego 
nurkowego, zwiększa maksymalnie trwałość osłony 
warstwowej, minimalizuje erozję, daje się łatwo na-
prawiać, pozwala na ekonomiczne korzystne wyko-
nanie otworów spustowych, dostosowanych do potrzeb 
użytkownika, dla otworów wlotowych i wylotowych 
metalu. 

Naczynie przystosowane do utrzymywania metalu 
w stanie ciekłym, charakteryzuje się tym, że ma izo-
lacyjną warstwę z materiału ogniotrwałego, nieprze-
puszczalną dla ciekłego metalu, wykładzinę dla wię-
kszej części powierzchni wewnętrznej wspomnianej 
warstwy - która znajduje się pod powierzchnią wy-
topu, przy czym ta wykładzina zawiera bloki grafito-
we (12) lub karborundowe (13), które mogą się swo-
bodnie rozszerzać co najmniej w jednym kierunku 
jako reakcja na doprowadzenie ciepła, oraz ma co 
najmniej jeden zespół grzejny (17) umieszczony we-
wnątrz dowolnego z tych bloków (18). 

Urządzenie do świeżenia metalu roztopionego cha-
rakteryzuje się tym, że ma układ kombinowany za-
wierający naczynie przystosowane do utrzymywania 
metalu w stanie ciekłym, ponadto ma co najmniej je-
den obrotowy dystrybutor gazu (1) umieszczony w na-
czyniu, oraz ma układ wlotowy i wylotowy dla ma-
talu ciekłego i gazów. (11 zastrzeżeń) 

C22C P. 198546 T 31.05.1977 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Jadwiga Sakwa). 

Żeliwo odporne na ścieranie 

Żeliwo zawiera węgiel w ilości 2,5-3,5%, krzem w 
ilości 1,2-2,2%, mangan w ilości do 1,0%, nikiel w 
ilości 2,5-4,0%, chrom w ilości 8,0-12,0%, molibden 
w ilości 0,5-2,5% i miedź w ilości 1,0-4,0%. 

(1 zastrzeżenie) 

C22C P. 198612 T 01.06.1977 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Jadwiga Sakwa). 

Żeliwo wanadowe 

Żeliwo zawiera 2,2-2,9% węgla, 5,0-6,5% wanadu, 
2,0-4,0% chromu i do 1,5% molibdenu oraz krzem, 
mangan, fosfor i siarkę. (1 zastrzeżenie) 

C23C P. 192736 30.09.1976 

„POLMO" Fabryka Samochodów Ciężarowych im. 
Bolesława Bieruta, Lublin, Polska (Andrzej Wa-
wrzysz). 

Sposób obróbki cieplno-chemicznej przedmiotów ze 
stopów żelaza i piec do stosowania tego sposobu 

Sposób obróbki cieplno-chemicznej przedmiotów ze 
stopów żelaza w atmosferze gazowej, polega na tym, 
że doprowadzany do pieca gaz wprowadza się w drga-
nia, korzystnie o częstotliwości od 4 do 31,5 kHz. 

Piec do stosowania tego sposobu składający się z 
obudowy (1) z wymurówką, zamocowanych w niej 
elementów grzejnych (2), retorty (3), pokrywy zamy-
kającej (4) oraz przewodów doprowadzającego (8) i od-
prowadzającego gaz, charakteryzuje się tym, że na 
wylocie przewodu (8) doprowadzającego gaz osadzony 
jest przetwornik aerodynamiczny (9). Przetwornik ten 
składa się z obudowy i zamocowanej w niej owalnej 
lub walcowej wkładki kierującej (10), która ma na 
obwodzie spiralny rowek lub rowki. (3 zastrzeżenia) 

C23F P. 200195 11.08.1977 

Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Republika 
Federalna Niemiec i Berlin Zachodni (Kurt Heymann, 
Rolf Rolff, Walter Meyer). 

Sposób oczyszczania przedmiotów po galwanicznej 
i/lub chemicznej obróbce powierzchniowej 

Sposób oczyszczania przedmiotów po galwanicznej 
i/lub chemicznej obróbce powierzchniowej od przy-
wartych wodnych środków obróbki powierzchniowej, 
zwłaszcza w celu odzyskania zawartych w nich war-
tościowych substancji, polega na tym, że przedmioty 
te traktuje się ciekłym, nie mieszającym się z wodą 
rozpuszczalnikiem, który wykazuje ciężar właściwy 
większy albo mniejszy niż wodny środek obróbki po-
wierzchniowej. 
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Jako rozpuszczalnik stosuje się rozpuszczalnik nie-
palny wykazujący ciężar właściwy większy niż 
1,25 g/cm3 albo mniejszy niż 0,75 g/cm3. 

(16 zastrzeżeń) 

C25D P. 191440 26.07.1976 

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

Sposób wytwarzania powłok galwanicznych 

Sposób wytwarzania powłok galwanicznych ze sto-
pów żelaza zawierających nikiel lub kobalt albo ni-
kiel i kobalt, polegający na przepuszczeniu od anody 
do katody prądu przez wodny kwaśny roztwór kąpieli 
galwanicznej, zawierającej co najmniej jeden zwią-
zek żelaza dwuwartościowego, co najmniej jeden 
związek niklu, co najmniej jeden związek kobaltu lub 

mieszaninę związków niklu i kobaltu, będące źródłem 
jonów do powlekania galwanicznego stopami niklu 
i żelaza, kobaltu i żelaza lub niklu, kobaltu i żelaza 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że proces 
prowadzi się w obecności dodatku co najmniej jedne-
go związku z grupy składającej się z kwasu askorbi-
nowego, kwasu izoaskorbinowego i kwasu erytorbo-
wego oraz produktu reakcji aromatycznego sulfinianu 
i aldehydu lub pochodnej aldehydu, w okresie czasu 
potrzebnym do wytwarzania na powierzchni katody 
dobrej powłoki galwanicznej. 

Przedmiotem wynalazku jest również wodna kąpiel 
do powlekania galwanicznego zawierająca związki ni-
klu, kobaltu i żelaza dwuwartościowego będące źró-
dłem jonów do powlekania galwanicznego stopami 
niklu, kobaltu i żelaza, która według wynalazku cha-
rakteryzuje się tym, że zawiera kwas erytorbowy, 
kwas askorbinowy lub kwas izoaskorbinowy w połą-
czeniu z produktem reakcji formaldehydu z benzeno-
sulfinianem lub toluenosulfinianem. (21 zastrzeżeń) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01F P. 198785 11.06.1977 

Pierwszeństwo: 11.06.1976 - St. Zjedn. Am. 
(nr 694918); 20.05.1977 - St. Zjedn. Am. (nr 798874) 

International Paper Company, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania porowatych włókien wiskozowych 
o wysokiej wytrzymałości 

Sposób wytwarzania porowatych włókien wiskozo-
wych, odpornych na zapadanie się przy suszeniu, po-
lega na tym, że wiskozę zawierającą alkalicelulozę, 
czynnik porotwórczy i dwusiarczek węgla przędzie się 
do wodnej, kwaśnej kąpieli koagulacyjnej, w którym 
wiskoza ma dojrzałość 6-12 ml chlorku sodu. Wodna 
kwaśna kąpiel koagulacyjna zawiera około 150-220 
gramów w litrze siarczanu sodu, około 120-160 gra-
mów w litrze kwasu siarkowego i około 30-80 gra-
mów w litrze siarczanu cynku, a otrzymane porowate 
włókna wiskozowe rozciąga się o 40-130%. 

(13 zastrzeżeń) 

D01H P. 195710 01.02.1977 

Pierwszeństwo: 06.10.1976 - RFN (nr P. 26 45 119.4) 

OFA AG, Horn, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania przędzy, zaopatrzonej w rdzeń 

Sposób polega na tym, że włókna niedoprzędu (14, 
16) przez ostatnią parę walców (13) aparatu rozciągo-
wego prowadzi się bezpośrednio obok siebie, to zna-
czy stykają się one krawędziami bocznymi lub prze-
biegają z małym odstępem, zależnym od grubości włó-
kna, i że rdzenie nitek (18, 20) w obszarze linii styku 
lub szczeliny między obydwoma włóknami niedoprzę-
du (18, 20) wprowadza się między walce (13) ostatnie-
go aparatu rozciągowego. Jako rdzeń nitki stosuje się 
nitki filamentowe bez końca. Rdzenie nitek (18, 20) 
w ostatniej parze walców (13) aparatu rozciągowego 
prowadzi się na włóknach niedoprzędu (14, 16) w od-
ległości większej niż szczelina między obydwoma nie-
doprzędami. (6 zastrzeżeń) 

D03D P. 192913 07.10.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 172992 

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Wiktor Mi-
chalski, Kazimierz Pałka, Bolesław Witkoś, Tadeusz 
Cieślik). 

Urządzenie do smarowania rózg w krosnach do pro-
dukcji tkanin z okrywą włókienną 

Urządzenie do smarowania rózg według wynalazku 
ma oczyszczającą szczotkę (20), która jest usytuowana 
bezpośrednio przed szczotką smarującą (1) przy zbior-
niku (2) ze środkiem smarującym. W dolnej ściance 
zbiornika (2) znajduje się dozująca dysza (5) z regu-
lującym zaworem (6) usytuowanym nad smarującą 
szczotką (1). Urządzenie jest wyposażone w mecha-
nizm wyłączający, który składa się z przesuwnej dźwi-
gni (10) zaopatrzonej w zwrotną sprężynę (13), steru-
jącej krzywki (9) i układu dźwigni (11) i (12) połą-
czonych ze sobą przegubowo, z których dźwignia (11) 
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jest zamocowana w drugim jej końcu na osi (19) 
krzywki (9), a dźwignia (12) jest połączona z nogą (17) 
bidła krosna. Krzywka (9) jest zaopatrzona w me-
chanizm zapadkowy, to jest w koło zapadkowe (15) 
połączone z tą krzywką i zapadkę (16) osadzoną na 
dźwigni (11). (1 zastrzeżenie) 

D03D P. 200344 18.08.1977 

Pierwszeństwo: 20.08.1976 - Szwajcaria (nr 10602/76) 

Maschinenfabrik Rüti, AG, Rüti, Szwajcaria. 

Urządzenie cewiące do cewek wątkowych 

Urządzenie cewiące do cewek wątkowych czółenek 
krosna o przesmyku falującym o małej liczbie zespo-
łów cewiących, umożliwiające prowadzikowi nitki wy-
konywanie ruchu ciągłego zawierające zespół napeł-
niający (16) wyposażony w prowadnik nitki, prowa-
dzący przędzą wątkową (35) i wirujący po kołowym 
torze obiegowym, oraz jeden zespół do kolejnego prze-
mieszczania pustych cewek (17) w płaszczyznę okręgu 
zakreślonego przez wirujący prowadnik nitki, według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że ma drugi ze-
spół do kolejnego wyprowadzania napełnionych ce-
wek (17) z wymienionej płaszczyzny. 

Pierwszy i drugi zespół są sterowane tak, że pod-
czas wyprowadzania napełnionej cewki (17) z wymie-
nionej płaszczyzny pusta cewka (17) zostaje wprowa-
dzona w nią, przy czym obie te wymienione cewki co 
najwyżej podczas jednego obiegu prowadnika nitki 
znajdują się jednocześnie w wymienionej płaszczyź-
nie. Pierwszy i drugi zespół mają każdy po jednym 
organie uruchamiającym (52), przemieszczanym zasa-

dniczo prostopadle do wymienionej płaszczyzny, zaś 
każdy z organów uruchamiających oddziaływuje na 
cewkę (17) poprzez otwór (18) w ściance czółenka (11) 
i wypycha ją z czółenka w wymienioną płaszczyznę 
oraz wycofuje z powrotem. (13 zastrzeżeń) 

D03D P. 200755 09.09.1977 

Pierwszeństwo: 16.09.1976 - Francja (nr 7628402) 

Lucien, dit Luc, Amigues, Vincennes, Francja. 

Mechanizm do samoczynnego uruchamiania urządze-
nia do poszukiwania wątka 

Mechanizm do samoczynnego uruchamiania urzą-
dzenia do poszukiwania przesmyku połączonego z ni-
cielnicą lub inną maszyną tkacką i umożliwiającego 
napędzanie w jednym lub drugim kierunku nicielnicy 
lub maszyny niezależnie od krosna, aż do osiągnięcia 
ponownej dokładnej synchronizacji obrotów w za-
leżności od żądanego splotu, według wynalazku ma 
dwa bezwładniki odśrodkowe (11), których przemiesz-
czenie zapewnia, za pomocą ich występów (lic), ste-
rowanie popychaczem (17) i suwakiem (16) w celu ste-
rowania dźwignią (22) rozłączającą wał maszyny i wał 
krosna, a następnie koła (8) napędzającego wał ma-
szyny. (7 zastrzeżeń) 

D06F P. 200296 16.08.1977 

Pierwszeństwo: 18.08.1976 - RFN (nr P.26 37 159.5) 

Rowenta - Werke GmbH, Offenbach/Mein, Repu-
blika Federalna Niemiec (Kurt Wohlfart, Hans F. Bu-
ro). 

Automat do prasowania parą 

Automat do prasowania parą złożony z płyty żelaz-
ka, pokrywy i komory odparowania, z rękojeści, re-
gulatora i zbiornika wody, charakteryzuje się tym, 
że w zbiorniku wody (6) umieszczony jest zawór kro-
plowy (7) z układem sterującym (8). Zbiornik wody 
(6) połączony jest rozłącznie z automatem, a w stanie 
zmontowanym jego wylot (11), znajdujący się w dnie 
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zbiornika (10) połączony jest z wlotem (12) komory 
parowania (3). Rękojeść żelazka (4) jest połączona roz-
łącznie ze zbiornikiem wody (6). (6 zastrzeżeń) 

D07B P. 200973 20.09.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy", 
Jastrzębie, Polska (Stanisław Drożdżak, Antoni Kan-
dzia, Jerzy Lis, Juliusz Bereś, Karol Kozieł, Ernestyn 
Polak, Zdzisław Mencel, Juliusz Stachurski). 

Lina wyrównawcza okrągłosplotowa 

Lina o małym momencie odkrętu przeznaczona do 
wyrównywania mas górniczych urządzeń szybowych, 
według wynalazku składa się z warstwy wewnętrznej 
skręconej z sześciu splotek okrągłych współzwitych 
(2), warstwy środkowej skręconej z jedenastu splotek 
przeciwzwitych (3) i warstwy zewnętrznej skręconej 
z szesnastu splotek współzwitych (4). Pomiędzy war-
stwami wewnętrzną (2) i środkową (3) splotów wystę-

puje równoległy układ między stykającymi się dru-
tami, zaś między warstwami splotów środkową (3) 
i zewnętrzną (4) występuje styk drutów pod kątem 
nie większym jak a = 15°. (3 zastrzeżenia) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01B P.192774 01.10.1976 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, Pol-
ska (Andrzej Jarominiak, Jan Piaskowski, Zbigniew 
Łucjanek, Roman Płonka, Władysław Dedo, Jan Lew, 
Eugeniusz Jarek, R3^szard Gucwa, Ryszard Poręba). 

Sposób bezrusztowaniowego montażu, belek mostów, 
szczególnie wieloprzęsłowych i zestaw urządzeń do 

stesowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polegający na dowiezie-
niu belek do podpór mostowych, przewiezieniu ich po 
torze opierającym się na dwóch sąsiednich podporach 
i opuszczeniu na łożysko, charakteryzuje się tym, że 
układanie belek (4) na łożyskach podpór odbywa się 
bezpośrednio z wózków transportowo-dzwigowych (2) 
dowożących je z miejsca składowania i przewożących 
po torze montażowym (3) bez stosowania oddzielnych 
urządzeń transportowych i transportowo-montażo-
wych. 

Zestaw urządzeń do bezrusztowaniowego montażu 
belek mostów, składający się z bram stacjonarnych, 
wózków transportowych i toru, ma dwa poruszające 
się na ogumionych kołach (25) zarówno po terenie 
jak i po belkach toru (3) montażowego wózki (2) 
transportowo-dźwigowe z przesuwnymi saniami (14) 
i sankami (17) ze ślizgami (15 i 18) oraz mechanizm 
podnoszenia i opuszczania belki (4) z podnośnikami 
(20), których części wysuwające się, tłoczyska i śruby 
połączone są trawersą (21) z zawiesiem łańcuchowym 
(22) blokowanym klinami (23 i 24). Górna część belek 
toru (3) montażowego ukształtowana jest w postaci 
prowadnic kół (25) wózków (2). 

Wózek (2) ma układ kierowniczy składający się z 
cięgna poprzecznego (27), przesuwanego nakrętką (29) 
prowadzoną przez pierścień ślizgowy (30) obracaną 
kołem kierowniczym (31), połączonego przegubowo z 
tarczą kierowniczą (28) oraz z cięgien podłużnych (33) 
połączonych przegubowo z tarczami kierowniczymi 
(28 i 34) związanymi z czopami konsol (26) osadzo-
nych obrotowo w konstrukcji nośnej (13) wózka (2). 
Ponadto wózek (2) ma belkę oporową (39) prowadzoną 

w konstrukcji nośnej (13) wózka (2) i blokowaną w 
niej klinami (40) połączoną z belką oporową (39) dru-
giego wózka (2) w czasie transportu cięgnem (41). 

(4 zastrzeżenia) 

E01B P.200450 25.08.1977 

Pierwszeństwo: 30.08.1976 - Francja (nr 76 26146) 

Société Anonyme SECMAFER, Buchelay/Mantes, 
Francja. 

Urządzenie do zdejmowania, oczyszczania i przekłada-
nia podsypki na podtorzu kolejowym 

Urządzenie według wynalazku ma podwozie osa-
dzone na gąsienicach (6), przenośnik kubełkowy (11), 
osadzony wychylnie poziomo wokół pionowej osi na 
podwoziu, zespół przesiewający i sortujący do odsie-
wania odrzucanych ziaren nadwymiarowych, podwy-
miarowych i zanieczyszczeń od czystego tłucznia i do 
rozprowadzania czystego tłucznia po podtorzu z tyłu 
przenośnika kubełkowego, a ponadto przenośnik taś-
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mowy (44), wyładowujący czysty tłuczeń oraz urzą-
dzenie wyrównujące (69), osadzone na nieruchomej, 
pionowej osi urządzenia w celu umożliwienia rozpro-
wadzania czystego tłucznia zasadniczo na całej szero-
kości oczyszczonego podtorza. 

Przenośnik kubełkowy (11) jest zamocowany z tyłu 
ramy maszyny, a poza tym przenośnik taśmowy (44), 
wyładowujący czysty tłuczeń składa się z dwóch prze-
nośników taśmowych, usytuowanych po bokach prze-
nośnika kubełkowego (11) i wyładowujących czysty 
tłuczeń w strefie omiatanej przez urządzenie wyrów-
nujące (69), umieszczone z tyłu przenośnika kubełko-
wego (11). (10 zastrzeżeń) 

E02B 
E02F 

P.192456 16.09.1976 

Przedsiębiorstwo Remontowe Sprzętu Wodno-Melio-
racyjnego, Międzyrzecz, Polska (Edmund Owczarek, 
Tadeusz Maciejewicz, Czesław Siemieńczuk, Jerzy 
Poniedziałek). 

Krój, zwłaszcza do osprzętu drenarskiego 

Krój według wynalazku ma wymienny rylec (2) 
osadzony i zabezpieczony na trzonie (1) sworzniem 
(3), wymienną nakładkę (4) zamocowaną na górnej 
części tnącej trzona oraz wymienną płozę profilującą 
(5) dno rowka drenarskiego, przytwierdzoną do dolnej 
części trzona (1) kroju. Powierzchnie robocze rylca 
(2) wymiennej nakładki oraz płozy profilującej (5) 
są pokryte warstwą trudnościeralnego materiału. 

(2 zastrzeżenia) 

E02F P.192869 05.10.1976 

Przedsiębiorstwo Remontowe Sprzętu Wodno-Melio-
racyjnego, Międzyrzecz, Polska (Edmund Owczarek, 
Tadeusz Maciejewicz, Jerzy Poniedziałek, Czesław 
Siemieńczuk). 

Osprzęt drenarski, zwłaszcza do bezrowkowego dreno-
wania 

Osprzęt drenarski, według wynalazku, składa się z 
płyty dystansowej (2), zespołu przyłączeniowo-nastaw-
czego (3) oraz zespołu roboczego (4). Płyta dystanso-
wa (2) jest złożona z płyty czołowej (14) oraz płyty 
wspornikowej (16), połączonych ze sobą za pomocą 
tulei dystansowych (15), przy czym w płycie czołowej 
(14) znajdują się otwory (17) na śruby mocujące, otwo-
ry bazowe (18) oraz wycięcie (19) na skrzynię reduk-
cyjną ciągnika, natomiast do płyty wspornikowej (16) 
jest przytwierdzona płyta oporowa (20) z symetrycznie 
do osi osprzętu rozmieszczonymi zderzakami (21). Po-
nadto do płyty wspornikowej jest przytwierdzony 
mechanizm blokująco-zabezpieczający (13) umieszczo-
ny pod płytą oporową (20) oraz dwa ucha (5) i (6) po-
łożone w osi symetrii osprzętu jedno pod drugim, na 
których jest zawieszony w sposób szybkozłączny 
i wahliwy zespół przyłączeniowo-nastawczy (3) z ze-
społem roboczym (4). (2 zastrzeżenia) 

E03B 
B01D 

P.192871 05.10.1976 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Zbi-
gniew Galant, Jan Sozański, Jan Mazur, Edward Lu-
becki, Marian Rataj). 

Sposób wykonania filtru studziennego z tworzywa 
granulowanego 

Do formy z siatki metalowej dostosowanej do wy-
miarów filtru ładuje się granulowane tworzywo 
sztuczne na przykład polistyren granulowany i zanu-
rza się w roztworze o własnościach powodujących 
sklejenie tworzywa. Czas sklejenia jest krótki i wy-
nosi około kilkunastu sekund. Roztworem powodują-
cym sklejenie może być np. mieszanina rozpuszczal-
nika nitro z benzyną lakową. 
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Po wyjęciu tworzywa z roztworu, nadmiar roztwo-
ru klejącego usuwa się z masy porowatej filtru przez 
odwirowanie lub wypłukiwanie dla przerwania pro-
cesu klejenia, a filtr poddaje się sezonowaniu w cza-
sie od 5 do 15 godzin. 

Z otrzymanych segmentów filtru składa się kolum-
nę filtrową. Segmenty uszczelnia się między sobą 
uszczelkami gumowymi względnie innym tworzywem 
i spina się obejmami lub złączkami według znanych 
sposobów dla zabudowania kolumny w otworze stu-
dziennym. (3 zastrzeżenia) 

E04B 
E04D 

P.192880 08.10.1976 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Kon-
strukcji Metalowych „MOSTOSTAL", Warszawa, Pol-
ska (Stanisław Sztajerwald, Tadeusz Semeniuk, Ry-
szard Hokrecki). 

Łącznik blach trapezowych z płytami ocieplającymi 

Łącznik według wynalazku składa się z zacisku 
dolnego (3) z prostokątnym otworem (4), współdziała-
jącego rozprężnie z zaciskiem górnym (5), zaopatrzo-
nym w podłużne wycięcie (6), a przez ten otwór (4) 
i wycięcie (6) jest przewleczona płaska szpilka (7), 
utrzymująca zaciski w stanie złożonym swym łbem 
(8) i blokadą wykonaną przez skręcenie szpilki (7) 
o pół obrotu. W tym stanie występy (10, 11) o postaci 
pazurków zacisków (3, 5) są zagłębione sprężyście w 
ściankach blachy trapezowej (2) u podstawy jej wgłę-
bienia (1). Na swobodny koniec tej płaskiej szpilki 
(7) jest nasadzona płytka dociskowa (13) z wgłębie-
niem pierścieniowym (14) oraz prostokątnym otworem 
(15), która za pomocą blokady wykonanej ze skręcenia 
ponownego szpilki (7) o 90° dociska płyty ocieplające 
(12) do powierzchni blachy (2). (1 zastrzeżenie) 

E04B P.198508 T 28.05.1977 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska (Zygmunt Wiśniewski, Julita 
Rójek, Barbara Zając, Zbigniew Kotlęga, Zbigniew 
Woziewodzki). 

Sposób ukształtowania połączenia belek o przekroju 
teowym lub krzyżowym 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w 
miejscu połączenia kształtuje się belki tak, aby wza-
jemnie się uzupełniały. Ukształtowanie polega na 
wspornikowym wysunięciu srodnika (1) lub na wspor-
nikowym wysunięciu półki (2) belek na długość od-

powiadającą wysięgowi półki w przekroju poprzecz-
nym belek przy uwzględnieniu potrzebnych w połą-
czeniach luzów. Sposób według wynalazku może zna-
leźć zastosowanie w budownictwie. (1 zastrzeżenie) 

E04B 
E04F 

P.200325 17.08.1977 

Pierwszeństwo: 20.08.1976 - Austria (nr A 6182/76) 

Bauhütte Leitl-Werke Rieger - Anlagentechnik 
GmbH., Linz, Austria (Walter Rieger). 

Konstrukcja fasadowa z płytowych, korzystnie cera-
micznych elementów budowlanych 

Konstrukcja według wynalazku prosta w montażu 
jako samonośna nie obciąża elementów łączących 
i chroni mur przed wilgocią dzięki warstwie izola-
cyjnej. 

Konstrukcja składa się z korzystnie ceramicznych 
elementów budowlanych, ustawionych rzędami obok 
siebie oraz jedne na drugich z zachowaniem odstępu 
od muru, przy czym w przestrzeni między elementa-
mi budowlanymi a murem umieszczona jest warstwa 
izolacyjna. 

Cechą charakterystyczną jest to, że elementy bu-
dowlane (2, 3) zawierają pionowe, o wzajemnie po-
krywających się przekrojach, puste przestrzenie (6), 
zwłaszcza mające postać kanałów, które to kanały 
mają, w celu przewietrzania konstrukcji fasadowej, 
co najmniej w dolnej i górnej krawędzi tej konstruk-
cji otwory (7) łączące je z atmosferą, a krawędzie 
styku elementów budowlanych są szlifowane i przy-
legają do siebie bez zaprawy murarskiej. Pomiędzy 
krawędziami stykowymi sąsiadujących ze sobą ele-
mentów budowlanych (2, 3) osadzone są elementy ry-
glujące, łączące te elementy z konstrukcją nośną (8). 

(9 zastrzeżeń) 
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E04F P. 192847 05.10.1976 

Spółdzielnia Pracy „Perfecta", Poznań, Polska (Jan 
Kreczmar, Zbyszko Otrząsek). 

Płyta wykładzinowa i sposób jej zakładaniu 

Płyta wykładzinowa, mająca boki tworzące kąty 
proste i jednolitą grubość, według wynalazku charak-
teryzuje się tym, że równolegle do boków ma występ 
(2) z oporową ścianką (3) ograniczającą jej obrzeże 
(4), przy czym występ (2) ma kształt wyoblenia, a po-
wierzchnia (5) za występem (2) leży na tym samym 
poziomie co obrzeże (4). 

Sposób według wynalazku polega na tym, że obrze-
ża co drugiej płyty w rzędach poziomych i piono-
wych nakleja się na obrzeża sąsiednich płyt uprzed-
nio przyklejonych obrzeżami do ściany. (6 zastrzeżeń) 

E04G 
E04B 

P.198507 T 28.05.1977 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Sniadec-
kich w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska (Zygmunt Wiś-
niewski, Mieczysław Borkowski, Jan Sadowski). 

Sposób montażu elementów budowlanych zwłaszcza 
rygli i słupów 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wkrę-
ca się śruby (4) sprężające w otwór płytki (3) rygla 
(1), a następnie zakłada się podkładki (8) i nakrętki 
(9) na końce śrub (4), po czym wkręca się śrubę sprę-
żającą (7) w otwór płytki (6) słupa (10) i nakłada się 
kostkę (11) tak, aby końce śrub (4) wystawały z owal-
nych otworów (16) poziomych i pionowych w kostce 
(11) pozwalających na regulację położenia rygli (1), 
a następnie zakłada się podkładkę (8) i nakrętkę (9) 
oraz śrubę sprężającą (7) i spręża się całą konstrukcję 
nakrętkami (9). (5 zastrzeżeń) 

E21B P. 192671 24.09.1976 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Jan 
Iwaszko, Jan Gajda, Ludwik Seweryn, Zbigniew Ko-
złowski, Grzegorz Mieszkała). 

Urządzenie z pierścieniowym kumulacyjnym nabojem 
do przecinania rur w otworach wiertniczych 

Urządzenie z pierścieniowym kumulacyjnym nabo-
jem (1) do przecinania rur w otworach wiertniczych 
- ma wybuchowy materiał (5) umieszczony wewnątrz 
pierścieniowego płaszcza (6) o specjalnym przekroju, 
odgrodzonego od powierzchni przecinanej rury pier-
ścieniem kumulacyjnej wkładki (7) o przekroju łuko-
wym zwróconym wklęsłością ku powierzchni przeci-
nanej rury i odgrodzonym od niej prawie stykającą 
się z nią szczelną, wewnątrz pustą osłoną (8). Pier-
ścieniowy nabój (1) zawiesza się wewnątrz lub na ze-
wnątrz rury na cięgnach, za pośrednictwem wieszaka 
(2), wyposażonego w zaczepy (3) dla cięgna oraz w 
sprężyste centrujące elementy (4) zapewniające współ-
osiowe z rurą ustawienie pierścieniowego naboju. 
Odległość między zaczepami (3) a płaszczyzną pierście-
nia kumulacyjnego naboju (1) jest nie mniejsza niż 
zewnętrzna średnica urządzenia. (3 zastrzeżenia) 

E21B P.192916 07.10.1976 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic-
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska 
(Stanisław Pieniak, Marian Kostrzewski). 

Zamek pokrywy do otworów, zwłaszcza rur wiertni-
czych i piezometrycznych 

Zamek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że pod otworem w pokrywie (1) umocowana jest 
obrotowo napędowa śruba (4) obracana zapadkowym 
kluczem (2). Na trzpieniu gwintowanym napędowej 
śruby (4) znajduje się dociskana w kierunku pokry-
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wy (1) za pomocą ciernej tarczy (9) ze sprężyną (10) 
nakrętka (7) z ramionami (8), których końce umiesz-
czone są w prowadnicach (11) związanych z osłonową 
rurą i zakończonych ryglującymi wykrojami (12). Na-
pędowa śruba (4) ma postać rurki z przelotowym 
otworem (5) i wykrojami (8) w ściankach. W wykrój 
taki wprowadza się zapadkę (15) klucza (2). Klucz (2) 
ma uchwyt (13) oraz trzpień z wykrojem, w którym 
umocowana jest zapadka (15) naciskana sprężynowym 
zespołem, wysuwająca się lub chowająca przy pokrę-
caniu regulacyjnym wkrętem (14). (3 zastrzeżenia) 

E21B P. 192917 07.10.1976 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic-
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Ka-
zimierz Ukleja, Stanisław Burzyński). 

Urządzenie do pobierania prób gruntu o nienaruszo-
nej strukturze i badania wytrzymałości gruntu w 

otworach wiertniczych 

Urządzenie według wynalazku ma próbnik (1) do 
pobierania prób gruntu, wciskany niedynamicznie w 
badany grunt za pomocą siłownika (2), korzystnie hy-
draulicznego, wyposażonego w sprężystą prowadnicę 
(3), oraz klinujące urządzenie (4) z ruchomymi szczę-
kami (5), przywierającymi do ścian otworu wiertni-
czego pod działaniem siłownika (2) i odklinowujący-
mi się na skutek podnoszenia całego urządzenia za 
pomocą liny (11) ku górze. Próbnik (1) jest wymienny, 
połączony rozłącznie z siłownikiem (2) za pomocą 
łącznika (8) i może być zastąpiony innymi przyborami 
badawczymi, jak sondy lub trzpień i dociskowe tar-
cze, służącymi do badania wytrzymałości gruntu na 
dnie otworu wiertniczego. (2 zastrzeżenia) 

E21B P.199747 19.07.1977 

Pierwszeństwo: 2.08.1976 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki (nr 710,754) 

Dresser Industries, Inc., Dallas, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Złączka świdra wiertniczego 

Złączka (10) świdra wiertniczego, łącząca świder z 
przewodem wiertniczym, zawiera górną kształtkę za-
mykającą (11) i dolną kształtkę zamykającą (20), po-
łączone ze sobą teleskopowo. Wielowpust (17) dla 
przenoszenia momentu obrotowego, zespół sprężysty 
(30) oraz zespół nastawny usytuowane są pomiędzy 
kształtkami. (3 zastrzeżenia) 

E21B P.200660 05.09.1977 

Pierwszeństwo: 07.09.1976 - RFN (nr P 2640 185.4) 

Henscheidt Maschinenfabrik GmbH. u. Co., Wupper-
tal, Republika Federalna Niemiec. 

Wielokrotne urządzenie do hydraulicznej górniczej 
obudowy przesuwnej 

Urządzenie wyposażone w uruchamiane przyciskiem 
guzikowym wstępne zawory sterujące, zasilane obni-
żonym ciśnieniem, służące do sterowania umieszczo-
nych w sąsiednim zestawie obudowy zaworów ciśnie-
niowych, które doprowadzają do cylindrów roboczych 
ciecz pod wysokim ciśnieniem, przy czym przewody 
zasilające zawory ciśnieniowe prowadzące do sąsied-
niego zestawu obudowy połączone są w wiązkę wy-
posażoną na końcach w centralne wtyczki, charakte-
rystyczne tym, że dwa wstępne zawory sterujące (3) 
są zblokowane w jeden element sterujący (2) zawora-
mi ciśnieniowymi sąsiadującego zestawu obudowy, 
umieszczone są niezależnie od siebie w dwóch gru-
pach leżących naprzeciw siebie wzdłuż ścianki bloku 
centralnego (1), do których umocowane są, w jedna-
kowej odległości od siebie i każde w innej płaszczyź-
nie leżące, gniazda połączeniowe (901) dla przewodów 
ciśnienia sterującego oraz przewodu powrotnego (902) 
do elementu sterującego (2) jak również dla każdego 
wstępnego zaworu sterującego (3) gniazda połączenio-
we (903-918). Ponadto urządzenie sterujące charakte-
ryzuje się tym, że ściana czołowa bloku centralnego 
wykonana jest jako połączenie wtykowe (5) z umiesz-
czonymi koncentrycznie wokół osi podłużnej otwora-
mi (601-618) do wtyczek połączeniowych wiązki wie-
loprzewodowej. (5 zastrzeżeń) 
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E21C P.200040 03.08.1977 

Pierwszeństwo: 06.08.1976 - Wielka Brytania 
(nr 32842/76) 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania. 

Sposób wzmacniania skal 

Sposób wzmacniania skał polega na drążeniu od-
wiertu (11) w masie skalnej (13) i wprowadzaniu wy-
dłużonego elementu wzmacniającego (10) do wewnątrz 
odwiertu przy pozostawieniu wolnej przestrzeni po-
między tym elementem a ścianą odwiertu. Następnie 
wtryskuje się do tej przestrzeni płynną twardniejącą 
zaprawę (17), na skutek czego kiedy zaprawa stwar-
dnieje, element ten pozostaje związany ze ścianą od-
wiertu (12) i tym samym z masą skalną sposób cha-
rakterystyczny tym, że jako element wzmacniający 
stosuje się odcinek elastycznej liny (10). Przed wpro-
wadzeniem liny (10) do odwiertu (11) koniec liny łą-
czy się z tłokiem (21) przystosowanym do suwliwego 
przemieszczania go w odwiercie, po czym tłok wpro-
wadza się do odwiertu i tryskuje zaprawę, przy czym 
pokonując opór elementu tłokowego (21) wtłacza się 
go do ślepego końca odwiertu, a z nim razem wcią-
gana jest lina (10) otoczona płynną, twardniejącą za-
prawą (17). (24 zastrzeżenia) 

E21D P.197076 T 30.03.1977 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Jacek Radłowski, Bogdan Długosz, Janusz 
Szamlicki, Bogdan Kokot). 

Sposób wzmacniania i doszczelniania obudowy szy-
bów górniczych 

Sposób polega na tym, że wypełnianą masą (6) be-
tonową przestrzeń kolejnego odcinka wzmacnianej 
obudowy szybu tworzy się z blaszanych stalowych 

zespawanych ze sobą segmentów (1) szalunku układa-
nych wewnątrz szybu i zawieszanych na kotwach (4) 
osadzonych w istniejącej wzmacnianej obudowie (5). 
Blaszane segmenty (1) szalunku usztywnia się od 
strony ich powierzchni zewnętrznej wzmacniająco-
-rozprężnym pierścieniem (8) na całym obwodzie sza-
lunku. Po związaniu masy (6) betonowej na danym 
odcinku pierścień rozprężny (8) jest przesuwany na 
kolejny górny odcinek zaś segmenty (1) szalunku po-
zostawia się w szybie. (2 zastrzeżenia) 

E21D P.198545 T 31.05.1977 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Dąbrowskiego, 
Lublin, Polska (Tadeusz Opolski). 

Sposób wiercenia szybów oraz urządzenie do stoso-
wania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na wykonaniu 
wielkośrednicowego przedwiertu o średnicy rzędu 0,8 
do 1,2 m i głębokości przekraczającej nieco zamie-
rzoną głębokość szybu, a następnie na poszerzeniu 
przedwiertu do zamierzonej średnicy samobieżnym 
urządzeniem wyposażonym w pionowy podnośnik 
zwiercin spadających samoczynnie lub spłukiwanych 
do przedwiertu. Urobek transportuje się w górę me-
chanicznie podnośnikiem umieszczonym w osi urzą-
dzenia. 
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Urządzenie składa się z przedziału (1) urządzeń hy-
draulicznych i zasilania, przedziału (2) sterowniczego 
i przedziału (3) obudowy, które są zabudowane na 
wspólnej centralnej kolumnie (4) rurowej, a stabili-
zowane w odwiercie za pomocą rozpór (5) przy czym 
wewnątrz centralnej kolumny (4) rurowej jest zabu-
dowany podnośnik (15), którego napęd umieszczony 
jest w górnej części przedziału (3) obudowy. Napędo-
wy pomost (6), usytuowany nad dnem szybu, ma or-
gany (8) urabiające zabudowane na tocznie ułożysko-
wanej głowicy (7) zwiercającej, napędzanej poprzez 
przekładnię (9) za pomocą silników. Ponadto w celu 
zabezpieczenia urządzenia przed obrotem w czasie 
pracy i umożliwienia prowadzenia głowicy (7) zwier-
cającej zgodnie z wymaganym kierunkiem, pomost (6) 
ma zabudowane hydrauliczne rozpory (10) z ułożysko-
wanymi krążkami (11) oraz belki prowadnicze (13) 
i krążki prowadnicze (14). (3 zastrzeżenia) 

E21D P.198580 T 31.05.1977 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi - Zakłady 
Badawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Alfred Kosiorowski, Andrzej Kuszewski, Ed-
ward Międzybrodzki, Zygmunt Rójek). 

Urządzenie do kontrolowanego ujęcia wypływu wody 
spoza obudowy tubingowej, zwłaszcza szybu górni-

czego 

Urządzenie montowane na korku tubingowym (3) 
według wynalazku składa się z korpusu w postaci 
łącznika trój drożnego (8), w którym na odgałęzieniu 
współosiowym do kanału (4) w korku tubingowym 
(3) jest zawór przelotowy (2), zaś na odgałęzienie po-
zaosiowe nałożony jest zawór (13). Przez współosiowy 
zawór przelotowy (2) i korek tubingowy (3) wierci się 
otwór drenażowy w koszulce betonowej (19) otacza-
jącej segment (2) obudowy tubingowej (1) po wykrę-
ceniu śruby (14) umieszczonej wewnątrz łącznika 
trójdrożnego pomiędzy zaworem przelotowym (12) a 
korkiem tubingowym (3). 

Urządzenie służy do dokonywania pomiarów ilości 
i ciśnienia wody gromadzącej się poza obudową tu-
bingową (3), oraz wtłaczania masy uszczelniającej. 

(1 zastrzeżenie) 

E21D P.199638 14.07.1977 

Pierwszeństwo: 15.07.1976 - Austria (nr A 5220/76) 

Vereinigte Oesterreichische Eisen-und Stahlwerke-
-Alpine Montan AG, Wiedeń, Austria (Alfred Zitz, 
Heinrich Süssenbeck, Gerhard Stummer). 

Urządzenie do mocowania przenośnika przodkowego 
na opadającej ścianie 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do moco-
wania przenośnika przodkowego na ścianie nachylo-
nej, przeznaczone do obudowy kopalnianej, złożonej 
z segmentów, których rama nośna zaopatrzona jest 
w siłownik ciągowo-powrotny. Co najmniej w jed-

nym z segmentów obudowy znajduje się urządzenie 
mocujące, które z jednej strony zaczepione jest dö 
przenośnika przodkowego, a z drugiej strony do prze-
suwnego elementu w ramie segmentu obudowy, pro-
wadzonego poprzecznie względem kierunku wzdłuż-
nego przenośnika przodkowego. Cechą charaktery-
styczną jest to, że umieszczony poprzecznie do wzdłuż-
nego kierunku przenośnika przodkowego (9) element 
przesuwny stanowi prowadnica ramowa (5, 10), 
umieszczona w ramie nośnej (1) i zabezpieczona prze-
ciwko działaniu sił we wzdłużnym kierunku przenoś-
nika przodkowego (9). Do prowadnicy (5, 10) zacze-
piony jest tłok (4) siłownika ciągowo-powrotnego^ (3) 
umieszczonego nieprzesuwnie osiowo w ramie nośnej 
(1), przy czym prowadnica ramowa (5, 10) w położe-
niu wciągnięcia w ramę nośną (1) zakrywa ciągowo-
-powrotny siłownik (3). Do prowadnicy ramowej (5, 
10) jest zamontowany przegubowo element (12), który 
w kierunku pionowym stanowi element obrotowo-wy-
chylny a w stosunku do wzdłużnego kierunku prze-
nośnika przodkowego (9) tworzy stały kąt. Z elemen-
tem (12) połączone jest urządzenie mocujące (17). 

(9 zastrzeżeń) 

E21D P.200683 06.09.1977 

Pierwszeństwo: 07.09.1976 - RFN (nr P 2640104.7) 

Herbert Friebe, Kolonia, Ulrich Reininghaus, Klei-
neichen, Republika Federalna Niemiec. 

Stempel kopalniany 

Przedmiotem wynalazku jest hydrauliczny stempel 
kopalniany z lekkiego metalu, składający się ze spod-
nika i jednego lub kilku wysuwalnych rdzenników. 
Cechą charakterystyczną jest to, że rdzenniki oraz/lub 
spodniki (1) są pokryte osłoną (2) nie iskrzącą i od-
porną na uderzenia. Osłona (2) jest wykonana ze 
stali. (9 zastrzeżeń) 

E21F P.192932 08.10.1976 

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama", Rybnik, Pol-
ska (Stefan Ochabowicz, Stefan Zeifert, Wojciech 
Skolik, Stanisław Kotlarski, Zdzisław Penar, Józef 
Wodecki). 

Urządzenie do kotwienia napędu górniczego przenoś-
nika zgrzebłowego ścianowego 

Urządzenie do kotwienia składa się z leżących na 
spągu (1) podziemnego wyrobiska górniczego sań (2), 
na których spoczywa rama napędu (11) przenośnika. 
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Do sań (2) zamocowane są przegubowo hydrauliczne 
przesuwaki (5) i (6) połączone drugimi końcami z 
oporową stopą (7) będącą podstawą zespołu rozpor-
czych stojaków (8). Do sań (2) zamocowany jest rów-
nież prowadnik (9) przechodzący następnie przez pro-
wadnicę (10) w stopie (7). Sanie (2) wyposażone są tak 
samo w stojaki (8) jak stopa (7). Przez indywidualne 
sterowanie przesuwaków (8) dwustronnego działania 
osiąga się możliwość skośnego ustawienia napędu 
i dostosowania się do konkretnych warunków eks-
ploatacyjnych. (1 zastrzeżenie) 

E21F 
B01D 

P.200199 11.08.1977 

Pierwszeństwo: 11.08.1976 - Austria (nr A 5971/76) 
12.11.1976 - Austria (nr A 8431/76) 

Vereinigte Osterreichische Eisen - und Stahlwerke 
- Alpine Montan AG, Wiedeń, Austria (Emanuel 
Strahsner, Siegfried Sigott). 

Urządzenie do oddzielania cząstek pyłów ze strumie-
nia powietrza 

Urządzenie według wynalazku, znajdujące zastoso-
wanie zwłaszcza przy przewietrzaniu wyrobisk górni-
czych, a także przy oczyszczaniu powietrza przy drą-
żarkach chodnikowych lub innych maszynach górni-
czych, charakteryzuje się tym, że doprowadzone do 
oddzielacza zapylone powietrze przechodzi przez rur-
kę Venturiego, gdzie do przepływającego powietrza 
doprowadzona jest przez dyszę woda. 

W urządzeniu wiele rurek Venturiego (3) połączo-
nych równolegle, jest zamontowanych w cylindrycz-
nej obudowie (16), która przynajmniej częściowo 
umieszczona jest w zbiorniku z wodą przeznaczoną 

do zasilania dysz. Do cylindrycznej obudowy (16), 
wstawione są dwie pionowe płyty zamykające (17, 18) 
z otworami (20) do osadzenia w nich obu końców 
rurki Venturiego (3). (25 zastrzeżeń) 

E21F P.200957 20.09.1977 

Pierwszeństwo: 24.09.1976 - RFN (nr P 2642 984.5) 

Maschinenfabrik Karl Brieden und Co., Bochum, 
Republika Federalna Niemiec (Manfred Koppers, Ernst 
Kühme). 

Przewód podsadzkowy z wylotem czołowym 

Przedmiotem wynalazku jest przewód podsadzkowy 
z wylotem czołowym, składający się z czołowo ze so-
bą sprzężonych elementów rurowych, które w miarę 
wypełniania odcinka pola podsadzkowego są kolejno 
rozsprzęgane, przesuwane o szerokość pola podsadz-
kowego i podłączane do znajdującego się do dyspozy-
cji dla rozpoczęcia nowego wydmuchiwania, przesu-
niętego rurowego przewodu wydmuchowego. Cechą 
charakterystyczną jest to, że zawieszone w znany spo-
sób na obudowie (1) lub oparte o spąg elementy ru-

rowe (6) połączone są ze sobą częściami mechanizmu 
wielokorbowego równoległego przy czym każdy ele-
ment rurowy (6) po zluzowaniu sprzęgła (9) jest prze-
suwny równolegle do osi w kierunku w przybliżeniu 
pionowym do osi rury. (13 zastrzeżeń) 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE 

F01N P. 192644 24.09.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 84301 
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świd-

nik", Świdnik k. Lublina, Polska (Roman Pruszkow-
ski, Stanisław Gil, Edward Szymanek, Stefan Szucki, 
Ignacy Sopiński). 

Tłumik szmerów ssania 

Tłumik szmerów ssania z obudową trójdzielną wy-
posażona w filtr powietrza składa się z dna (1), po 
kry wy (3) i przegrody tarczowej (2) jako trzech ele-
mentów na siebie nachodzących. Wewnętrzna objętość 

części dolnej stanowi komorę filtracyjną (I) połączoną 
za pomocą występu kołowego (7) z pomocniczą komo-
rą rezonatorową (III) utworzoną przez belkę ramy (9). 
Przestrzeń między ścianką działową (12) a obudową 
zewnętrzną tłumika tworzy dodatkową komorę rezo-
natorową (IV) połączoną przy pomocy przelotowych 
otworów (21 i 22) z komorą rezonatorową (II) utwo-
rzoną przez objętość pokrywy (3). 

Całość tłumika jest połączona śrubami (11), które 
to śruby służą również do zamocowania tłumika do 
ramy (9). 

Tłumik znajduje zastosowanie szczególnie do silni-
ków spalinowych w pojazdach mechanicznych jedno-
śladowych. (3 zastrzeżenia) 
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F01F P.192933 08.10.1976 

Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego, Szczecin, 
Polska (Marian Maruszyński). 

Układ do regulacji temperatury wody w instalacji 
chłodzenia cylindrów silników wysokoprężnych 

Układ według wynalazku zawierający regulator 
temperatury, stycznik i zawory regulacyjne (5) i (10) 
charakteryzuje się tym, że regulator temperatury (1) 
jest połączony z układem napędowym zaworu regu-
lacyjnego (5) poprzez stycznik (7) oraz wyłącznik 
krańcowy (15) zaworu regulacyjnego (10), działający 
w położeniu tego zaworu maksymalnie kierującym 
wodę poprzez wyparownik (11), a z układem napędu 
zaworu regulacyjnego (10) poprzez stycznik (13) oraz 
wyłącznik krańcowy (16) zaworu regulacyjnego (5), 
działający w położeniu tego zaworu maksymalnie kie-
rującym wodę do rurociągu omijającego chłodnic (6). 

(1 zastrzeżenie) 

F02B P.192591 22.09.1976 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Andrzej Ko-
walewicz, Waldemar Gryglewski). 

Silnik wysokoprężny o wtrysku bezpośrednim 

Silnik wysokoprężny o wtrysku bezpośrednim z 
rozpylaczem (3) oraz z komorą toroidalną (6) w tłoku 
(7) i z przewężeniem na wlocie oraz zawierającą cia-
ło centralne (8), charakteryzuje się tym, że osie sy-
metrycznie usytuowanych otworków rozpylacza (3) w 
stosunku do osi (5) komory spalania (6) tworzą z jej 
ściankami bocznymi kąt (11) od 10° do 30°, a ponadto 
przewężenie komory spalania (6), określone stosun-
kiem średnicy (9) wlotu do komory spalania (6) do 

jej średnicy maksymalnej (10), wynosi od 0,6 do 0,75, 
przy czym stosunek średnicy (9) wlotu do średnicy 
tłoka (7) zawiera się w granicach od 0,35 do 0,4, zaś 
ciało centralne (8) ma postać stożka o kącie rozwarcia 
(12) zawierającym się w granicach od 90° do 120°, na-
tomiast krawędź komory spalania (6) jest zaokrąglona 
możliwie małym promieniem. (1 zastrzeżenie) 

F02D 
B63H 
F01L 

P.200989 22.09.1977 

Pierwszeństwo: 30.09.1976 - Francja (nr 7629411) 

Société d'Etudes de Machines Thermiques -
S.E.M.T., Saint Denis, Francja (Dirk Bastenhof). 

Sposób i urządzenie do pneumatycznego hamowania 
silnika wysokoprężnego 

Sposób pneumatycznego hamowania nawrotnego, 
widlastego silnika wysokoprężnego, czterosuwowego 
(22) z dwoma szeregami cylindrów (1-6) i (7-12), z 
zaworami rozruchowymi zasilanymi przez jeden roz-
dzielacz obrotowy (13', 13") na jeden szereg cylindrów, 
napędzany przez wał krzywkowy silnika, polega na 
optymalizowaniu czasu otwarcia przelotu sprężonego 
powietrza dla każdego zaworu rozruchowego jednego 
szeregu cylindrów, dla operacji hamowania i ewen-
tualnie na optymalizowaniu tej wartości dla każdego 
zaworu rozruchowego innego szeregu cylindrów, dla 
operacji rozruchu. 

Urządzenie do pneumatycznego hamowania, charak-
teryzuje „się tym, że ma szczelinę (15) do przepływu 
sprężonego powietrza w płycie obrotowej rozdzielacza 
(13') zasilającą lewy szereg cylindrów umożliwiając 
otwarcie przejścia sprężonego powietrza odpowiadają-
ce kątowi obrotu o 148,5° wału korbowego wówczas, 
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gdy odpowiednia szczelina (16) płyty rozdzielacza (13") 
zasilająca prawy szereg cylindrów umożliwia otwarcie 
równoważne kątowi obrotu wału korbowego o 60° lub 
o 40°. 

Rozwiązanie według wynalazku ma zastosowanie 
do zmiany kierunku ruchu silnika wysokoprężnego 
stosowanego na statkach, przez szybkie hamowanie 
aż do zatrzymania a następnie ponowny rozruch w 
kierunku przeciwnym. (12 zastrzeżeń) 

F04B P. 198657 T 02.06.1977 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 

„CHEMOBUDOWA - KRAKÓW", Kraków, Polska 
(Wincenty Trąbka). 

Tłok pompy zwłaszcza do transportu betonu 

Przedmiotem wynalazku jest tłok pompy zwłaszcza 
do transportu betonu, mającej zastosowanie w bu-
downictwie i przemyśle materiałów budowlanych. 

Tłok według wynalazku składa się z kilku odręb-
nych stalowych elementów (1), które pokryte są gu-
mową powłoką (2). Wszystkie elementy składowe tło-
ka są nałożone na piastę (3) i skręcone na niej za 
pomocą nakrętki (4). (1 zastrzeżenie) 

F04D 
F04C 

P.200681 06.09.1977 

Pierwszeństwo: 06.09.1976 - Węgry (nr PE-997) 

Pestvideki Gepgyar, Szigethalom, Węgry. 

Pompa wirowa do tłoczenia cieczy lepkich, zwłaszcza 
emalii w maszynach do emaliowania drutów 

Pompa wirnikowa do tłoczenia cieczy lepkich, zwła-
szcza emalii w maszynach do emaliowania drutów 
składa się z części wewnętrznej (14) i części zewnętrz-
nej (16), które są ułożyskowane obrotowo względem 
siebie. W części zewnętrznej (16), między wlotem (10) 
i wylotem (12) cieczy umieszczony jest stożkowy 
otwór (18) zwężający się w kierunku wylotu (12), zaś 
w części wewnętrznej (14) jest stożkowy trzpień (20) 
odpowiednio dostosowany do stożkowego otworu (18) 
części zewnętrznej (16). Na jednej z dopasowanych do 
siebie stożkowych powierzchni pompa ma ukształto-
wany spiralnie rowek (22) prowadzący od wlotu (10) 
do wylotu (12) cieczy, a część wewnętrzna (14) z na-
ciętym spiralnie rowkiem (22) tworzy wirnik pompy. 

(5 zastrzeżeń) 

F15B P. 200162 10.08.1977 

Pierwszeństwo: 10.08.1976 r. - Francja (nr 7624415) 
Technigaz, Paryż, Francja (Michel Kotcharian). 

Ścianka izolująca termicznie i sposób jej montażu w 
zbiorniku ciekłego gazu 

Ścianka według wynalazku zbiornika do transportu 
i/lub składowania ciekłego gazu ziemnego (1) zawiera 
drugą osłonę (3), ściankę izolacyjną (4a, 4b) i pierwszą 
osłonę (5) złożoną z warstw metalu ułożonych jedna 
na drugiej rozdzielonych przez dwie warstwy z tka-
niny szklanej. Ścianka izolacyjna jest utworzona z 
nakładek (4b) zmontowanych wzdłuż każdej krawę-
dzi naroża zbiornika i z masy z poliuretanu wtryski-
wanego bezpośrednio za pomocą form. Urządzenia do 
kontroli szczelności osłon pierwszej i drugiej są 
umieszczone podczas montażu ścianki. 

Sposób montażu ścianki według wynalazku polega 
na tym, że umieszcza się szereg śrub mocujących na 
każdej powierzchni wewnętrznej drugiej osłony 
przez spawanie ich we wstępnie wyznaczonych punk-
tach, umieszcza się między szeregami śrub taśmy z 
materiału z tkaniny szklanej, w celu lepszego przyle-
gania drugiej osłony, kolejno montuje się nakładki 
o długości wstępnie określonej, w kierunku wzdłuż 
krawędzi naroża zbiornika, w pobliżu końców dwóch 
przyległych, wewnętrznych powierzchni zbiornika 
wyznaczających naroże, mocuje się nakładki za po-
średnictwem śrub po umieszczeniu między nakładka-
mi i drugą osłoną, w celu prawidłowego przylegania 
tych nakładek do drugiej osłony, wtrysku je się do 
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wnętrza ramy wyznaczonej przez nakładki, na każdej 
powierzchni zbiornika, ścianki izolujące za pośred-
nictwem form o grubości odpowiadającej w przybli-
żeniu grubości tych nakładek, montuje się na ściance 
izolacyjnej, po polimeryzacji masy wtryskiwanego po-
liuretanu, pierwszą osłonę, zapewnia się ciągłe połą-
czenie ścianki izolacyjnej między dwoma szeregami 
nakładek przy każdym narożniku przez umieszczenie 
elementów tworzących kliny, i umieszcza się co naj-
mniej w pobliżu wszystkich klinów zakrzywioną 
złączkę otaczającą każde naroże zbiornika w celu za-
pewnienia ciągłości między pierwszymi osłonami 
dwóch ścianek zbiornika wyznaczających to naroże. 

(16 zastrzeżeń) 

F15B P. 200609 01.09.1977 

Pierwszeństwo: 01.09.1976 - Bułgaria (nr 34127) 

DSO „Zavodi za Metallorejeshti Machini", Sofia, 
Bułgaria. 

Urządzenie do sterowania głównego siłownika hydra-
ulicznego piły mechanicznej 

Urządzenie z automatycznym sterowaniem ilości za-
sysanego ze zbiornika oleju, przeznaczone do stero-
wania głównego siłownika hydraulicznego piły me-
chanicznej, wyposażonej w pompę hydrauliczną (26) 
ze sprężyną tłokową i tłokiem obciążającym (14), uru-
chamianą przez krzywkę osadzoną na głównym wale 
(8) maszyny, przy czym przestrzeń tłoka obciążające-
go (14) połączona jest poprzez zawór ssący (32) ze 
zbiornikiem oleju (33), a poprzez zawór tłoczny (28) 
z głównym siłownikiem hydraulicznym (6), który z 
kolei połączony jest przy pomocy ciśnieniowego prze-
wodu olejowego (2) z przestrzenią (27) nurnika, 
umieszczonego w obudowie (18) i mającego na swej 
zewnętrznej powierzchni cylindryczny rowek ciśnie-
niowy (36). połączony z przestrzenią (27) nurnika pro-
mieniowym i cylindrycznym otworem, w której to 
przestrzeni nurnik spoczywa na regulowanej spręży-
nie (40) i z której odpływowy przewód olejowy pro-
wadzi do zbiornika oleju według wynalazku, charak-
teryzuje się tym, że na oprawie (21) piły zamocowany 
jest uchwyt (20), którego krążek odbojowy (30) styka 
się ze stożkowym zakończeniem (34) stopniowego nur-
nika (19), przy czym przestrzeń nurnika (27) ma 
kształt pierścienia i jest ograniczona od strony regu-
lowanej sprężyny (40) większą średnicą (D2) stopnio-
wego nurnika (19), a od przeciwległej strony mniejszą 
średnicą tego nurnika, na której usytuowany jest cy-
lindryczny rowek pośredni (29), połączony przy pomo-
cy olejowego przewodu pośredniego (23) z przestrze-

nią tłokową (17) pompy hydraulicznej (26), w której 
sprężyna tłokowa (11) spoczywa na osłonie podporo-
wej, zaopatrzonej w otwór, przez który przechodzi 
sworzeń ograniczający (24), osadzony w tłoku obciąż-
nikowym (14). (3 zastrzeżenia) 

F15B 
G01M 

P. 201927 04.11.1977 

Oddział Miejskiego Biura Projektów, Tarnów, Pol-
ska (Tadeusz Dul). 

Stanowisko prób hydraulicznych cylindrów 

Stanowisko prób hydraulicznych cylindrów według 
wynalazku ma płytę (1) z dwiema pionowymi pro-
wadnicami (2) połączonymi u góry belką (3). Na pro-
wadnicach (2) osadzona jest przesuwnie trawersa (4) 
łącząca się w osi stanowiska poprzez górny przegub 
(5) z ostatnią teleskopową częścią (21) hydraulicznego 
cylindra (7). Końcami trawersa (4) połączona jest po-
przez przeguby (12) i łączniki (13) z dwiema tulejami 
(10) osadzonymi pionowo przesuwnie na pociągowych 
śrubach (8). Na każdej pociągowej śrubie (8) znajdu-
je się nakrętka (14) z bolcem prowadzącym (20) 
współpracującym z wycięciem (11) tulei (10), a obie 
pociągowe śruby (8) są osadzone obrotowo w płycie 
(1) i w belce (3) oraz połączone są z ręcznym po-
krętłem i są sprzęgnięte ze sobą przy pomocy zęba-
tych kół (17) i wału (16). Cylinder (7) połączony jest 
poprzez dolny przegub (6) z płytą (1) i ma do- i od-
prowadzający przewód (18) roboczego medium. W pro-
wadnicach (2) znajdują się otwory dla przetyczek (15) 
ograniczających górne położenie trawersy (4). 

(1 zastrzeżenie) 

F16B P.192779 01.10.1976 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budow-
nictwa Przemysłowego „Bistyp", Warszawa, Polska 
(Ernest Prokofiew, Marek Dąbrowski, Ryszard Pie-
trzykowski). 

Łącznik do łączenia płyt izolacyjnych z blachą 

Łącznik do łączenia płyt izolacyjnych z blachą, 
składający się z tulei (4) z kołnierzem (6) i trzpienia 
(5) z zakończeniem o kształcie rozszerzającego się 
stożka ściętego (9) według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że tuleja (4) ma gwint wewnętrzny (8), a na 
końcu przeciwległym do końca z kołnierzem (6) ma 
przecięcia (7) równoległe do osi, oraz trzpień (5) ma 
gwint zewnętrzny (11), współpracujący z gwintem we-
wnętrznym (8) tulei (4), a na końcu przeciwległym 
do końca zakończonego stożkiem (9) ma nacięcie (10). 

(3 zastrzeżenia) 
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F16B P.192899 07.10.1976 

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń 
Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż", Poznań, 
Polska (Mieczysław Foedke, Zbigniew Siudowski, 
Henryk Kamieński). 

Sposób wykonania konstrukcji nośnej w układzie 
krzyżowym oraz uchwyt łącznikowy do stosowania 

tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że dwa 
perforowane kształtowniki (1) i (2) po ustawieniu w 
prowadnicach (7) i (8) uchwytu łącznikowego (3) łą-
czy się śrubą (i). 

Uchwyt łącznikowy (3) według wynalazku ma kwa-
dratową płaszczyznę łączenia (5) z symetrycznie wy-
wierconym otworem śrubowym (6) oraz zagięte pro-
stopadle do płaszczyzny (5) w kierunkach wzajemnie 
przeciwnych dwie pary (7) i (8) prowadnic równo-
ległych. (4 zastrzeżenia) 

F16B P. 192947 09.10.1976 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Technicznych Prze-
mysłu Lekkiego, Łódź, Polska (Andrzej Doliński, Mi-
kołaj Jerzy Małek). 

Sposób łączenia kątowników o specjalnym profilu, 
zwłaszcza w kratkach nawiewnych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że spe-
cjalnie wyprofilowane kątowniki (1) łączy się przy 
pomocy kształtek (2) i (3) wsuwanych zaciskowo w 
wyprofilowane w kształcie litery С rowki kątowni-
ków (1). (1 zastrzeżenie) 

F16B P.201081 27.09.1977 

Pierwszeństwo: 29.09.1976 - RFN (nr P 2643868.6) 
Artur Fischer, Waldechtal, Republika Federalna 

Niemiec (Artur Fischer). 

Zespół mocujący w postaci kołka rozprężnego i śruby 
mocującej 

Zespół mocujący przeznaczony do kotwienia w mu-
rze składający się z kołka rozprężnego (1) i śruby 
mocującej (5), przy czym kołek rozprężny (1) z two-
rzywa sztucznego ma szczelinę (2) biegnącą od końca 
wprowadzającego przez część jego długości oraz otwór 
wewnętrzny (4) w tylnym końcu dochodzący do 
szczeliny (2) według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że obydwie zwrócone nawzajem ku sobie po-
wierzchnie szczeliny (2) mają półokrągły w przekroju 
poprzecznym rowek (6) biegnący współbieżnie z osią 
symetrii kołka rozprężnego (1), w którym to rowku 
podczas wkręcania śruby mocującej (5) jest prowa-
dzona nasadka prowadząca (7), umieszczona na 
wierzchołku śruby, co ma na celu możliwie skuteczne 
zapobieganie zboczeniu śruby. (2 zastrzeżenia) 

F16D 
B60K 

P.200129 08.08.1977 

Pierwszeństwo: 09.08.1976 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki (nr 712978) 

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

Elastyczne urządzenie sprzęgające, umożliwiające 
ruch zarówno obrotowy jak i osiowy według wyna-
lazku zawiera element elastomeryczny (24) wstawiony 
pomiędzy dwa elementy sprzęgające (20, 22) i utrzy-
mywany w swym położeniu w taki sposób, że ele-
menty sprzęgające (20, 22) nie stykają się ze sobą. 

Każdy z elementów sprzęgających (20, 22) zawiera 
część podłużną (34) wyposażoną w występy przyjmo-
wane do wnętrza zagłębień utworzonych przez wy-
stające promieniowo palce utworzone na elemencie 
elastomerycznym (24). Sprzęgacze (20, 22) są przesu-
nięte kątowo o 90° względem siebie. Części elementu 
elastomerycznego są utrzymywane w stanie ściśnię-
tym pomiędzy końcami części podłużnej (34) i ustala-
czami (26) za pomocą mocowania śrubowego (30, 32). 
Ustalacze (26) i śruby mocujące (30) współpracujące 
z jednym elementem sprzęgającym nie stykają się z 
drugim elementem sprzęgającym. (10 zastrzeżeń) 

F16D F16D P. 200345 18.08.1977 
Pierwszeństwo: 19.08.1976 - Wielka Brytania 

(nr 34534/76) 
Girling Limited, Birmingham, Wielka Brytania. 

Hamulec tarczowy z samowzmocnienlera 

Hamulec tarczowy z samowzmocnieniem znajduje 
zastosowanie w ciągnikach lub podobnych pojazdach. 
Zawiera on obrotowe tarcze cierne (3) zaopatrzone w 
okładziny cierne (4) i sprowadzane do ciernego ze-
tknięcia z przeciwległymi powierzchniami promienio-
wymi, znajdującymi się w pewnej odległości wzglę-
dem nich w obudowie, za pomocą płyt dociskowych 
(14, 15), umieszczonych pomiędzy tarczami ciernymi, 
a środkowanych za pomocą nieruchomych występów 
prowadnikowych. Hamulec jest również wyposażony 
w rolki lub kulki (17) umieszczone w przeciwnie na-
chylonych wnękach (18), znajdujących się w przy-
ległych, czołowych powierzchniach płyt dociskowych. 

Zgodnie z wynalazkiem hamulec ma dźwignię (22), 
umieszczoną w płaszczyźnie stycznej do płyt docisko-
wych (14, 15) i służącą do wywołania kątowego ruchu 
tych płyt, zapoczątkowującego użycie hamulca. Dźwig-
nia jest zaopatrzona w parę zderzaków (25, 26), za-
czepiających o promieniowe występy (29, 30), wyko-
nane na płytach dociskowych. Podczas wychylania 
dźwigni w płaszczyźnie jej obrotu następuje rozdzie-
lanie zderzaków (25, 26), w przypadku zadziałania siły 
uruchamiającej, powodującej dociśnięcie oporowej 
powierzchni (33) dźwigni do nośnej powierzchni (34) 
obudowy. (8 zastrzeżeń) 

F16F P.200494 27.08.1977 

Pierwszeństwo: 28.08.1976 - Wielka Brytania 
(nr 35898/76) 

Dunlop Limited, Londyn, Wielka Brytania (Regi-
nald Harrison). 

Sprężyna 

Sprężyna, znajdująca zastosowanie jako część za-
wieszenia wózka pojazdu kolejowego, o dużej odpor-
ności na zmęczenie przy obciążeniach ścinających, za-
wierająca warstwy gumy (11) lub materiału elastome-
rowego składa się z przekładek z płyt metalowych 
(12) przy czym długość warstw gumowych co najmniej 
jednej płaszczyzny przekroju poprzecznego jest usy-
tuowana prostopadle do płaszczyzny warstw gumo-
wych (11). Płyty metalowe (12) przy warstwach mię-
dzy skrajnymi warstwami są mniejsze niż przy war-
stwach skrajnych (13). (11 zastrzeżeń) 

F16G P.192735 30.09.1976 

„Polmo" Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Bo-
lesława Bieruta, Lublin, Polska (Tadeusz Koziara, 
Ryszard Noskiewicz, Stanisław Gryzio). 

Łańcuch 

Łańcuch, przeznaczony do zamontowania zwłaszcza 
w obrotowych piecach do wytwarzania cementu, skła-
da się z ogniw połączonych ze sobą przez przewleka-
nie jednego ogniwa przez otwór w drugim ogniwie, 
przy czym każde ogniwo (1) ma szyjkę (2) zakończoną 
występem (4) i ma wygięcie (6), korzystnie o zarysie 
trapezu. (5 zastrzeżeń) 
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F16J P.192873 05.10.1976 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska 
(Andrzej Zalewski). 

Uszczelnienie wału wirnika 

Uszczelnienie wału wirnika, szczególnie dla środo-
wiska ciekłego o właściwościach ściernych, według 
wynalazku zawiera uszczelnienie dynamiczne w po-
staci śrubowego rowka (5) usytuowanego na czopie (4) 
wału (2) napędowego oraz łopatki (6) usytuowane na 
dolnej powierzchni wirnika (3). (1 zastrzeżenie) 

F16K 
F01L 

P.192724 28.09.1976 

Puckie Zakłady Mechaniczne, Puck, Polska (Mieczy-
sław Myśliwiec, Stanisław Szczepanik, Jerzy Bogacki, 
Henryk Muchowski). 

Sposób wykonania grzybka zaworu ssąco-wydechowe-
go silnika spalinowego i grzybek zaworu ssąco-wyde-

chowego 

Sposób łączenia główki (2) grzybka z trzonkiem (1) 
odbywa się za pomocą zgrzewania tarciowego. Grzy-
bek zaworu ssąco-wydechowego silnika spalinowego 
według wynalazku składa się z dwóch części: główki 
(1) i trzonu (2). Główka (1) grzybka jest wykonana 
ze stali żaroodpornej, a trzonek (2) grzybka ze stali 
węglowej. (2 zastrzeżenia) 

F16L P.190887 01.07.1976 

Fabryka Obrabiarek Ciężkich „Ponar-Zawiercie", 
Zawiercie-Poręba, Polska (Władysław Ciszewski, Ro-
man Lipiński, Kazimierz Jarnicki). 

Urządzenie do prowadzenia ruchomych przewodów 
giętkich 

Urządzenie gąsienicowe do prowadzenia ruchomych 
przewodów giętkich doprowadzających energię elek-
tryczną, powietrze lub ciecz do ruchomych zespołów 
maszyn np. suportów tokarek ze stałego źródła zasi-
lania, składające się z segmentów (1) połączonych za 
pomocą linek (2) i mostków (4) podtrzymujących 
przewody, według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że co druga para segmentów (1) jest wyposażona w 
osłonowe blachy (6), które zakrywają niebezpieczne 
przestrzenie nożycowe pomiędzy skosami sąsiednich 
segmentów, przy czym blachy te są tak ukształtowa-
ne, że zachodzą na sąsiednie segmenty, utrzymując w 
ten sposób wszystkie segmenty w jednej płaszczyźnie. 
Blachy (6) zabezpieczają przewody przed zanieczysz-
czeniami, zwłaszcza wiórami mogącymi kaleczyć prze-
wody. (3 zastrzeżenia) 

F17D 
F23N 

P. 200015 T 02.08.1977 

Pierwszeństwo: 10.09.1976 - Czechosłowacja 
(nr PV 5875-76) 

Severoceskâ armaturka, nârodni podnik, Üsti nad 
Labem, Czechosłowacja. 
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Układ zabezpieczający urządzenie do podgrzewania 
gazu 

Regulacyjna stacja gazowa (I) obejmuje co najmniej 
jeden główny szereg regulacyjny (A) oraz pomocniczy 
szereg regulacyjny (B). W głównym szeregu regula-
cyjnym (A) znajduje się szybko-zamykający zawór 
bezpieczeństwa (4), a w pomocniczym szeregu regu-
lacyjnym (B) znajduje się drugi szybkozamykający 
zawór bezpieczeństwa (10). Jeden impuls (18) zaworu 
(10) jest doprowadzony do rurociągu (15) rozprowa-
dzającego czynnik grzewczy układu ogrzewania, a 
drugi impuls (17) jest doprowadzony do punktu za 
trzecim zaworem redukcyjnym (11). (1 zastrzeżenie) 

F21D P.192897 06.10.1976 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie, 
Zakład Doświadczalny „Cuprum", Lubin, Polska (An-
drzej Broda, Kazimierz Mrozek, Jerzy Biliński, An-
drzej Katulski). 

Żerdź kotwi 

Żerdź (1) kotwi ma łeb (3) w kształcie obustronnie 
spłaszczonego walca. Spłaszczenia służą do nadania 
ruchu obrotowego podczas zakładania żerdzi. W łbie 
(3) żerdzi jest otwór (4) prowadzony prostopadle do 
obu płaszczyzn, spłaszczenia którego oś przecina się 
z osią trzpienia (2). Na łbie (3) z otworem (4) zamo-
cowana jest tuleja (6), która połączona jest z łbem (3) 
za pomocą sworznia (5) w sposób trwały i rozłączny. 
Tuleja (6) w swej dolnej i górnej części ma otwory 
(8) odpowiednio do mocowania klina (9) podtrzymu-
jącego opinkę z siatki (7) i sworznia (5). 

(6 zastrzeżeń) 

F21V P. 192622 24.09.1976 

Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechniczne-
go, Czechowice-Dziedzice, Zakład Nr 4 w Wierbce, 
Polska (Romuald Nowicki, Stefan Waliczek, Józef 
Bargieł). 

Oprawka mocująca do świetlówek 

Oprawka sprężynująca do świetlówek zwłaszcza py-
łoszczelnych charakteryzuje się tym, że wkładka sprę-
żynująca (1) ma zaczep oporowy (2) z zamocowaną 
nakładką profilowaną (3), która jest przytwierdzona 
do wkładki sprężynującej (1), oraz posiada w korpu-
sie (4) otworu osadczego (5) wgłębienia profilowe (7) 
i profilowo-oporowe (8). (1 zastrzeżenie) 

F21V P. 192868 05.10.1976 

Zakłady Sprzętu Elektrogrzejnego „PREDOM-FA-
REL", Kętrzyn, Polska (Jerzy Kordowski, Czesław 
Dmochowski, Medard Sielewicz, Władysław Rokicki). 

Belka montażowa zwłaszcza do świetlówek 

Belka montażowa do świetlówek stanowiąca elek-
tryczną oprawę oświetleniową albo element urządze-
nia oświetleniowego zawiera osłonę (1) osprzętu elek-
trycznego w kształcie rynny o trzech płaskich ścian-
kach, zamkniętą z obydwu końców boczkami (5) sko-
jarzonymi z osłoną (1) za pomocą elastycznych ramion 
z zatrzaskami (8). Końce belki zawierają na każdej 
ze ścianek jednakowe wycięcia na oprawki (2) do 
świetlówek i wkładki (4) zaślepiające niewykorzysta-
ne wycięcia na oprawki (2) do świetlówek. Wkładki 
(4) wsuwane prowadnicami w wycięcia na oprawki 
(2) do świetlówek, zabezpieczone są przed wypadnię-
ciem boczkami (5). 

Osłona (1) jest jednakowa dla belki do jednej świe-
tlówki i belki do dwóch świetlówek. Zamiana miej-
scami oprawek (2) do świetlówek i wkładek (4) po-
woduje przekształcenie belki o symetrycznym ukła-
dzie oprawek (2) do świetlówek w belkę o asyme-
trycznym układzie oprawek (2) do świetlówek. 

(4 zastrzeżenia) 
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F23D P. 190608 19.06.1976 

Walerian Strzyżewski, Józef Chmura, Wrocław, 
Polska na rzecz Zakładów Sprzętu Grzejnego „Re-
dom", Wrocław, Polska (Walerian Strzyżewski, Józef 
Chmura). 

Sposób mocowania palnika gazowego w kuchni 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób mocowania polega na tym, że do otworu (8) 
wspornika (7) trwale przymocowanego do płyty stołu 
roboczego (13) wprowadza się cylindryczną część (2) 
korpusu (1) palnika, a kołnierz (3) między prowadnice 
(9) wspornika (7), natomiast króciec (5) opiera się o 
podtrzymkę dolną (10), a stopę (6) korpusu (1) 
umieszcza się w znany sposób w otworze tej pod-
trzymki. 

Urządzenie do realizacji opisanego sposobu charak-
teryzuje się tym, że wspornik (7) posiada co najmniej 
dwie prowadnice (9) w przybliżeniu równoległe do 
ścian kołnierza (3) i korzystnie równoległe do siebie. 

(3 zastrzeżenia) 

F23D P.192937 08.10.1976 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Lu-
cjan Pierewicz). 

Palnik gazowy 

Palnik gazowy według wynalazku składa się z ele-
mentu (1) w kształcie kolana, mieszalnika (2) i komo-
ry mieszania (3). W korpusie (4) mieszalnika (2) za-
budowane są równoległe do osi palnika rurki po-
wietrzne (5), wstawione pomiędzy prostopadłe do osi 
palnika dna sitowe (6). Na powierzchni rurek po-
wietrznych (5) w płaszczyźnie poprzecznej do ich osi 
nawiercone są otwory gazowe (7). Palnik gazowy 
przeznaczony jest do stosowania w piecach płomien-
nych, a zwłaszcza w piecu szybowym do topienia mie-
dzi. (2 zastrzeżenia) 

F23Q P.198500 T 28.05.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Zbigniew Moyseowicz). 

Urządzenie zapłonowe zwłaszcza do przemysłowych 
palników gazowych 

Urządzenie według wynalazku ma transformator 
(Tr), który korzystnie stanowi samochodowa cewka 
zapłonowa zasilana napięciem sieciowym za pośred-
nictwem kondensatora (C) i styków przekaźnika (P) 
pracującego jako przerywacz, przy czym wyjście cew-
ki połączone jest z elektrodami (E) o dużym odstępie. 
W odmiennym rozwiązaniu urządzenie zawiera trans-
formatorek dzwonkowy, którego uzwojenie wtórne za-
silane jest napięciem sieciowym za pośrednictwem 
kondensatora i styków przekaźnika pracującego jako 
przerywacz, przy czym uzwojenie pierwotne połączo-
ne jest ze świecą zapłonową o zwiększonym odstępie 
elektrod. (2 zastrzeżenia) 

F26B P.192844 04.10.1976 

su-

„SUPROL" Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Suszar-
nictwa Płodów Rolnych, Rogoźno Wlkp., Polska 
„AGROMET-ROFAMA" Fabryka Maszyn Rolniczych, 
Rogoźno Wlkp., Polska (Przemysław Malinowski, Hen-
ryk Feldmann, Zygfryd Melkowski, Andrzej Gołęb-
niak). 

Piec grzewczy suszarni bębnowej, zwłaszcza do 
szenia sypkich płodów rolnych 

Przedmiotem wynalazku jest piec grzewczy suszar-
ni bębnowej, zwłaszcza do suszenia sypkich płodów 
rolnych, posiadający kształt prostokątny, posadowiony 
na poziomie zabudowy suszarni, opalany paliwem sta-
łym i zaopatrzony w poziomo zabudowany ruszt me-
chaniczny z automatyczną nadawą paliwa. 

Piec według wynalazku posiada okresowo otwiera-
ny rozruchowy kanał (27) odprowadzający spaliny 
bezpośrednio do komina z pominięciec bębna suszar-
ni, którego otwór rozmieszczony jest za przewałem (9) 
w opadowej komorze (11) pieca oraz zaopatrzony jest 
w mechaniczne urządzenie odprowadzające popiół i żu-
żel na zewnątrz pieca, najkorzystniej zgrzebłowy 
przenośnik (22) rozmieszczony w dnie zsypowej ryn-
ny (21) pod mechanicznym rusztem (1) i wyprowa-
dzony poza piecem ponad poziom jego posadowienia, 
a nadto posiada instalację doprowadzającą powietrze 
do każdej strefy spalania mechanicznego rusztu (1) 
wlotowymi otworami (12). (7 zastrzeżeń) 
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F27B P.192602 21.09.1976 

Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Gli-
nik", Gorlice, Polska (Jan Wojtasik, Witold Pawlus, 
Józef Rak, Stanisław Zbylut, Ludwik Zając). 

Żeliwiak 

Żeliwiak stosowany w odlewniach do topienia żeliwa 
według wynalazku ma palniki wysokoprężne (5) w 
ilości równeż ilości dysz (9), rozmieszczone symetrycz-
nie w stosunku do dysz (9). Palniki (5) usytuowane 
są na poziomie około 800 mm ponad dyszami (9). Że-
liwiak ma tylko jeden wentylator (11) do tłoczenia 
dmuchu dlâ spalania koksu i gazu ziemnego. 

(2 zastrzeżenia) 

F27B P.199636 14.07.1977 

Pierwszeństwo: 16.07.1976 - RFN (nr P 2631 982.4) 

Korf-Stahl AG, Baden-Baden, Gerhard Fuchs, Will-
stätt-Legelshurst, Republika Federalna Niemiec (Emil 
Eisner, Dieter Ameling, Rolf Assenmacher, Gerhard 
Fuchs). 

Piec do wytapiania 

Przedmiotem wynalazku jest piec do wytapiania 
zwłaszcza piec łukowy do wytapiania metali, w któ-
rym ściana pieca ma co najmniej jedną skrzynię do 
chłodzenia wodą umieszczoną nad lustrem kąpieli 
roztopionego metalu. Spoiny względnie kołnierze (9, 
13) między górną krawędzią (2) dolnego naczynia (1) 
pieca i skrzyniami do chłodzenia wodą (5/1, 5/2 ... 5/n, 
12), a przy skrzyniach do chłodzenia wodą leżących 
jedna nad drugą, także spoiny względnie kołnierze 
między nimi, są tak ukształtowane, że przechwytują 
wodę spływającą po wewnętrznej stronie pieca kieru-
jąc ją na zewnątrz. (6 zastrzeżeń) 

F28D P.198563 T 01.06.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwoj owy Samochodów Osobo-
wych, Warszawa, Polska (Włodzimier Laskowski, Sta-
nisław Łukaszewicz). 

Urządzenie do automatycznej regulacji przepływu 
powietrza, w pojazdach mechanicznych 

Czujnik (1) umieszczony w układzie chłodzenia cie-
czą silnika (2) stanowi zbiorniczek o pojemności 
25 cm3. W pokrywie czujnika (1) znajduje się śruba 
(3) odpowietrzająca oraz wlutowany jest króciec (4) 
w postaci rurki, której dolny koniec (5) znajduje się 
nad dnem czujnika (1), natomiast górny koniec po-
siada zwężenie wewnętrznej średnicy (6) wynoszące 
0,3 mm. Na króciec (4) nałożona jest elastyczna rurka 
(7) z tworzywa sztucznego, która poprzez rozgałęziacz 
trój drożny (8) łączy się z siłownikiem membranowym 
(9) i siłownikiem membranowym (10). 

Czujnik (1), rurka (7) oraz siłowniki (9) i (10) napeł-
nione są alkoholem etylowym. Siłownik membrano-
wy (9) poprzez popychacz (11) opierający się o sprę-
żynę spiralną (12), dźwignię (13) i cięgno (14) połączo-
ny jest z przesłoną żaluzjową (15) zainstalowaną w 
otworze wlotu powietrza samochodu. Siłownik mem-
branowy (10) w identyczny sposób połączony jest 
z przesłoną płytkową (16) znajdującą się w przewo-
dach ssących (17) i (18) filtra powietrza (19). 

(3 zastrzeżenia) 
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F42B P.195130 04.01.1977 

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte, Gdynia-Oksywie, Polska (Marian Fur-
tak, Aleksander Kołodziejski, Marian Skrzypek). 

Ćwiczebna głowica do torpedy parcgazowej 

Ćwiczebna głowica do pomiaru parametrów ruchu 
podwodnego torpedy parogazowej posiada w kadłubie 
(1) gniazdo zasilacza (2) z obudową szczelną połączoną 
z obudową szczelną gniazda rejestratora (4) przewo-
dem rurowym (8), wewnątrz którego znajduje się 
przewód elektryczny (9). Gniazdo rejestratora (4) jest 
połączone przelotowo przewodem rurowym (10) z koń-
cówką (11). Umieszczona w osi wzdłużnej kadłuba (1) 
końcówka (11) ma otwór (13). 

Ćwiczebna głowica służy również do zamontowania 
w niej układu pomiarowego. Wykonane z jej użyciem 
pomiary dostarczają większej ilości dokładniejszych 
informacji o ruchu podwodnym torpedy, aniżeli me-
toda stosowana dotychczas. Ponadto pomiary te można 

prowadzić w każdych warunkach morskich, umożli-
wiających strzelanie torped, bez potrzeby stosowania 
do tego celu specjalnie budowanych poligonów wraz 
ze stacjonarną aparaturą pomiarową. (2 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 

G01C P.200619 31.08.1977 

Jerzy Kaczorowski, Sopot, Polska (Jerzy Kaczo-
rowski). 

Układ optyczny nawigacyjnego sekstantu morskiego 
lub lotniczego 

Istota wynalazku polega na umieszczeniu w seks-
tancie - oprócz znanego nieruchomego lusterka -
dwóch dodatkowych płaszczyzn (5) i (6) nieruchomych, 
kolejno odbijających tę część wiązki promieni, biegną-
cych od lusterka alidady, której nie odbija wyżej 
wspomniane lusterko nieruchome. Powstające w polu 
widzenia lunety sekstantu dwa obrazy obserwowane-
go ciała niebieskiego schodzą się tylko na przedłuże-
niu osi optycznej tej lunety. Wynalazek znajduje za-
stosowanie jako ostrzegawczy efekt optyczny przy 
przeprowadzaniu pomiarów kątów wzniesień obserwo-
wanych ciał niebieskich. (1 zastrzeżenie) 

G01D 
G01R 

P.192919 07.10.1976 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław, Polska (Feliks Fornal). 

Rejestrator zakłóceń sieciowych 

Rejestrator zakłóceń sieciowych według wynalazku 
pracuje na zasadzie rejestracji przebiegów na po-
wierzchni bębna rejestrującego, pokrywanej cienką 

warstwą farby. Zawiera on współdziałający z napę-
dem bębna rejestrującego (1) mechanizm (9, 10, 11, 12) 
do samoczynnego naciągania i zwalniania cięgien do-
ciskających rolkę (8) rozprowadzającą farbę. Ma on 
również blok sterujący (13) do uruchamiania układu 
do utrwalania zapisu, który połączony jest z przekaź-
nikiem czasowym (16, 17, 18). 

Rejestrator według wynalazku przeznaczony jest do 
analogowej rejestracji przebiegu napięć i prądów oraz 
kolejności i czasu zadziałania poszczególnych zabez-
pieczeń w przypadku wystąpienia zaburzenia w syste-
mie elektroenergetycznym. (4 zastrzeżenia) 

G01G 
G12B 

P. 192833 04.10.1976 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Po-
stępu Technicznego i Organizacyjnego „Posteor" -
Oddział w Gdańsku, Sopot, Polska (Witold Lewandow-
ski, Henryk Ciołczyk, Mieczysław Jabłoński). 

Przyrząd do statycznego wzorcowania wag przepły-
wowych 

Przyrząd do statycznego wzorcowania, stanowiący 
wyposażenie instalowanych w technologicznych cią-
gach produkcyjnych wag przepływowych stosowanych 
do ważenia materiałów sypkich i służący kolejnym 
sprawdzeniom i legalizacji tych wag, według wyna-
lazku ma równoramienną dźwignię (1) o ramionach 
usytuowanych względem siebie pod kątem prostym, 
wspartą obrotowo na wyposażonym w sprężyste za-
wieszki (2) krzyżowym łożysku (3) zamocowanym do 
wysięgnika (4) obudowy (5) wagi. Dźwignia (1) wy-
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posażona jest w pręt (6) z przesuwnym ciężarkiem (7), 
służącym do tarowania oraz w szalkę (8) zawieszoną 
na jednym z jej ramion. Drugie ramię dźwigni (1) 
wsparte jest poprzez popychacz (9) na kołnierzu (10) 
pręta (11) pomiarowej szalki (12) przepływowej wagi. 

(1 zastrzeżenie) 

G01G P.192882 06.10.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wag, Lublin, Polska 
(Stanisław Żarczyński, Ludomir Gągała, Marian Pysz-
niak, Leon Wdowski). 

Układ przełączający do wag 

Układ według wynalazku umożliwia odważanie ko-
lejno na kilku pomostach przy pomocy jednego 
wskaźnika odczytowego. Układ zestawiony jest z wie-
szaków (1) łączących zbiorczą dźwignię (2) z podpo-
mostowymi dźwigniami (3) oraz urządzenia mimośro-
dowego (4) połączonego poprzez cięgna (9) z wiesza-
kami (1). 

Przełączenie obciążenia poszczególnych pomostów 
uzyskuje się przez zmianę położenia dźwigni (6). 

(2 zastrzeżenia) 

G01J P. 192738 30.09.1976 

Centrum Astronomiczne PAN, Warszawa, Polska 
(Zbigniew Kordylewski). 

Miernik kąta padania wiązki świetlnej 

Wynalazek znajduje zastosowanie w rentgenowskich 
-spektrometrach krystalicznych instalowanych na 
sztucznych satelitach Ziemi. Miernik składa się z je-
dnokierunkowego dynamicznego przetwornika kąta (1), 
na którego osi (2) obrotu, napędzanej elektrycznym 
:silnikiem (3), jest umieszczone wirujące zwierciadło 
ü(4), oświetlane wiązką promieniowania słonecznego (5). 

W skład miernika wchodzi również zwierciadło (6) 
umieszczone na osi (7) obrotu kryształu spektrometru, 
dwupolowa diafragma (8) obiektywu (9) dwuełemen-
towego fotoelektrycznego czujnika (10) Słońca, wypo-
sażonego w dwie fotodiody (11). Wiązka (12) promie-
niowania słonecznego wpada do obiektywu czujnika 
Słońca po odbiciu od dwóch nieruchomych zwiercia-
deł (13) i (14). Obie wiązki świetlne wywołują zmien-
ny sygnał napięciowy w czujniku Słońca, moment ze-
rowania którego, określony przez elektroniczny deter-
minator (15) zerowego sygnału, jest momentem dy-
skretnego pomiaru kąta padania. Pomiar ten jest bez-
pośredni i niezależny od charakterystyki napięciowej 
czujnika Słońca oraz natężenia i składu spektralnego 
promieniowania słonecznego. (1 zastrzeżenie) 

G01M P.197007 T 28.03.1977 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwe-
stycji Przemysłu Gumowego „Stomil", Warszawa, Pol-
ska (Stanisław Lipiński, Lech Golczyński, Józef Stopa, 
Stanisław Besz). 

Urządzenie do chłodzenia opon 

Opony, szczególnie lotnicze, badane na maszynach 
bieżnych, ulegają nadmiernemu nagrzewaniu co daje 
nieprawdziwe parametry badań, powoduje odrywanie 
się bieżnika i rozwarstwienie się warstw osnowy oraz 
przedłuża okres badania. Celem schładzania badanej 
opony, jest umieszczony nad nią nawiewny układ (4) 
z klimatyzacyjnym agregatem (5). Układ (4) jest za-
mocowany do jednoramiennej dźwigni (3). W płasz-
czyźnie symetrii prostopadłej do osi opony (7) jest 
zamocowana napędzająca rolka (10) połączona ze źró-
dłem napędu. W czasie badania opony (7) jest ona chło-
dzona strumieniem powietrza wypływającym z na-
wiewnego układu (4). Po zakończeniu badania, opusz-
cza się rolkę (10) do odsuniętej od bieżni (11) opony 
(7). Rolka (10) po połączeniu ze źródłem napędu po-
woduje napędzanie opony (7) na którą jest skiero-
wany strumień powietrza z układu (4). 

(1 zastrzeżenie) 
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G01M P.198180 T 17.05.1977 

Akademia Rolnicza, Lublin, Polska (Stanisław Duda, 
Marek Kuna). 

Czujnik do pomiaru zużycia kół zębatych oraz po-
wierzchni kształtowych 

Przyrząd według wynalazku składa się z rdzenia (2), 
na który nawinięte są cewki (3) przyłączone do gnia-
zda diodowego (1), przy czym dolna część rdzenia (2) 
ma wycięcie (5) odpowiadające kształtowi mierzonego 
zęba w kole zębatym o danym module, a na dnie wy-
cięcia (5) umieszczona jest płytka oporowa (4). 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P.192749 29.09.1976 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, 
Poznań, Polska (Maria Cyrankowska). 

Sposób kontroli zawartości kadmu i niklu w procesie 
nasycania spieków niidowo-kadmowych oraz w masach 

czynnych akumulatorów szczelnie zamkniętych 

Sposób według wynalazku polega na miareczkowym 
oznaczania wersenianem dwusodowym zawartości 
kadmu w jednej części badanego roztworu w obec-
ności buforu amonowego i winianu sodowego oraz 
etylenodwuaminy maskującej nikiel i zawiesiny di-
tizonianu kadmu jako wskaźnika. W drugiej oddziel-
nej części badanego roztworu oznacza się sumę metali 
niklu i kadmu miareczkując je wersenianem dwuso-
dowym w środowisku amoniakalnym wobec fioletu 
pirokatechinowego. Zawartość niklu oblicza się z róż-
nicy wyników obu miareczkowań. (1 zastrzeżenie) 

G01N P.192827 02.10.1976 

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn-Koźle, 
Polska (Józef Kadler, Eugeniusz Wiliński, Andrzej 
Gołąb). 

Urządzenie do automatycznego pobierania próbek 

Urządzenie do automatycznego pobierania próbek, 
zwłaszcza próbek materiałów sypkich z przesypów, 
według wynalazku składa się z układu cyfrowego (2), 
do którego przyłączony jest zespół elementów napę-
dowych (7) służących do przesuwania pojemnika (6), 
którym pobierana jest próbka. Zespół elementów na-
pędowych (7) składa się z zaworków elektromagne-
tycznych (3) i (4), które służą do doprowadzenia po-
wietrza do jednej z komór elementu wykonawczego (5) 
za pośrednictwem króćców (9) i (12). Pojemnik (6) 
od doiu wyposażony jest w ruchomą klapę. 

(3 zastrzeżenia) 

G01N 
A61B 

P.192904 08.10.1976: 

Akademia Medyczna, Warszawa, Polska (Michał: 
Rozental). 

Środek do szybkiego oznaczania stężenia d-ksylozy 
we krwi i moczu 

Środek według wynalazku składa się z roztworu, 
wzorcowego d-ksylozy, odczynnika orcynowego w po-
staci dwóch oddzielnych substancji oraz roztworu 
0,9% NaCl i rozcieńczonego 3,45 M roztworu HC1O4), 
przy czym odczynnik orcynowy zawiera ściśle okreś-
loną ilość orcynolu oraz roztworu FeCl3 i HC1, zaś; 
wzorcowy roztwór d-ksylozy zawiera nasycony kwas, 
benzoesowy. 

Środek stanowi gotowy zestaw służący do łatwego^ 
i szybkiego oznaczania d-ksylozy we krwi i moczu 
podczas badań analityczno-klinicznych wykrywających; 
upośledzenie wchłaniania jelitowego u dzieci. 

(3 zastrzeżenia) 

G01N P.198668 T 03.06.1977 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Andrzej 
Piękoś). 

Sposób pomiaru wilgotności powietrza czujnikiem bar-
botażowym i czujnik barbotażowy do pomiaru wil-

gotności powietrza 

Sposób pomiaru wilgotności powietrza czujnikiem 
barbotażowym polega na pomiarze temperatury wody 
w komorze mieszania (8) przez którą barbotuje bada-
ne powietrze oraz na pomiarze temperatury i ciśnie-
nia powietrza. Przed wprowadzeniem powietrza do 
barbotki (6) stabilizuje się jego temperaturę na pozio-
mie wyższym od maksymalnej spodziewanej tempe-
ratury badanego powietrza, zaś temperaturę wody w 
komorze mieszania (8) stabilizuje się na poziomie' 
temperatury aktualnie w niej panującej. 

Czujnik barbotażowy ma komorę mieszania (8) 
umieszczoną wewnątrz ochronnej komory mieszania 
(9), z którą połączona jest kanałami (12). Na przewo-
dzie (1) doprowadzającym powietrze do barbotek (6) 
i (7) zainstalowany jest termostat (13). Z komorą (9) 
połączony jest poprzez regulator poziomu wody (11) 
przewód (5) zasilający wodą destylowaną, zaś komory 
(8) i (9) są zamknięte i połączone z przewodem (2) 
odprowadzającym powietrze, z którym połączona jest; 
strona ssąca wentylatora (10). (3 zastrzeżenia); 
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G01N P.198696 T 06.06.1977 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Lublin, Polska (Aleksan-
der Łepecki, Bogusław Olejarski, Wacław Jaśkiewicz). 

Przyrząd do badań rentgenostrukturalnych powierzch-
ni zewnętrznych przedmiotów walcowych, zwłaszcza 

pierścieni wewnętrznych łożysk kulkowych 

Istotą wynalazku jest konstrukcja przyrządu do ba-
dań zewnętrznych przedmiotów walcowych, zwłaszcza 
pierścieni wewnętrznych łożysk kulkowych, stanowią-
cego dodatkowe wyposażenie dyfraktometru, charakte-
ryzująca się tym, że składa się z podstawy (1), na któ-
rej w prowadnicach (2) umieszczone są przesuwne san-
ki przedmiotowe (3) z ułożyskowanym obrotowym 
stolikiem (4), na którym mocowany jest badany przed-
miot (5), który może być obracany wokół swojej osi 
ręcznie lub za pomocą mechanizmu obrotowego (6) 
z regulowaną prędkością obrotów, przy czym badana 
powierzchnia ustalona jest przy pomocy zderzaka (7), 
sprzęgniętego z dowolnym czujnikiem (8), na przy-
kład zegarowym lub cyfrowym, mocowanym w kor-
pusie (9) na sankach (10) w prowadnicach (2), a sanki 
przedmiotowe (3), po ustawieniu powierzchni badane-
go przedmiotu (5) względem zderzaka (7) i czujnika 
(8) blokuje się mechanizmem (11). (1 zastrzeżenie) 

G01N P.200678 06.09.1977 

Pierwszeństwo: 08.09.1976 - Finlandia (nr 762578) 

OUTOKUMPU OY, Helsinki, Finlandia. 

Sposób określania rozmiarów cząstek w zawiesinie lub 
strumieniu materiału oraz urządzenie do określania 
rozmiarów cząstek w zawiesinie lub strumieniu ma-

teriału 

Sposób określania czy ustalania średniego rozmia-
Tu cząstek lub składu granulometrycznego cząstek w 
zawiesinie lub strumieniu materiału, charakteryzuje 

się tym, że zawiesinę lub materiał przepuszcza się ze 
stałą prędkością przez wiązkę promieniowania, przy 
czym mierzy się rozkład czasowy impulsów o postaci 
kwantów promieniowania przechodzących przez za-
wiesinę lub strumień materiału, który to rozkład 
określa skład granulometryezny cząstek oraz umożli-
wia kontrolowanie zmian tego składu, a jeżeli pożą-
danym jest określanie średniego rozmiaru cząstek lub 
składu granulometrycznego cząstek, wtedy znany roz-
kład czasowy impulsów o postaci kwantów wiązki 
promieniowania wysyłanej przez źródło promieniowa-
nia według rozkładu Poissona odejmuje się od zmie-
rzonego rozkładu czasowego impulsów, po czym roz-
miar cząstek lub skład granulometryezny cząstek 
określa się arytmetycznie na podstawie zaobserwo-
wanych zmian w rozkładzie czasowym impulsów. 

Urządzenie do określania średniego rozmiaru czą-
stek lub składu granulometrycznego cząstek w zawie-
sinie lub strumieniu materiału, charakteryzuje się 
tym, że ma w zestawieniu źródło promieniowania (1), 
kuwetę przepływową lub przenośnik materiału (2) 
umożliwiające przepływ materiału ze stałą prędkością, 
selektory (3) do wycinania z promieniowania wysyła-
nego przez źródło promieniowania wiązki promienio-
wania skierowanej przez strumień zawiesiny lub ma-
teriału, detektor (4) odbierający kwanty promienio-
wania przechodzące przez ten strumień, analizator 
amplitudy impulsów (5) lub inne odpowiednie urzą-
dzenie połączone z detektorem, wycinające żądaną 
część widma promieniowania, przerzutnik (6) połączo-
ny z analizatorem amplitudy impulsów (5) w celu 
wydawania układowi zamiany czasu na amplitudę (7) 
znajdującemu się za tym przerzutnikiem (6) impul-
sów startowych i impulsów wyjściowych, określają-
cych wysokość amplitudy wyznaczonej odpowiednio 
do przechodzącego widma promieniowania, oraz jedno 
lub wielokanałowy analizator amplitudy impulsu (8), 
który jest połączony z wyjściem układu zamiany 
czas-amplituda w celu wykrywania rozkładu czaso-
wego kwantów promieniowania oraz odpowiednio po-
dawania informacji o średnim rozmiarze cząstek lub 
o składzie granulometrycznym cząstek. 

Źródło promieniowania (1) stanowi lampa rentge-
nowska lub izotop promieniotwórczy, natomiast de-
tektor promieniowania (4) stanowi detektor scyntyla-
cyjny, licznik proporcjonalny lub detektor półprze-
wodnikowy. (8 zastrzeżeń) 

G01R P.192777 01.10.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Sła-
woj Gwiazdowski, Wojciech Sobieraj). 

Impulsowy miernik pojemności i rezystancji 
równoległej 

Impulsowy miernik pojemności i rezystancji równo-
ległej, zawierający dwójnik równoległy RC, odznacza 
się tym, że do wyjścia generatora fali prostokątnej 
(G.F.P.) dołączone jest szeregowe połączenie dwóch 
dwójników równoległych: wzorcowego zawierającego 
wzorcowy rezystor (RN) i pojemność wzorcową (GN) 
oraz pomiarowego zawierającego pojemność (Cx) i re-
zystancję (Rx), przy czym punkt połączenia (Cx, RkJ 
z generatorem (G.F.P.) jest uziemiony. Do punkt;a 
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połączenia obu dwójników wzorcowego (CN, RN) oraz 
dwójnika pomiarowego (Cx, Rx) dołączone są wejścia 
wzmacniaczy separujących (Wl, W2), przy czym do 
wyjścia wzmacniacza (Wl) dołączone jest ponadto 
wejście układu detekcji szczytowej sygnału pojem-
ności (V.D.S.C.), a do jego wyjścia dołączony jest 
wskaźnik mierzonej pojemności (Ws.C), natomiast 
wyjście wzmacniacza (W2) połączone jest ponadto z 
wejściem bramki transmisyjnej (B.T.), której wyjście 
jest połączone z wejściem układu detekcji szczytowej 
lub średniej lub skutecznej sygnału rezystancji 
(U.D.S.R), a na jego wyjście załączony jest wskaźnik 
pomiaru rezystancji (Ws.R), przy czym do wyjścia ste-
rującego bramki transmisyjnej (B.T) dołączone jest 
wyjście układu opóźniającego (U.O), którego wejście 
jest dołączone do nieuziemionego bieguna generatora 
(G.F.P). (2 zastrzeżenia) 

G01R P.192778 01.10.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Sławoj 
Gwiazdowski, Zbigniew Ujma). 

Impulsowy miernik czujników indukcyjnych 

W mierniku według wynalazku wyjście generatora 
fali prostokątnej (GFP) jest połączone poprzez n se-
paratorów napięcia (S) z układami różniczkującymi 
RL, z których każdy zawiera szeregowo połączony re-
zystor pomiarowy (R) i indukcyjność (Lx), którą sta-
nowi jeden z n czujników indukcyjnych. Równolegle 
do mierzonej indukcyjności (Lx) czujnika dołączone 
jest jedno wejście komparatora (K), którego drugie 
wejście połączone jest ze źródłem napięcia odniesie-
nia (UN). Wyjście komparatora (K) połączone jest z 
miernikiem wartości średniej napięcia lub z cyfro-
wym miernikiem czasu trwania impulsu. 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P.192781 01.10.1976 

Polski Komitet Normalizacji i Miar, Warszawa, 
Polska (Antoni Skibiński, Zbigniew Szpigiel, Stani-
sław Lichnowski, Wacław Skibiński). 

Sposób dyskretnej zmiany stałej czasu RC, rezystan-
cji R i pojemności С oraz urządzenie stanowiące 
wzorcowy, współosiowy układ całkujący i różniczku-

jący RC do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wielo-
krotne, współosiowe odgałęzienia i precyzyjny tor 
współosiowy w zależności od spełnianej funkcji zwie-

ra się na końcach z przewodem zewnętrznym od-
gałęzienia lub toru, albo rozwiera się, przy czym 
otwarty koniec tego odgałęzienia lub toru ekranuje 
się i traktuje się go jako ściśle określony geome-
trycznie i elektrycznie odcinek otwartej linii współ-
osiowej. Przebieg impulsowy doprowadza się do wej-
ścia precyzyjnego toru współosiowego, a sygnał scał-
kowany lub zróżniczkowany odprowradza się z jego 
wyjścia. 

Układ według wynalazku zawiera precyzyjny tor 
współosiowy (1) z szeregiem odgałęzień współosiowych 
(3). W przewodzie wewnętrznym tych odgałęzień i to-
ru współosiowego (1) zależnie od spełnianej funkcji 
całkowania lub różniczkowania znajduje się rezystor 
(2) o odpowiedniej rezystancji lub kondensator (4) 
o oc.powiedniej pojemności, przy czym każdy koniec 
odgałęzień (3) oraz koniec wejścia i wyjścia toru 
współosiowego (1) jest zakończony elementem prze-
łączalnym, służącym zależnie od potrzeby do zwiera-
nia za pomocą zwieracza współosiowego (6) lub roz-
wierania oraz ekranowania za pomocą ekranu tłumią-
cego (7), a także łączenia za pomocą złączy współosio-
wych (5) z innymi elementami lub urządzeniami po-
miarowymi. (3 zastrzeżenia) 

G01R P.192792 01.10.1976 

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Lesław Zieleż-
niak, Brunon Szadkowski, Jan Kopiec). 

Miernik współczynnika stratności i pojemności di-
elektryków stałych w zakresie częstotliwości pod-

akustycznych i akustycznych 

Miernik według wynalazku posiada przyłączony do 
generatora (1) częstotliwości podakustycznych i aku-
stycznych przetwornik (2) pojemności i współczynnika 
stratności na napięcie zmienne, do wyjścia którego 
przyłączono dwa równoległe tory pomiarowe, pierw-
szy zawierający detektor fazoczuły (3) sterowany na-
pięciem synfazowym z napięciem Ui i połączony sze-
regowo z filtrem aktywnym (5), drugi zawierający de-
tektor fazoczuły (6) sterowany napięciem przesunię-
tym o kąt 90° względem napięcia Ui połączony szere-
gowo z filtrem aktywnym (7). Do wyjść filtrów (5, 7) 
są przyłączone równolegle wejścia układu dzielącego 
(8) i układu zmiany zakresu (12), zaś do wejścia i wyj-
ścia przetwornika (2) przyłączone są detektory zera 
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(4, 9), do wyjścia których przyłączony jest układ lo-
giczny (10). Korzystnie jest stosować detektory fazo-
czułe (3, 6) typu kluczującego z prostokątnym sygna-
łem odniesienia lub detektory fazoczułe z sinusoidal-
nym sygnałem odniesienia. (3 zastrzeżenia) 

G01R P.192831 04.10.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Sła-
wo j Gwiazdowski, Zbigniew Ujma). 

Impulsowy miernik indukcyjności 

Impulsowy miernik indukcyjności czujników induk-
cyjnych odznacza się tym, że zawiera układ dwusta-
bilny (PB), którego pierwsze wyjście jest połączone 
z układem różniczkującym RL, przy czym indukcyj-
ność obwodu różniczkującego stanowi indukcyjność 
mierzonego miernika (Lx) połączona równolegle z po-
ziomującym wejściem komparatora napięcia dwupo-
ziomego (K), którego pozostałe dwa wyjścia odnie-
sienia są połączone ze wzorcowymi źródłami napięć 
odniesienia dodatniego (UNb UN2). Moduły napięć 
wzorcowych (UNb UN2) są mniejsze od amplitudy na-
pięcia generowanego przez układ dwustabilny (PB). 
Wyjście dwupoziomowego komparatora napięcia (K) 
jest połączone z wejściem układu pomiarowego (P). 

(2 zastrzeżenia) 

G01R P. 192832 04.10.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Sła-
woj Gwiazdkowski, Zbigniew Ujma). 

Impulsowy miernik indukcyjności 
czujników indukcyjnych 

Impulsowy miernik indukcyjności zwłaszcza czujni-
ków indukcyjnych, odznacza się tym, że jedno wej-
ście przerzutnika monostabilnego (PM) jest połączone 
z układem różniczkującym RL, którego indukcyjność 
stanowi indukcyjność (Lx) mierzonego czujnika dołą-
czona do wejścia odwracającego fazę komparatora 
napięcia (K), którego wejście nieodwracające fazę jest 
połączone ze źródłem napięcia odniesienia (NN), a któ-
rego wyjście jest połączone z drugim wejściem prze-
rzutnika monostabilnego (PM) bezpośrednio lub przez 
układ opóźnienia czasowego o czasie opóźnienia > 
od czasu trwania impulsu generowanego przez prze-
rzutnik monostabilny (PM), przy czym drugie wyjście 
przerzutnika monostabilnego (PM) jest połączone z 
układem pomiarowym (P) okresu lub częstotliwości f, 
z wartości których określa się indukcyjność (Lx) mie-
rzonego czujnika. (2 zastrzeżenia) 

G01R P.192843 04.10.1976 

Huta „Zawiercie", Zawiercie, Polska (Stanisław Ku-
czyński, Wiesław Janusz, Henryk Jeziorski). 

Układ do obserwacji charakterystyk 
tranzystorów i diod 

Układ do obserwacji charakterystyk tranzystorów 
i diod przy pomocy oscyloskopu jedno- lub dwustru-
mieniowego według wynalazku, zawiera generatory 
napięć piłokształtnych, generator przebiegu schodko-
wego i bramkowany przerzutnik i charakteryzuje się 
tym, że generatoty (GP) napięć piłokształtnych i gene-
rator (GS) przebiegu schodkowego prądu są przyłączo-
ne poprzez bramkowany przerzutnik (PS) do multi-
wibratora (MS) o stałej częstotliwości, który synchro-
nizuje przebiegi prądu bazy i napięcia kolektora ba-
danego tranzystora przez wspólne wyzwalanie gene-
ratorów (GS i GP). (1 zastrzeżenie) 

G01R P.197782 T 30.04.1977 

Zjednoczenie Transportu Samochodowego Łączności, 
Warszawa, Polska (Józef Łastowiecki, Gustaw Przy-
wara, Krzysztof Duszczyk, Mieczysław Chaberek). 

Układ kontroli uszkodzenia 
pomiarowych potencjometrów i ich połączeń 

z pozostałym układem elektrycznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie układu kontroli 
uszkodzeń potencjometrów pomiarowych i ich połą-
czeń z pozostałym układem elektrycznym. Połączone 
równolegle potencjometry pomiarowe (PI), (P2), ... (Pn) 
dołączone są do źródeł zasilania poprzez szeregową re-
zystancję (R). Do tego samego bieguna źródła zasilania 
dołączone są suwaki potencjometrów poprzez wysoko-
omowe rezystory (RI), (R2), ... (Rn). Punkt połączenia 
potencjometrów z rezystancją (R) dołączony jest do 
bazy trazystora (T2) poprzez diodę (Dn+X), a suwaki 
potencjometrów dołączone są do bazy tranzystora (Tl) 
poprzez diody (Dl), (D2), ... (Dn). Emitery obu tranzy-
storów są zwarte i przyłączone do drugiego bieguna 
źródła zasilania poprzez rezystancję (Rn+i). Kierunki 
przewodzenia diod i złącz baza emiter są zgodne. 

(1 zastrzeżenie) 
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G01T 
G02B 

P.201490 12.10.1977 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Krzy-
sztof Pochwalski). 

Urządzenie do tłumienia strumienia świetlnego, 
a zwłaszcza do dodatkowego gaszenia scyntylacji 

w pomiarach aktywności izotopów 
promieniotwórczych 

Urządzeniu według wynalazku, obudowa (1) tworzą-
ca komorę pomiarową zawiera naczynie pomiarowe 
(2) sprzężone z fotopowielaczami (3) i ponadto wyposa-
żona jest w obrotową tuleję (4) opartą na łożyskach (5). 
Pomiędzy naczyniem pomiarowym (2), a fotopowiela-
czami (3) umieszczona jest cylindryczna sprężyna (6) 
opasująca naczynie pomiarowe (2) oraz obrotową tule-
ję (4). Cylindryczna sprężyna (6) zamocowana jest w 
obudowie (1) od góry i od dołu. Obrotowa tuleja (4) 
w dolnej części wyposażona jest w pierścień (7) z o-
tworem (8), przez który przechodzi cylindryczna sprę-
żyna (6). Pierścień (7) dzieli sprężynę (6) na dwie 
części, dolną opasującą naczynie pomiarowe (2) 
i górną opasującą obrotową tuleję (4). 

(1 zastrzeżenie) 

G02B P.192697 28.09.1976 

Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa, Polska 
(Maksymilian Pluta). 

Urządzenie mikroskopowe 
do ciągłej zmiany fazy i amplitudy światła 

bezpośredniego względem dyfrakcyjnego 

Urządzenie według wynalazku ma polaryzator (P), 
płytkę ćwierćfalową (Q), analizator (A) oraz płytkę 
fazową (PF), która jest umieszczona w źrenicy wyj-

ściowej obiektywu mikroskopowego. Płytka fazowa 
(PF) składa się z błony polaroidowej wyciętej w po-
staci pierścienia (F) umieszczonego między płasko-
równoległymi płytkami szklanymi. (2 zastrzeżenia) 

G02B P.200451 T 25.08.1977 

Pierwszeństwo: 08.09.1076 - Czechosłowacja 
(nr PV 5812-76) 

Prerovské Strójirny, Prerov Czechosłowacja. 

Układ nadajników kierunkowych 
i odbiorników kierunkowych 

siatki ochronnej światła powierzchniowego 
albo infra-siatki ochronnej 

Układ przeznaczony do zabezpieczenia obiektu pracy 
przed przedostaniem się ciała obcego do maszyny pro-
dukcyjnej według wynalazku, charakteryzuje się tym, 
że nadajniki (1) są umieszczone w przeciwległych na-
rożnikach przekątnych ochronnej siatki prostokątnej 
oraz odbiorniki (2) są umieszczone na przeciwległych 
ścianach i skierowane na poszczególne promienie po-
wierzchniowe. Nadajniki (1) oraz odbiorniki (2) sta-
nowią co najmniej zestaw dwóch sekcji, przy czym 
te sekcje (4) tworzą prostokątną siatkę ochronną. 

(2 zastrzeżenia) 

G02B P. 200836 14.09.1977 

Pierwszeństwo: 16.09.1976 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki (nr 723857) 

International Business Machines Corporation, Nowy 
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki (Jerome John 
Cuomo, Thomas Herman Di Stefano, Jerry Mac Pher-
son Woodall). 

Kolektor promieniowania 

Kolektor promieniowania z podłożem pochłaniają-
cym (9) i warstewką przeciwodblaskową (1) służący 
do przetwarzania energii promieniowania słonecznego 
na energię cieplną, według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że współczynnik załamania warstwy prze-
zroczystej (1), grubość warstwy, współczynnik ekstynk-
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cji powierzchni i jej struktura są dobrane tak, iż 
w pewnym określonym obszarze widma występuje 
minimalne odbijanie. Podłoże (9) jest wykonane 
z wolframu, a warstewka przeciwodblaskowa (1) 
z tlenku wolframu. (6 zastrzeżeń) 

G03B P. 192845 04.10.1976 

Krajowy Związek Elektrotechnicznych Spółdzielni 
Pracy „Elektromet", Katowice, Polska (Zbigniew Fi-
drych, Zbigniew Żurek, Wojciech Boroński, Eugeniusz 
Płonka). 

Elektroniczna lampa błyskowa 

Lampa błyskowa według wynalazku składa się 
z obudowy (1) wykonanej z tworzywa wysokoudaro-
wego, odblaskowego lustra (9), baterii 12) oraz prze 
twornicy tranzystorowej. Przetwornica tranzystorowa 
posiada tranzystor (18), transformator (16, 22, 23), 
neonówkę (29), cewkę zapłonową (27, 28), diodę pół-
przewodnikową (25), kondensator (30), kondensatory 
elekrolityczne (13, 21), rezystory (15, 26), palnik (10) 
oraz przycisk (31) do rozładowania lampy. Zaciski (14) 
dołączone są do baterii (12). (5 zastrzeżeń) 

G05D P. 192881 06.10.1976 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska (Czesław 
Paprotny, Tadeusz Byrczek, Krzysztof Grzybowski, 
Tadesz Tłuścik, Jan Kalyta). 

Elektropneumatyczny regulator jazdy 
w układzie szeregowym 

Elektropneumatyczny regulator jazdy w układzie 
szeregowym, stosowany do regulacji prędkości jazdy 
maszyny wyciągowej, charakteryzuje się tym, że 
w obwód główny wzmacniacza (1) włączono szeregowo 
selsynowy dzielnik (4) napięcia i cewkę (5) elektro-
pneumatycznego regulatora (6) ciśnienia, zasilającego 
manewrowy hamulec (7) maszyny. (1 zastrzeżenie) 

G05D P. 192902 08.10.1976 

Polska Akademia Nauk - Instytut Podstaw Inży-
nierii Środowiska, Zabrze, Polska (Kazimierz March-
lewski). 

Urządzenie do regulacji temperatury 
przepływającego medium zwłaszcza gazu 

Wynalazek należy do dziedziny techniki regulacji 
temperatury z energią pomocniczą. 

W urządzeniu według wynalazku zbiornik (1) za-
wiera nagrzewnicę (2) z zabezpieczeniem (3), która 
nasadzona jest na chłodnicę krzyżową (4). Pod chłod-
nicą (4) znajduje się wymiennik ciepła (5) oraz zbior-
nik skroplin (6). Do zbiornika (1) przymocowane jest 
złącze górne (7), złącze dwukierunkowe (8) z ter-
mistorowym czujnikiem (Tg) oraz złącze dolne z czuj-
nikiem (Td). Do urządzenia przymocowany jest ste-
rownik (10). (3 zastrzeżenia) 

G05D Р. 198515 Т 30.05.1977 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Biuro Studiów i Typizacji, Katowice, Polska (Ewa 
Mauzer, Gereon Mańczak, Zygmunt Pańpuch, Ryszard 
Szawiński). 
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Układ sterujący urządzenie do pionowego transportu 
długich materiałów w wyciągu klatkowym 

Przedmiotem wynalazku jest elektryczny układ ste-
rujący urządzeniem do pionowego transportu długich 
materiałów w wyciągu klatkowym stosowane w gór-
nictwie głębinowym. 

Podstawowymi elementami układu są łączniki 
magnetyczne (ŁMd) i (ŁMg) zamontowane na kon-
strukcji naczynia wydobywczego i połączone szere-
gowo poprzez wtyk (W) i gniazdo (Gl) z pomocniczy-
mi przekaźnikami (PŁMd) i (PŁMg). 

Przekaźniki (PŁMd) i (PŁMg) włączone są w obwód 
wykonawczych przekaźników (PPg) i (PPd) w szereg 
z wyłączającym niestabilnym przyciskiem (GW), 
przekaźnikiem (PT) oraz załączającym przyciskiem 
(Gzg) lub (Gzd). 

Pomiędzy wtyk gniazda (G2) i jeden z biegunów 
zasilania włączony jest przekaźnik (PBL) służący do 
blokowania napędu maszyny wyciągowej. 

W czasie pracy urządzenia, wtyk (W) złącza kablo-
wego połączony jest z gniazdem (Gl) do którego przy-
łączone są czujniki (ŁMd) i (ŁMg), natomiast w cza-
sie jazdy naczynia wydobywczego, wtyk (W) połą-
czony jest z gniazdem (G2), do którego przyłączony 
jest przekaźnik (PBL) służący do blokady napędu 
maszyny wyciągowej. (1 zastrzeżenie) 

G05D P. 198788 T 10.06.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przygotowawczych 
Maszyn Przędzalniczych „Polmatex Falubaz", Zielona 
Góra, Polska (Józef Dancewicz, Zbigniew Gauza, Jan 
Tarczewski, Kazimierz Jagieła, Antoni Głowienka, 
Marian Maligłówka, Zbigniew Krzemiński, Rajmund 
Grochowiak). 

Układ tyrystorowy 
do regulacji nierównomierności pokładu surowca 

zasilającego trzeparkę 

W układzie tyrystorowym do regulacji nierówno-
mierności pokładu surowca zasilającego trzeparkę 
zmiany kąta obrotu klawiszowego czujnika grubości 
pokładu surowca przetwarzane są w bezstykowym 
przetworniku (1) na sygnał napięciowy, będący sygna-
łem błędu grubości pokładu surowca. Sygnał błędu 
w opóźniającym członie (2) zostaje opóźniony o czas 
potrzebny na przejście surowca od czujnika klawi-
szowego do wałka zasilającego trzepadło. Na podsta-
wie sygnału błędu grubości pokładu surowca oraz 
sygnałów pochodzących z korekcyjnego członu (5) 
oraz tachoprądnicy (6), sumator (3) formuje sygnał 

błędu prędkości silnika (9). Sygnał błędu prędkości 
silnika (9) za pomocą bloku regulatorów (7) steruje 
pracą falownika (8), który zmienia częstotliwość i na-
pięcie zasilania silnika (9). Ze zmianą częstotliwości 
i napięcia zasilania silnika (9) zmienia się jego pręd-
kość obrotowa tak, aby zmniejszyć sygnał błędu gru-
bości surowca zasilającego trzeparkę. (1 zastrzeżenie) 

G05F P. 192682 25.09.1976 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, Ka-
towice, Polska (Tomasz Kędziora, Heronim Sienkie-
wicz, Zbigniew Zębik). 

Impulsowy zasilacz stabilizowany dla urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych 

Impulsowy zasilacz stabilizowany dla urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych, wyposażony na wej-
ściu w prostownik (P) posiada transformator impul-
sowy (Tr) włączony w obwód prądowy prostownika 
(F), załączany cyklicznie kluczem elektronicznym (K) 
i jednocześnie oddzielający obwód prądowy prostow-
nika (P) od obwodu napięcia stabilizowanego. Klucz 
elektroniczny (K) sterowany jest z generatora modulo-
wanego (GM), który zasilany jest w czasie pracy na-
pięciem stałym stabilizowanym otrzymywanym z kon-
densatora wyjściowego (C3), ładowanego z wtórnego 
uzwojenia transformatora impulsowego (Tr). 

(2 zastrzeżenia) 

G05F P. 192761 30.09.1976 

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, Polska 
(Zenon Karpiński, Tomasz Lis, Marian Włodarkie-
wicz). 

Układ wyłącznika 
do stabilizowanych źródeł zasilania 

Układ według wynalazku jest przeznaczony do sto-
sowania w urządzeniach techniki cyfrowej, zwłaszcza 
urządzeniach informatyki. Zgodnie z wynalazkiem 
źródło zasilania napięciem (UB) jest bezpośrednio po-
łączone z układem stabilizatora (S), zawierającego sze-
regowy element (Sz) regulacyjny połączony ze wzmac-
niaczem (WB) błędu i rezystorowym dzielnikiem (Ri, 
R2) napięcia wyjściowego. Równolegle do wejścia 
wzmacniacza (WB) błędu jest włączone szeregowe po-
łączenie elektronicznego wyłącznika (W) z dodatko-
wym źródłem napięcia (Uz) o polaryzacji zgodnej z po-
laryzacją napięcia na wejściu wzmacniacza (WB) 
błędu. (2 zastrzeżenia) 
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G05F P. 198551 T 31.05.1977 

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

Układ jednofazowego regulowanego zasilacza 
tyrystorowego o podwyższonej częstotliwości 

Układ według wynalazku posiada trójfazowy pro-
stownik tyrystorowy, pełnosterowany, mostkowy (K) 
współpracujący poprzez obwód pośredni (L) z mostko-
wym niezależnym falownikiem szeregowo-równole-
głym, czterogałęziowym, półprzewodnikowym (F), przy 
czym obwód pośredni (L) składa się z indukcyjności 
(Ln, Lf2> oraz z pojemności (Cf) i rezystancji (Rp) bę-
dącej wstępnym obciążeniem prostownika (K). Falow-
nik (F) składa się z półprzewodnikowych bliźniaczych 
gałęzi (A, B, C, D) zabezpieczonych cylindrycznymi 
cewkami, najkorzystniej powietrznymi (Li, L2) o dzie-
lonych po połowie indukcyjnościach oraz pojemnością 
(Ci) i rezystancją (Rf), a ponadto do zacisków (14, 13) 
falownika (F) jest przyłączone obciążenie (Z). 

(2 zastrzeżenia) 

G06K P. 192854 06.10.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informa-
tyki „MERA-BŁONIE", Błonie, k. Warszawy, Polska 
(Janusz Starosta, Piotr Treliński, Andrzej Kołodziejak, 
Franciszek Szawłowski, Andrzej Socha). 

Sposób odwzorowania elektrycznego obecności dziurki 
prowadzącej dziurkowanego nośnika informacji 

oraz układ do stosowania tego sposobu 

Sposób odwzorowania elektrycznego obecności dziur-
ki prowadzącej dziurkowanego nośnika informacji po-
lega na blokowaniu przejścia sygnału dziurki prowa-
dzącej na czas: 

a) od wysłania sygnału (START) na określony czas 
zależny od właściwości dynamicznych układu napę-
dowego, 

b) od momentu pojawienia się sygnału dziurki pro-
wadzącej na czas nie dłuższy niż1/ fmax, gdzie fmax jest 
maksymalną częstotliwością impulsów dziurki prowa-
dzącej, 

c) od momentu pojawienia się sygnału dziurki pro-
wadzącej do wysłania następnego impulsu (START). 

Urządzenie do stosowania tego sposobu zawiera dwa 
uniwibratory (UV1, UV2), jeden przerzutnik (P) typu 
RS i jeden element logiczny typu (I). Wyjścia uni-
wibratorów stanowią argumenty wejściowe elementu 
logicznego (I), którego wyjście połączone jest z wej-
ściem jednego uniwibratora (UV2) i wejściem prze-
rzutnika (P) i stanowi jednocześnie wyjście (WY) 
układu. Drugie wejście przerzutnika (P) i wejście dru-
giego uniwibratora (UV1) są połączone ze sobą i ste-
rowane impulsami (START). (2 zastrzeżenia) 

G06K P. 199801 21.07.1977 

Pierwszeństwo: 23.07.1976 - Francja (nr 7622622) 

Thomson - Brandt, Paryż, Francja (Claude Bricot, 
Jean Claude Lehureau). 

Sposób odczytywania optycznego nośnika informacji 
oraz czytnik optyczny 

Sposób odczytywania optycznego nośnika informacji 
zawierającego ciąg elementów dyfrakcyjnych o stałej 
szerokości i o zmiennej długości i odstępie, rozmiesz-
czonych wzdłuż ścieżki o stałym skoku, polega na 
wyświetleniu na nośniku plamki dyfrakcyjnej zawie-
rającej plamkę centralną ześrodkowaną na odczyty-
wanym odcinku ścieżki i ograniczoną w kierunku pro-
stopadłym do kierunku przesuwania ścieżki przez dwa 
prążki ciemne, których minima oświetlenia odpowia-
dają środkom odcinków ścieżki sąsiadującym z odczy-
tywanym odcinkiem ścieżki. 
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Czytnik optyczny przeznaczony do odczytywania 
nośnika informacji zawiera ciąg elementów (9) dyfrak-
cyjnych o stałej szerokości i zmiennej długości i 
zmiennym odstępie, rozmieszczonych wzdłuż ścieżki 
(6), (7), (8) o stałym skoku, oraz urządzenie (1, 2, 5) 
rzutujące na nośnik (10) informacji promienie odczy-
tujące, tworzące na tym nośniku plamkę dyfrakcyjną 
zawierającą świecącą plamkę centralną oświetlającą 
odczytywany odcinek ścieżki oraz ciemne prążki rów-
nolegle do kierunku przesuwu ścieżki, których mi-
nima oświetlenia odpowiadają środkom odcinków 
ścieżki sąsiadującym z odczytywanym odcinkiem 
ścieżki. (6 zastrzeżeń) 

G08G P. 198704 T 06.06.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komputerowych Sy-
stemów Automatyki i Pomiarów „Mera-Elwro", Wro-
cław, Polska (Tadeusz Karał, Zbigniew Mroziński, Jan 
Gładysiewicz, Wojciech Biernacki). 

Układ sygnalizacyjny przeszkód drogowych 
uruchamiany światłem, 

zwłaszcza reflektorów pojazdów drogowych 

W układzie sygnalizacyjnym według wynalazku, 
układ multiwibratora astabilnego jest połączony z 
układem źródła prądowego zbudowanego na tranzysto-
rze (T3), którego baza jest połączona ze wspólnym 
punktem między fotorezystorem (Rf) i rezystorem (R4) 
tworzącymi dzielnik napięcia zasilającego, z kolei zaś 

kolektor wspomnianego tranzystora (T3) jest połączo-
ny z dodatnim biegunem źródła napięcia, a jego emi-
ter poprzez rezystor (R3) jest połączony z bazą tran-
zystora (T2) układu multiwibratora. (1 zastrzeżenie) 

G11B P. 192715 29.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informa-
tyki „Mera-Błonie", Błonie, Polska (Andrzej Socha, 
Piotr Treliński, Janusz Starosta, Franciszek Szawłow-
ski). 

Mechanizm hamowania taśmy w czytniku taśmy 
dziurkowanej, zwłaszcza w czytnikach rewersyjnych 

Mechanizm hamowania taśmy według wynalazku 
zawiera spiralną sprężynę (5) zamocowaną jednym 
końcem do osi rolki obrotowej (1), a drugim do tarczy 
dociskowej (4) osadzonej swobodnie na osi rolki (1) 
i przylegającej do elementu ciernego (3). 

(1 zastrzeżenie) 

H01B P. 198774 T 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

10.06.1977 

Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji, Lublin, 
Polska (Roman Burlikowski, Stanisław Zbyrad). 

Izolator telekomunikacyjny z zaporą przeciwwilgociową 

Izolator według wynalazku jest stosowany w tele-
komunikacyjnych liniach napowietrznych, przeznaczo-
nych dla systemów telefonii naturalnej i nośnej. Izo-
lator charakteryzuje się tym, że na ściance wewnętrz-
nej (C) jest nałożona warstwa materiału (E) o właści-
wościach hydrofobowych, zwiększająca w warunkach 
dużego zawilgocenia atmosferycznego oporność drogi 
przepływu prądu upływowego, biegnącej od przewodu 
telekomunikacyjnego (A) przez zewnętrzną ściankę (B) 
izolatora, ściankę wewnętrzną (C) i warstwę materiału 
hydrofobowego (E) do trzonu metalowego (D). 

(2 zastrzeżenia) 
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H01F P. 192592 22.09.1976 

Instytut Elektroniki, Warszawa, Polska (Julian Mel-
ler, Zbigniew Stegliński, Andrzej Łowicki, Zenon Wil-
czyński, Wiesław Skubała). 

Izolacja jarzmowa uzwojeń transformatorów 

Izolacja jarzmowa uzwojeń transformatora składa 
się z izolacyjnych pierścieni (1, 2) lub wieloboków 
połączonych nierozłącznie żebrami (3) i stanowi jeden 
wspólny element. Żebra (3) łączące poszczególne pier-
ścienie służą jednocześnie do ustalenia żądanego poło-
żenia pierścieni względem siebie, względem jarzma 
rdzenia (7) oraz do ustalenia wymaganego położenia 
przegród izolacyjnych (8) względem uzwojeń (4, 5). Z 
uwagi na kształt jarzma i usytuowanie belek jarzmo-
wych względem uzwojeń, izolacja jarzmowa ma 
zmienną wysokość, przy czym wysokość izolacji ja-
rzmowej w oknie rdzenia jest mniejsza niz poza 
oknem rdzenia transformatora. (4 zastrzeżenia) 

H01G P. 192853 05.10.1976 

Zakłady Podzespołów Radiowych „Unitra-Miflex", 
Kutno, Polska (Stanisław Łukasik, Eugeniusz Przybył, 
Andrzej Milczarek). 

Sposób regeneracji kondensatorów elektrycznych 

Sposób regeneracji kondensatorów elektrycznych 
według wynalazku polega na podawaniu na elektrody 
kondensatora impulsów napięcia, których wartość ro-
śnie skokowo lub liniowo, a pomiędzy poszczególnymi 
impulsami istnieją przerwy nie mniejsze niż 1 ms. 

(1 zastrzeżenie) 

H01H P. 192620 24.09.1976 

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

Sposób minimalizacji sił termoelektrycznych 
na zestykach przekaźnika kontaktronowego 

W sposobie minimalizacji sił termoelektrycznych na 
zestykach przekaźnika kontaktronowego wykorzystuje 
się właściwość kontaktronu, którego czułość załapania 
jest około dwukrotnie większa niż czułość puszczenia. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że cewkę 
przekaźnika kontaktronowego zasila się ze źródła na-
pięciem schodkowym o wartości początkowej (Uz) za-
pewniającej załapanie kontaktronu. Po ustaleniu się 
napięcia zasilania, jego wartość (Ut) bliska wartości 
(Up) napięcia puszczenia zapewnia trzymanie kon-

taktronu. Wartość ustalona prądu płynącego przez 
cewkę przekaźnika jest około dwukrotnie mniejsza od 
wartości początkowej prądu. W związku z powyższym 
moc tracona na uzwojeniu cewki to znaczy wytwo-
rzone ciepło, w stanie ustalonym jest prawie cztero-
krotnie mniejsza niż w stanie początkowym. 

(1 zastrzeżenie) 

H01H P. 192752 29.09.1976 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Bogdan Kra-
suski, Tadeusz Lipski, Witold Związek, Ireneusz Ra-
tecki, Edward Szymański, Józef Ossowicki, Krzysztof 
Białynicki, Walter Skalbaniok, Franciszek Feldek, Je-
rzy Chromy). 

Topik bezpiecznika o dużej zwarciowej zdolności 
wyłączania 

Topik bezpiecznika o dużej zwarciowej zdolności 
wyłączania posiada przewężenia (1) walcowane, o do-
wolnym kształcie, przy czym przewężenia umieszczone 
są w grupach. Stosunek odległości „c" pomiędzy gru-
pami do odległości „a" pomiędzy przewężeniami w 
grupie jest większy od 2. Stosunek liczby przewężeń 
(1) w jednej grupie do liczby tych przewężeń w na-
stępnej kolejnej grupie mieści się w granicach od 1,4 
do 10. (1 zastrzeżenie) 

H01J P. 192720 29.09.1976 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Ameryk'-
(Charles Hammond Anderson, Stanley Bloom). 

Lampa obrazowa 

Lampa obrazowa według wynalazku ma bańkę próż-
niową z płaskimi, równoległymi ścianami czołową (18) 
i tylną (20), przy czym na wewnętrznej powierzchni 
ściany (18) czołowej naniesiony jest ekran (28) lumino-
forowy, wyrzutnię elektronową kierowaną wzdłuż 
pierwszego toru, poprzecznie względem ekranu (28) 
luminoforowego oraz elementy (36, 42, 44, 46) usytuo-
wane wzdłuż pierwszego toru wiązki dla selektywnego 
odchylania wiązki z tego toru, w wybranych punktach 
jego długości, na drugi tor prowadzący w kierunku 
ekranu (28) luminoforowego. Wzdłuż drugiego toru 
wiązki usytuowane są elementy (52, 54) dla odchylenia 
tej wiązki w płaszczyźnie poprzecznej względem pier-
wszego toru tak, że każda wiązka wybiera co najmniej 
część ekranu (28) luminoforowego. (6 zastrzeżeń) 
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H01L P. 192648 25.09.1976 

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-
-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warsza-
wa, Polska (Maciej Piskorski). 

Urządzenie do epitaksji wielopłytkowej z fazy ciekłej 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do prowa-
dzenia procesu epitaksjalnego z fazy ciekłej na wielu 
płytkach półprzewodnikowych jednocześnie. 

Urządzenie według wynalazku zawiera łódkę (1) z 
grafitu, składającą się z dwóch części, przedzielonych 
przegrodą (7). W jednej z tych części znajduje się roz-
twór (6) oraz tłok do przetłaczania tego roztworu do 
drugiej części, w której są przedziały (9) z płytkami 
(11) po obu stronach każdego przedziału. 

(1 zastrzeżenie) 

H01L P. 198655 T 02.06.1977 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Bogdan Wi-
lamowski). 

Sposób wytwarzania tranzystorów npn 

Sposób wytwarzania tranzystorów npn według wy-
nalazku polega na tym, że w słabo domieszkowaną 
warstwę epitaksjalną typu n osadzoną na silnie do-
mieszkowanym podłożu, stanowiącym kolektor wdy-
fundowuje się dwie warstwy domieszek przeciwnego 
typu. 

Proces dyfuzji domieszek prowadzi się nieselektyw-
nie bez użycia masek, przy czym głębokość dyfuzji bez 
typu p jest większa niż głębokość dyfuzji emiterów 
typu n+. Następnie maskuje się obszary emiterów 
i przeprowadza się selektywny proces trawienia pla-
zmowego na głębokość warstwy bazy. Po czym na całą 
powierzchnię naparowuje się warstwę aluminium, 
którą następnie częściowo podtrawia się aż do całko-
witego usunięcia warstwy aluminium osadzonej na 
krawędziach emiterów. (1 zastrzeżenie) 

H01M P. 192745 28.09.1976 

Bielskie Zakłady Wyrobów Filcowych, Bielsko-Biała, 
Polska (Bogdan Miśta, Józef Adamiec, Leszek Łoza, 
Andrzej Lorenc). 

Sposób wytwarzania w zakresie formowania osłony 
wielorurkowej do umieszczenia w niej dodatnich 

elektrod ołowiowych kwasowych 
akumulatorów pancernych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że for-
mowanie wielorurkowych osłon (1) na wymagane wy-
miary b, с jest realizowane na jednym urządzeniu, 
poprzez termiczne kształtowanie, polegające na na-
grzaniu uplastyczniającym na pływających rdzeniach 
(5), znajdujących się w rurkach (2) dwuwarstwowej 
tkaniny (4) lub tworzywa, odwijanej ze zwoju (3). Na-
stępnie poddaje się ją chłodzeniu, co powoduje trwa-
łe odwzorowanie kształtu pływających rdzeni (5) i jej 
usztywnienie, po czym tkanina (4) lub tworzywo jest 
przesuwana po pływających rdzeniach (5) na stykające 
się z nimi i podpierające je w niezmiennym położeniu 
grzebieniowe rdzenie (7) przez ciągnący mechanizm 
(6) do osiągnięcia krańcowego regulowanego położenia 
(9), powodującego zatrzymanie ciągnącego mechanizmu 
(6) z jednoczesnym unieruchomieniem pływających 
rdzeni (5) i tkaniny (4), lub tworzywa. W czasie prze-
suwania osłony wielorurkowej, w przypadku formo-
wania większej ich ilości, z jednej szerokości tkaniny 
(4), lub tworzywa następuje jednocześnie cięcie 
wzdłużne i wysuwanie się z wielorurkowej osłony (1) 
grzebieniowych rdzeni (7), ich oddalanie od pływają-
cych rdzeni (5) do swojego drugiego położenia, aby 
umożliwić w ten sposób cięcie poprzeczne wielorurko-
wych osłon (1) za pomocą mechanizmu (12) cięcia po-
przecznego, po czym gotowa wielorurkowa osłona (1) 
na przykład spada do pojemnika, a grzebieniowe rdze-
nie (7) ponownie przesuwają się w pierwsze skrajne 
położenie, podpierające pływające rdzenie (5) i cykl 
się powtarza do wyczerpania zwoju (3). 

(1 zastrzeżenie) 
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H01M P. 192750 29.09.1976 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, 
Poznań, Polska (Jerzy Kunicki). 

Sposób wykonywania elastycznych elektrod 
kadmowych do akumulatorów gazoszczelnych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania 
elastycznych elektrod kadmowych do akumulatorów 
gazoszczelnych, w szczególnym zastosowaniu do aku-
mulatorów rurkowych. Sposób ten polega na wykona-
niu jako masy czynnej mieszaniny, w której skład 
wchodzi polietylen i mrówczan amonu, na sprasowa-
niu jej z siatką niklową pod ciśnieniem wynoszącym 
około 3,6 atm. oraz na wygrzewaniu otrzymanej w wy-
niku tego elektrody przez okres 15 minut w tempe-
raturze 140°C - podnosząc temperaturę do tej wy-
sokości z szybkością 7° na minutę. (2 zastrzeżenia) 

H01M P. 200043 03.08.1977 

Pierwszeństwo: 04.08.1976 - Wielka Brytania 
(nr 32489/76) 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania. 

Elektroda oraz jednobiegunowe ogniwo elektrolityczne 
wykorzystujące tę elektrodę 

Elektroda według wynalazku ma grupę podłużnych 
elementów metalowych, na przykład drutów lub prę-
tów umiejscowionych jednym końcem (3) co najmniej 
po jednej stronie blachy metalowej (1). Część elemen-
tów ma położenie w płaszczyźnie poprzecznej i jest 
odsunięta od powierzchni blachy (1) oraz jest równo-
legła do niej. Elementy (2) mają proste odcinki (4, 5, 6) 

oraz zagięcia w jednym miejscu (7) oraz drugim 
miejscu (8) dla uformowania pętli, która nadaje prę-
tom (2) konieczną giętkość. Ogniwo elektrolityczne 
według wynalazku zawiera elektrodę wyżej opisaną, 
która w zależności od rodzaju metalu pokrywającego 
ją może spełniać rolę anody lub katody. 

Wynalazek znajduje zastosowanie w ogniwach elek-
trolitycznych typu prasy filtracyjnej. (34 zastrzeżenia) 

H01M P. 200044 03.08.1977 

Pierwszeństwo: 04.08.1976 - Wielka Brytania 
(nr 32489/76) 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel-
ka Brytania. 

Zespół dwubiegunowy dla ogniwa elektrolitycznego 
oraz ogniwo zawierające taki zespół 

Zespół dwubiegunowy dla ogniwa elektrolitycznego, 
szczególnie dla ogniwa do elektrolizy roztworów chlor-
ków metali alkalicznych, charakteryzuje się tym, że 
ma anodę z blachy tytanowej (1), zawierającą grupę 
podłużnych elementów (2) z metalu tworzącego war-
stewkę powierzchniową anody, mających co najmniej 
na części swojej powierzchni (5) powłokę elektrokata-
litycznie aktywną, przy czym elementy te są elek-
trycznie przewodząco zmontowane na anodzie i wy-
stają z niej tak, że leżą w płaszczyźnie poprzecznie 
odsuniętej od blachy anody (1) oraz ma katodę (6), za-
wierającą grupę podłużnych metalowych elementów 
(7) elektrycznie przewodząco zmontowanych na niej 
i wystających z niej tak, że leżą w płaszczyźnie po-
przecznie odsuniętej od blachy katody (6), przy czym 
podłużne elementy (2, 7) co najmniej w jednej z grup 
są giętkie, a blachy anodowa oraz katodowa są elek-
trycznie przewodząco ze sobą połączone, przy czym 
metal katody (6) jest żelazem lub stalą. Ogniwo dwu-
biegunowe według wynalazku ma anodę, katodę oraz 
umieszczony między nimi co najmniej jeden zespół 
dwubiegunowy. (31 zastrzeżeń) 

H01R P. 192762 30.09.1976 

Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra", Bydgoszcz, Polska 
(Jerzy Wojcieszko, Zdzisław Nowak). 

Zestaw przełączająco-rozgałęźny 

Przedmiotem wynalazku jest zestaw przełączająco-
-rozgałęźny przeznaczony do stosowania w sprzęcie 
elektroakustycznym takim jak radio, magnetofon, gra-
mofon, telewizor oraz w sprzęcie elektronicznym pro-
fesjonalnym. Zestaw charakteryzuje się tym, że obu-
dowa (1) złożona jest z segmentów, przy czym seg-
menty te mają postać osłony lewej (2), osłony środ-
kowej i osłony prawej (4), natomiast osłona środ-
kowa może być zwielokrotniona przez co uzyskuje 
się dowolną wielkość obudowy (1), która od dołu za-
mykana jest każdorazowo zależnie od ilości segmentów 
innym spodem (5). Wszystkie segmenty obudowy (1) 
mają w przekroju poprzecznym kształt litery С, а od 
strony górnej wykonane są symetrycznie rozmiesz-
czone otwory dowolnego kształtu przeznaczone do 
zamocowania w nich gniazd (8) lub do wsunięcia ele-
mentów uruchamiających (9) łączników. 

(4 zastrzeżenia) 
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H01S P. 198636 T 03.06.1977 

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (An-
drzej Kowalski, Robert Wrona, Jerzy Kaim). 

Scalony układ optyczny nadawczo-odbiorczy 

Układ według wynalazku złożony jest z obiektywu 
(1), który ma wspólną płaszczyzną (5) przylegania do 
zespołu soczewek (4), zespołu prymatów (6, 7), oku-
larów (24, 30) oraz ujemnej soczewki (8), za którą 
znajduje się laser (25). Obiektyw (1) układu nadawczo-
wizualnego składa się z soczewki dodatniej i ujemnej 
soczewki (3) z centralnym otworem (2). Obiektyw 
układu odbiorczego składa się z dodatnich zespołów 
soczewek (4, 10) oraz soczewki (9), za którymi znaj-
duje się zespół dwóch dodatnich soczewek (11, 12), po-
między którymi umieszczony jest selektywny filtr (13). 
Przed układem filtrującym znajduje się polowa przy-
słona (29), a za nim dioda (26). Obserwacja kierunku 
przesyłania wiązki promieniowania laserowego odby-
wa się przez okular (24) oraz dodatkowy okular (30) 
drugiego oka z cyfrowymi wskaźnikami (31) odczytu 
odległości. Do wycinania z obszaru wizualnego szkod-
liwego promieniowania laserowego służy filtr (28). 

(4 zastrzeżenia) 

H02B P. 192767 30.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani-
zacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej w Cen-
trum Naukowo-Produkcyjnym Elektrotechniki i Auto-
matyki Górniczej „EMAG", Warszawa, Polska (Hen-
ryki Pudełko, Zbigniew Kowalski, Czesław Musioł, 
Paweł Wiśniewski, Jan Wroniewicz). 

Zespół rozdzielczy z trójuzwojeniowym 
transformatorem jednofazowym 

Zespół według wynalazku posiada komorę rozdziel-
czą (A) sieci centralnej zawierającą trójfazowe prądo-
we tory (1), połączone z łącznikiem izolacyjnym (2), 
którego położenie jest sygnalizowane lampą kontrolną 
(3), umieszczonym w komorze izolacyjnej (B) pod-
świetlanej lampą ostrzegawczą (4). Łącznik izolacyjny 
(2) jest połączony poprzez bezpiecznik (5) z trójuzwo-
jeniowym transformatorem (6) zabudowanym w komo-
rze aparaturowej (C). Jedno uzwojenie trój uzwój enio-
wego transformatora (6) jest połączone z torami odpły-
wowymi (7) komory odpływowej (D) poprzez bez-
piecznik sygnalizacyjny (8), którego działanie jest 
sygnalizowane lampą sygnałową (9) i jeden biegun 
stycznika (10) oraz jeden biegun łącznika uprawniają-
cego (11). Drugie uzwojenie trój uzwójeniowego trans-
formatora (6) jest połączone z torami odpływowymi (7) 
komory odpływowej (D) poprzez przekaźnik nadprą-
dowy (12), dwa bieguny stycznika (10) oraz dwa bie-
guny łącznika uprawniającego (11). Stycznik (10) i łącz-
nik uprawniający (11) znajdują się w obu torach od-
pływowych (7) sterowanych odrębnymi układami ste-
rowniczymi (13). Ponadto z jednego uzwojenia trój-
uzwojeniowego transformatora (6) poporzez bezpiecznik 
sygnalizacyjny (8) wyprowadzony jest tor prądowy 
bezpośrednio do torów odpływowych (7), a drugi tor 
odpływowy trój uzwój eniowego transformatora (6) jest 
połączony z zabezpieczeniem upływowym (14), którego 
działanie jest sygnalizowane lampą sygnałową (9). 

(1 zastrzeżenie) 

H02B P. 192898 07.10.1976 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „ZELMOT", 
Warszawa, Polska (Zygmunt Lisowski, Tadeusz Kar-
piński, Zdzisław Bieńkowski). 

Zacisk do głowicy cewek zapłonowych, 
szczególnie dla pojazdów samochodowych 

Przedmiotem wynalazku jest zacisk niskiego napię-
cia przeznaczony do głowicy cewek zapłonowych dla 
pojazdów samochodowych. Zacisk charakteryzuje się 
tym, że jego środkowa część (2), dwustronnie mole-
towana ma wykonanych szereg otworów (3). Otwory 
(3) oprócz mocowania mają za zadanie umożliwienie 
wprowadzenia w nie tworzywa, które uszczelniając 
dają gwarancję eliminacji kurczów naprężeniowych. 

(1 zastrzeżenie) 
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H02H P. 192605 22.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komputerowych Sy-
stemów Automatyki i Pomiarów „MERA-ELWRO", 
Wrocław, Polska (Henoch Cwajbaum, Adolf Balik). 

Układ stabilizacji termicznej progu zadziałania 
zabezpieczenia nadnapięciowego napięcia przemiennego 

W układzie według wynalazku drugi koniec regu-
lowanego rezystora (Rl) jest połączony z bramką 
triaka (T), do której jednym końcem jest dołączony 
kompensujący termistor (R2) o ujemnym współczyn-
niku temperaturowym NTC, który drugim końcem jest 
połączony z drugim biegunem układu, podczas gdy 
anoda (2) triaka (T) jest połączona z anodą prostow-
niczej diody (D), zaś druga anoda (3) jest połączona 
z drugim biegunem układu. (1 zastrzeżenie) 

H02H P. 192606 22.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komputerowych Sy-
stemów Automatyki i Pomiarów „Mera-Elwro", Wroc-
ław, Polska (Henoch Cwajbaum, Adolf Balik). 

Układ stabilizacji termicznej progu zadziałania 
zabezpieczenia nadnapięciowego napięcia stałego 

W układzie według wynalazku drugi koniec regu-
lowanego rezystora (Rl) jest połączony z bramką ty-
rystora (TR), do której jednym końcem jest podłączo-
ny kompensujący termistor (R2) o ujemnym współ-
czynniku temperaturowym NTC, zaś drugi koniec tego 
termistora jest połączony z ujemnym biegunem ukła-
du, podczas gdy anoda (2) tyrystora (TR) jest połą-
czona z katodą diody Zenera (DZ) a katoda (3) tego 
tyrystora jest połączona z ujemnym biegunem układu. 

(1 zastrzeżenie) 

H02H P. 196494 T 07.03.1977 

Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego, Końsko-
wola, Polska (Mieczysław Domański). 

Urządzenie zabezpieczające trójfazowy silnik 
elektryczny połączony w gwiazdę 
w przypadku braku jednej fazy 

Urządzenie według wynalazku składa się z trzech 
styczników (1, 2, 3) i termika (4). Każda faza prądu 
zasila jedną z cewek stycznika (1', 2', 3'). Wyjście 
stycznika (1) jest połączone z wejściem stycznika (2), 
wejście stycznika (2) z wejściem stycznika (3), a wej-
ście stycznika (3) połączone jest z termikiem (4). Ter-
mik (4) połączony jest z silnikiem (7). Przewód zerowy 
połączony jest z wejściem wyłącznika (4") termika. 

Urządzenie według wynalazku jest szczególnie przy-
datne dla silników, których wymiana jest bardzo u-
ciążliwa np. pomp głębinowych, czy silników w stud-
niach, oraz wszędzie tam gdzie silniki pracują bez 
stałej opieki fachowej lub gdzie obsługujący maszyny 
czy urządzenia pracownicy nie słyszą pracy silnika. 

(1 zastrzeżenie) 

H02H 
G05B 

P. 201160 30.09.1977 

Pierwszeństwo: 30.09.1976 - St. Zjedn. Am. 
(nr 728 088) 

Westinghouse Electric Corporation, Pittsburgh, 
St. Zjedn. Am. (Alan Burke Shimp, Thomas Nolan 
Meyer, Robert Tracy Elms). 
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Urządzenie wyłączające obwód 

Urządzenie według wynalazku zawiera detektor 
szczytu CP1) i układ wyjściowy (CP2', CP3', CB', RF', 
RG', DB') sygnału wyzwalającego ze zwłoką czasową, 
który jest uruchamiany w odpowiedzi na osiągnięcie 
przez szczyt prądu zwarcia określonego z góry po-
ziomu w celu podania sygnału wyzwalającego z okreś-
loną z góry zwłoką np. dwóch do trzech cykli deteko-
wanego prądu w przewodzie, jeżeli detekowany prąd 
zwarciowy posiada nadal wartość szczytową w czasie 
trwania zwłoki, ale który przerywa sygnał wyzwa-
lający jeśli podczas okresu zwłoki szczyt detekowa-
nego prądu znajduje się poniżej tej wartości. Korzyst-
nie układ zawiera także układ detektora szczytu 
i układ wyjściowy sygnału wyzwalającego bez zwłoki 
do wyprowadzania sygnału wyjściowego natychmiast 
w odpowiedzi na detekowany prąd zwarcia o wartoś-
ci wyższej od założonej. 

Urządzenie wyłączające obwód według wynalazku 
zapewnia niezawodne i szybkie przerwanie wysokich 
prądów zwarcia, ale unika niekoniecznego przerywa-
nia obwodu przy wystąpieniu prądów zwarcia, które 
maleją dostatecznie szybko. (9 zastrzeżeń) 

H02K P. 192670 24.09.1976 

Zakłady Azotowe im. Pawła Findera, Chorzów, Pol-
ska (Eugeniusz Krawczyk, Henryk Rygol, Rudolf Maj-
cher). 

Urządzenie do termicznego formowania 
wielowarstwowego materiału izolacyjnego 

na prostych odcinkach cewek 
maszyn elektrycznych 

Urządzenie według wynalazku zawiera płytowy ze-
spół grzewczo-dociskowy osadzony osiowo wewnątrz 
dwuczęściowego (1.1, 1.2) bębna obrotowego (1), cierny 
element napędowy (6) oraz dwa cierne, elektryczne 
elementy kontaktujące (7.1, 7.2), współpracujące 
z osobnymi fragmentami obwodu zewnętrznego bębna 
(1). Zarówno płyty grzewcze (2.1, 2.2), jak i płyta do-
ciskowa (3) zespołu, wygięte są na całej swej po-
wierzchni wewnętrznej łukowo do środka. 

(1 zastrzeżenie) 

H02K F. 198679 T 03.06.1977 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Elektrycznych, Katowice, Polska (Maciej Bernadt, 
Maria Graczyk, Józef Owczarzy, Tadeusz Puczyłow-
ski). 

Układ chłodzenia silników elektrycznych 

Układ według wynalazku zapewnia chłodzenie sil-
ników elektrycznych w czasie krótkotrwałych przerw 
w pracy poprzez wykorzystanie energii kinetycznej 
magazynującej się w wentylatorze własnym silnika 
podczas pracy przy najwyższej prędkości obrotowej. 

Układ składa się z dwóch wentylatorów, które mogą 
być usytuowane obok siebie na jednym końcu wałka 
silnika lub symetrycznie po obu stronach pakietu. Wa-
łek (3) wyposażony jest w trwale osadzoną tuleję (7), 
w której znajduje się krzywka (8) z odwrotnie usytu-
owaną powierzchnią ślizgową dla każdego z dwóch 
wentylatorów. Wentylator posiada obrotową piastę (4), 
w której umieszczona jest zapadka (5) dociskana regu-
lowaną sprężyną (6). Przy obrotach wałka w jednym 
kierunku wirowania wycięcie krzywki pociąga za so-
bą jeden wentylator, a przy drugim kierunku wiro-
wania drugi wentylator. (3 zastrzeżenia) 

H02P P. 192732 28.09.1976 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki 
i Automatyki Górniczej „EMAG", Zakład Elektroniki 
Górniczej, Tychy, Polska (Zdzisław Karolczak, Stefan 
Słupski, Wojciech Halota, Antoni Kandzia, Anatol 
Hatwich, Benon Halama, Stefan Niemiec, Piotr 
Zmudzki, Bronisław Prochwicz, Piotr Stanislawski, 
Władysław Zieliński). 

Modułowy układ automatyzacji przenośników 
kopalnianych 

Modułowy układ automatyzacji przenośników ko-
palnianych przeznaczony jest do automatyzowania po-
jedynczych przenośników kopalnianych, jak również 
ciągów przenośników w układzie prostyir i rozgałę-
zionym. 

Układ według wynalazku zawierający czujniki, ze-
społy kontrolne, zespoły sterowania, zespoły sygnali-
zacji akustycznej i optycznej, zespół rozruchowo-cza-
sowy oraz wyłącznik napędu charakteryzuje się tym, 
że rozruchowo-czasowy zesupół (1) włączony jest sze-
regowo w obwód sterowania wyłącznika (2) napędu 
wraz z zestykami (3) wszystkich czujników, kontrolną 
diodą (4), przełącznikiem (5) rodzaju sterowania i za-
łączającym zestykiem (6) zbocznikowanym kontrolnym 
rezystorem (Rl). Załączający zestyk (6) zbocznikowany 
kontrolnym rezystorem (Rl) jest włączony w każdej 
z dwóch pozycji przełącznika (5) rodzaju sterowania, 
który umożliwia wybór jednego z dwóch rodzajów 
sterowania, a mianowicie sterowanie indywidualne 
zdalne i indywidualne lokalne. (2 zastrzeżenia) 



78 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 8 (114) 1978 

H03H P. 192563 22.09.1976 

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, Pol-
ska (Ryszard Misiak). 

Filtr niepożądanych drgań w przetwornikach 
optoelektromechanicznych 

Filtr niepożądanych drgań w przetwornikach opto-
elektromechanicznych eliminuje zniekształcenia spo-
wodowane błędnym odczytaniem informacji wskutek 
drgań przesłony, na przykład taśmy dziurkowanej lub 
tarczy kodowej, zwłaszcza w szybkich czytnikach in-
formacji. Zawiera on dwa zespoły (F1, F2), każdy zło-
żony z oświetlacza i głowicy czytającej, ustawione 
wzdłuż drogi ścieżki prowadzącej w taśmie w odle-
głości mniejszej od odległości (b) dwóch kolejnych 
dziurek w przesłonie, a odsunięte od siebie o odległość 
(a) nieco większą od wartości maksymalnej amplitudy 
drgań występujących podczas ruchu przesłony wzlę-
dem głowic czytających lub odwrotnie, przy czym gło-
wice czytające obydwóch zespołów są przyłączone do 
dwustanowego przerzutnika (Pi) w ten sposób, że sy-
gnał pierwszej głowicy na drodze ścieżki prowadzącej 
każdorazowo uprawnia drugą głowicę do odczytania 
sygnału dziurki, a sygnał drugiej głowicy zmienia 
stan przerzutnika w stan uprawnienia pierwszej gło-
wicy. (2 zastrzeżenia) 

H03H P. 198550 T 31.05.1977 

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

Układ sekwencyjnego szeregowego falownika 
tyrystorowego wysokiej częstotliwości 

Układ sekwencyjnego szeregowego falownika tyry-
storowego wysokiej częstotliwości składa się z trzech 
niezależnych szeregowych falowników (A-D), В-E) 
i С-F), mających wspólną pojemność dzieloną (Ci =» 
= C2) oraz wspólne obciążenie (Z). Jest on dołączony 
zaciskiem (1) do „+" i zaciskiem (2) do „ - " napięcia 
zasilania prądu stałego. Każdy z niezależnych falow-
ników szeregowych składa się odpowiednio z elemen-
tów (A, Lj, Cj, Z, D), odpowiednio (B, L4, C4, Z, D) oraz 
(C, L.5, Cs, Z, F). W każdym z nich rezonansowy ob-
wód wyłączający tyrystorów stanowią elementy (L, 
C, Z). Każdy z niezależnych falowników (A, B, C, D, 

E, F) składa się z szeregowo połączonych tyrystorów 
(Ti, T2) zabezpieczonych z jednej strony szeregowo 
pojemnościami (C) i rezystancjami (R) oraz z drugiej 
strony podobnie rezystancjami wyrównawczymi (Rw). 

(2 zastrzeżenia) 

H03K 
H03C 

P. 192760 30.09.1976 

Warszawskie Zakłady Radiowe, Warszawa, Polska 
(Jan Grzelewski, Witold Zalewski). 

Układ zabezpieczający przed przepięciem 
elementy wysokonapięciowe 
modulatorów impulsowych 

Układ według wynalazku posiada włączony w ob-
wód zasilania elektronicznego przekaźnika czasowego 
(K), sterującego pracą modulatora (M), pomocniczy 
układ sterujący reagujący na przekroczenie określo-
nego poziomu impulsów podawanych z dodatkowego 
uzwojenia transformatora impulsów (WN). Pomocniczy 
układ sterujący zawiera detektor szyczytowy (Dl, Rl, 
Cl), diodę Zenera (D2) oraz układ wykonawczy (Tl, 
T2, T3). (1 zastrzeżenie) 

H03K P. 197848 T 02.05.1977 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 
Rzeszów, Polska (Romuald Borek, Benedykt Rząsa). 

Sposób zwiększenia prędkości przetwarzania napięcia 
na czas i układ przetwornika realizujący ten sposób 

Sposób według wynalazku polega na jednoczesnym 
wytworzeniu w przetworniku trzech ciągów cykli 
przetwarzania (60, 64, 68) przesuniętych względem sie-
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bie o całkowitą ilość okresów napięcia sieci zasila-
jącej tak, że całkowanie napięcia mierzonego jest rea-
lizowane periodycznie w kolejno następujących po 
sobie okresach napięcia sieci. Trzy ciągi cykli prze-
twarzania są wytworzone w trzech równoległych pra-
cujących na wspólne wyjście torach przetwarzania 
napięcia na czas. Układ według wynalazku charakte-
ryzuje się tym, że tory przetwarzania napięcia na 
czas zawierają ingegratory (3, 4, 5), komparatory (6, 
7, 8), bramki (9, 10, 11) przeliczniki (12, 13, 14) i pamię-
ci pomocnicze (15, 16, 17), przy czym na wejścia tych 
torów są podawane sygnały napięcia mierzonego, na-
pięcia wzorcowego i napięcia z wyjść integratorów, 
zaś cyfrowy wynik przetworzenia otrzymany na wyjś-
ciu poszczególnych torów jest przekazany do wspól-
nej pamięci (27) i sprzężonego z nią bloku indykacji 
(28). (5 zastrzeżeń) 

N03K 
B60Q 

Р. 198621 Т 02.06.1977 

Miejskie Zakłady Komunikacyjne, Warszawa, Pol-
ska (Wiesław Szczepański, Andrzej Bachański). 

Elektromagnetyczny przerywacz kierunkowskazów 
do pojazdu, zwłaszcza komunikacji miejskiej 

Przerywacz według wynalazku składa się z cewki 
(1) przekaźnika elektromagnetycznego, zestyku (2) nor-
malnie otwartego, kondensatora (3), opornika (4) i dio-
dy (5). Równolegle do zestyku (2) za pomocą opornika 
(4) i diody (5) przyłączona jest cewka (1) przekaźnik 
i połączony z nią równolegle kondensator (3). 

Zasilanie z akumulatora dołączone jest w punkcie 
(6) stanowiącym połączenie jednego styku zestyku (2) 
przekaźnika i diody (5). Wyjście prądu z przerywa-
cza na przełącznik kierunkowskazów następuje po-
przez zacisk (7) będący połączeniem opornika (4) 
i drugiego styku zestyku (2) przekaźnika elektromag-
netycznego. (2 zastrzeżenia) 

H03K P. 198649 T 02.06.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Paweł Duda, 
Krzysztof Kompa, Witold Szaniawski). 

Szybki N-modulowy, m-bitowy, równolegle-szeregowy 
przetwornik analogowo-cyfrowy 

Szybki, m-bitowy, równoległo-szeregowy przetwor-
nik analogowo-cyfrowy napięć charakteryzuje się tym, 
że składa się z N jednakowych m/N -bitowych mo-

dułów przetwarzających (Mi, . . . Mk, . . . Mn), połączo-
nych między sobą łańcuchowo tak, że wyjście analo-
gowe (Uyk) modułu poprzedniego w łańcuchu jest po-
łączone z wejściem analogowym (UX(k+i)) następują-
cego bezpośrednio po nim modułu, a wejście analogo-
we pierwszego w łańcuchu modułu (Uxi) jest wej-
ściem sygnałowym przetwornika, natomiast blok na-
pięć odniesienia (BNO) i tor napięć odniesienia (TU0) 
jest wspólny dla wszystkich modułów przetwarzają-
cych dołączonych do toru napięć odniesienia (TUO) 
wejściami (Uo). (3 zastrzeżenia) 

H03K P. 201860 29.10.1977 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Leo-
nard Strzałkowski). 

Sposób i układ eliminacji impulsów jednoczesnych 
z dwóch ciągów impulsów asynchronicznych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do wy-
tworzenia impulsów wyjściowych (f) i (g) uruchamia 
się tylnym zboczem impulsów wejściowych (a) i (b) 
układy monostabilne (4, 5). Impulsy wyjściowe otrzy-
muje się przy występowaniu wyróżnionego stanu prze-
rzutników pomocniczych (1, 2). W układzie według 
wynalazku wejścia ustawiające przerzutników pomoc-
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niczych (1, 2) połączone są z wejściami inicjującymi 
układów monostabilnych (4, 5) oraz z wejściami ukła-
du iloczynu logicznego (3). Wyjścia przerzutników po-
mocniczych (1, 2) połączone są z wejściami warunku-
jącymi układów monostabilnych (4, 5), a wyjście ukła-
du iloczynu logicznego (3) połączone jest z wejściami 
zerującymi przerzutników pomocniczych (1, 2). Wyna-
lazek znajduje zastosowanie w układach cyfrowych. 

(2 zastrzeżenia) 

H04M P. 192782 01.10.1976 

Krakowskie Zakłady Teleelektroniczne „TELKOM-
-TELOS, Kraków, Polska (Stanisław Rydzik, Ludwik 
Staszek, Marian Kukuryk, Adam Borowski, Kazimierz 
Płochocki). 

Zespół aparatów telefonicznych 
sekretarsko-dyrektorskich 

Zespół aparatów według wynalazku zawiera trzy 
identyczne aparaty telefoniczne. W każdym aparacie 
telefonicznym zespołu jeden z dwóch zacisków (23) 
do bezpośredniej łączności wewnętrznej z jednym z 
dwóch pozostałych aparatów zespołu jest przyłączony 
poprzez styk (111) układu przełączników do żyły (34) 
z obowodu sygnalizacji przychodzącej lub do jednej 
z dwóch żył (33) z obwodu rozmownego. Ponadto w 
każdym aparacie telefonicznym zespołu styk przełącz-
nika aparatowego (213) włącza równolegle do styku 
(215) brzęczyka (214) kondensator (210) i szeregowo 
z nim połączony rezystor (211). Zespół aparatów tele-
fonicznych według wynalazku przeznaczony jest do 
łączności telefonicznej wewnętrznej między abonen-
tami aparatów zespołu oraz łączności z abonentami 
central telefonicznych. (2 zastrzeżenia) 

H04M P. 198549 T 31.05.1977 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Jerzy Troch-
ciński). 

Sposób komutacji abonenckich kanałów teledacyjnych 
w integrowanej, cyfrowej sieci telefonicznej 

Sposób komutacji abonenckich kanałów teledacyj-
nych w zintegrowanej, cyfrowej sieci telefonicznej 
polega na wstępnej komutacji uwielokrotnionych i 
wybranych dla celów teledacji kanałów telefonicznych 
z teledacyjnym zespołem komutacyjnym (1) za pomocą 
pola komutacyjnego (2) centrali telefonicznej i wpro-
wadzeniu ich do pamięci buforowej (ZL) tego zespołu 
(1). Numery kanałów teledacyjnych żądających obsługi 
odczytuje miniprocesor detekcji wywołań (ZW), a wy-
niki odczytu przesyła po sterostradzie (S) do głównego 
procesora (ZS), który odczytuje informacje adresowe 
z kanałów teledacyjnych wskazanych przez miniproce-
sor (ZW), wykorzystywane następnie do skomutowa-
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nia połączenia z odpowiednim, wyjściowym łączem te-
lefonicznym w polu komutacyjnym (2). Teledacyjne 
informacje korespondencyjne z pamięci (ZL) przenosi 
się poprzez telestradę informatyczną (T) na wejście 
pola komutacyjnego (2), a informacje o skojarzeniu 
odpowiednich, wejściowych i wyjściowych kanałów 
telefonicznych w teledacyjnym zespole komutacyjnym 
(1) zapisuje się w pamięci połączeń (PK) tego zespo-
łu (1). (2 zastrzeżenia) 

H04N P. 192786 01.10.1976 

Warszawskie Zakłady Telewizyjne „Unitra-Polko-
lor", Warszawa, Polska (Lech Kwiatuszyński, Tadeusz 
Chojnowski, Krzysztof Slusarczyk). 

Sposób kształtowania sygnału luminancji w odbiorniku 
telewizji kolorowej systemu SECAM oraz układ 

połączeń elektrycznych do stosowania tego sposobu 

Sposób kształtowania sygnału luminancji w odbior-
niku telewizji kolorowej systemu SECAM polega na 
tym, że dokonuje się regulacji amplitudy sygnału wizji 
oraz wprowadza się impulsy gaszące H o stałej ampli-
tudzie. Reguluje się poziom sygnału wypadkowego za-
leżnie od napięcia jaskrawości kineskopu, następnie 
eliminuje się składową stałą, a potem odtwarza się 
składową stałą sygnału na stałym poziomie. 

Układ według wynalazku posiada na wejściu sygna-
łu dwa wzmacniacze różnicowe (Ti Тб) obciążone 
tranzystorowym układem (T7) sterowanym impulsami 
gaszącymi H. Wyjście wzmacniaczy różnicowych (Ti, 

Тб) połączone jest z wejściem układu obcinają-
cego (Te, Tg) połączonego drugim wejściem ze źródłem 
napięcia (11) regulacji jaskrawości kineskopu oraz po-
przez układ tranzystorowy (T10) ze źródłem napięcia 
proporcjonalnego do prądu kineskopu. Ponadto emite-
ry tranzystorów (Te, Tg) połączone z masą układu oraz 
poprzez kondensator (C) z układem (Tu) odtwarzania 
składowej stałej, sterowanym impulsami gaszącymi H. 

(3 zastrzeżenia) 

H05B P. 192548 21.09.1976 

Zakłady Materiałów Lampowych, Warszawa, Polska 
(Józef Wilanowski, Marian Szutko, Artur Marciniak). 

Uchwyt kontaktowy 

Uchwyt kontaktowy według wynalazku służy do 
spiekania oporowego kształtek z metali wysokotopli-
wych. Posiada on korpus (1) z kanałem chłodzącym (2) 
z wciśniętym prętem stykowym (3) i ruchomym (4) 
oraz śrubami regulującymi (5, 6) i kołkiem oporo-
wym (7). (1 zastrzeżenie) 

H05K P. 192647 25.09.1976 

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-
-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warsza-
wa, Polska (Piotr Dąbrowski). 

Przepust metalowo-szklany z dodatkową płaszczyzną 
montażową 

Przedmiotem wynalazku jest przepust metalowo-
-szklany z dodatkową płaszczyzną montażową, izolu-
jącą struktury półprzewodnikowe umieszczone na pod-
stawie przepustu. Przepust ten posiada na swej pod-
stawie (1) płytkę ceramiczną (2), przy czym płytka 
posiada na swej górnej powierzchni jedno lub kilka 
pól metalizowanych (3), nie połączonych ze sobą. 

(1 zastrzeżenie) 

H05K P. 192733 30.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informa-
tyki „MERA-BŁONIE", Błonie k. Warszawy, Polska 
(Jerzy Bezpałko, Krzysztof Woliński, Grzegorz Na-
głowski). 
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Sposób przygotowania koszulek adresowych 
dla przewodów montażowych elektrycznych 

oraz urządzenie do przygotowania koszulek adresowych 
dla przewodów montażowych elektrycznych 

Sposób według wynalazku polega na drukowaniu 
treści zapisów adresowych na rurce plastikowej, nad-
cinaniu rurki na żądaną długość, a następnie utrwa-

laniu napisów. Drukowanie lub drukowanie i nadci-
nanie są sterowane z nośnika informacji, która może 
być wprowadzana na nośnik za pomocą klawiatury. 
Urządzenie według wynalazku składa się z zespołu 
samoczynnie drukującego, zespołów podawania i pro-
wadzenia półfabrykatu, zespołu programowania oraz 
z zespołu wczytywania informacji z nośnika dla stero-
wania urządzeniem. (9 zastrzeżeń) 
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II . W Z O R Y U Ż Y T K O W E 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01F W. 57789 09.07.1977 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa, Warszawa, Polska (Józef Dobek, Tadeusz 
Miłosz). 

Urządzenie do stacjonarnego omîotu kombajnem 
zbożowym 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
stacjonarnego omłotu kombajnem zbóż oraz innych 
roślin ze stogów, stert i stodół. 

Urządzenie składa się: z podstawy (1), bocznych 
ścian (2), (3) oraz z czołowej ściany (4), trwale ze sobą 
połączonych za pomocą spawania. Ściana (4) ma otwór 
(9) o kształcie prostokątnym odsłaniający przód pochy-
łego przenośnika kombajnu. (1 zastrzeżenie) 

A01G 
E04B 
E04H 

W. 57709 25.06.1977 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Zamość, Polska 
(Zenon Lis, Jan Berbeć, Edmund Busz, Krzysztof Gile-
wicz, Wiktor Brzyski, Tadeusz Krupa). 

Namiot foliowy stosowany do upraw przyśpieszonych 
warzyw, kwiatów i rozsady 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zamknięcie 
wejścia do namiotu foliowego umieszczonego w ścia-
nie czołowej namiotu o kabłąkowej konstrukcji noś-
nej. Pionowa ściana (1) czołowa ma przecięcie (2) w 
kształcie litery T, tworzące dwa skrzydła (3) wejścio-
we. Każde z trzech ramion przecięcia T ma wszyty 
lub wklejony zamek (4) błyskawiczny. Wzdłuż prze-
cięcia pionowego w obydwu skrzydłach (3) jest wszyty 

lub wklejony płaskownik (5) ułatwiający zwijanie 
skrzydeł. Zwinięte skrzydła (3) mocuje się do ściany 
(1) czołowej za pomocą troków (6). (1 zastrzeżenie) 

A01G W. 57741 01.07.1977 

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, Katowice, 
Polska (Kazimierz Serafin, Edward Wolski). 

Urządzenie zrywkowo-mygłujące 

Urządzenie stosowane do zrywki i mygłowania dłu-
życ w warunkach terenowych, przystosowane do za-
wieszania na dolnych wysięgnikach podnośnika ciąg-
nika, charakteryzuje się tym, że boczne ramiona noś-
nej ramy (1) mają po trzy wystające fragmenty (a, b, 
c), z których fragment (a) skierowany jest do tyłu 
i stanowi wspornik nośny dłużyc. Natomiast fragmen-
ty (b, c) skierowane są do przodu i służą do sztywnego 
połączenia nośnej ramy (1) z wysięgnikami (2) pod-
nośnika. Dwuszczękowy chwytak dłużyc ma pomiędzy 
górnymi ramionami szczęk (7) hydrauliczny siłownik 
(8) i elastyczne cięgno (9). Siłownik (8) służy do za-
ciskania dolnych ramion szczęk (7), a elastyczne cięgno 
(9) do rozchylania ich. (1 zastrzeżenie) 
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A47D W. 57767 05.07.1977 

Opolskie Fabryki Mebli, Opole, Polska (Stanisław 
Przybylski, Tadeusz Oleś). 

Łóżeczko dziecięce 

Łóżeczko dziecięce o konstrukcji demontowanej, w 
którym podzespoły szczytów (1), dna (2) i boków (3) 
mają konstrukcję nierozbieralną, według wzoru użyt-
kowego charakteryzuje się tym, że ramiaki pionowe 
(4) boków (3) stanowią nogi łóżeczka. Szczyty (1) z bo-
kami (3) połączone są śrubami (5). (1 zastrzeżenie^ 

A47G W. 57620 13.06.1977 

Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Wyrobów Metalo-
tvych i Elektrycznych „Elektromet", Poznań, Polska 
(Zdzisław Kowala). 

Wieszak choinkowy, uniwersalny 

Wieszak według wzoru użytkowego wykonany jest 
z jednego odcinka najkorzystniej drutu stalowego, ma 
kształt litery „S" uzyskując dzięki temu konieczną 
sprężystość, przy czym jego dwa oczka (1, 2) wiel-
kością zróżnicowane, wykonane są po obu stronach 
prostej linii odcinka drutu dla ułatwienia zaczepiania 
ozdoby oraz zawieszania jej na wyznaczonym miejscu. 
Końcówki (3, 4) drutu wygięte są naprzeciwległe 
wzdłuż prostej linii (5) odcinka drutu, przy czym koń-
cówka (4) większego oczka odgięta jest na zewnątrz 
od prostej linii odcinka drutu, ułatwiając w ten sposób 
nasadzanie wieszaka na gałązkę choinki. 

(1 zastrzeżenie) 

A61F 
G02C 

W. 57723 30.06.1977 

Zakłady Metalowe Przemysłu Gumowego „Stomil", 
Środa Wielkopolska, Polska (Andrzej Beszterda). 

Okulary kąpielowe 

Okulary kąpielowe, wykonane z przezroczystego 
tworzywa charakteryzują się tym, że okular (1) ma 
kształt elipsoidalnej czaszy (2) ograniczonej od góry 
wycinkiem kulistej czaszy (3), natomiast do dolnej 
powierzchni łukowo wygiętego kołnierza (4) oku'aru 
(1) jest przytwierdzona uszczelka (5), wykonana z ela-
stycznego porowatego tworzywa o zamkniętych po-
rach. Okulary zapewniają większy kąt patrzenia oraz 
większą szczelność przylegania do twarzy. 

(1 zastrzeżenie) 

A61J W. 57778 08.07.1977 

Spółdzielnia Inwalidów „Zorza", Warszawa, Polska 
(Hanna Drabczyk, Ryszard Łoboda, Feliks Lange). 

Etui do smoczka 

Etui według wzoru użytkowego stanowi pojemnik (1) 
mający na wewnętrznej ściance, przy górnej krawędzi 
trzy pary zgrubień (4, 7), (5, 8) i (6, 9) tworzące 
szczeliny do osadzania osłonki (2) smoczka (3) oraz 
elementy (10, 11) do stabilnego osadzania smoczka (3) 
w pojemniku (1), przy czym przekrój pojemnika (1) 
dopasowany jest do obrysu osłonki (2) smoczka (3). 

(1 zastrzeżenie) 



Nr 8 (114) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 85 

A63H W. 57478 11.05.1977 

Centralne Laboratorium Chemiczne, Warszawa, Pol-
ska (Alicja Ostrzycka). 

Zabawka w postaci węża 

Zabawka w postaci węża, wykonana z tworzywa 
sztucznego, przeznaczona dla dzieci według wzoru 
użytkowego składa się z głowy (1), kilku członów (3) 

tułowia oraz ogona (4). Poszczególne części połączone 
są ze sobą rozłącznie przy pomocy górnych czopów (5) 
i dolnych czopów (6) oraz otworów (7). Osie czopów 
(5 i 6) wykonane na jednym końcu członów (3) są 
przesunięte względem siebie w kierunku pcdłużnym, 
zaś otwory (7) wykonane na drugim końcu członów (3) 
są na jednej osi. Zabawka trzymana w ręku wyko-
nuje samoistne ruchy imitujące ruch żywego gada. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział В 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D W. 57718 29.06.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urzą-
dzeń Specjalnych, Poznań, Polska (Henryk Bukowski, 
Lech Kalinowski, Andrzej Charoński). 

Urządzenie sygnalizujące zanieczyszczenie wkładu 
filtrującego filtra cieczy 

Urządzenie sygnalizujące zanieczyszczenie wkładu 
filtrującego filtra oleju ma trzpień pomiarowy (1) osa-
dzony wraz ze sprężyną napinającą (2) poprzez suwak 
(3) zaworu zwrotnego, tuleję prowadzącą (4) i ele-
menty uszczelniające (6) w korpusie (5) filtra. Czoło 
trzpienia pomiarowego (1) stanowi podporę dźwig-
niową znanego sygnalizuj ąco-sterującego mikrowy-
łącznika elektrycznego (9). (1 zastrzeżenie) 

B05C W. 57774 5.07.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Stolarki Budowlanej, Warszawa, Polska (Zygmunt Ole-
jarz, Marian Turliński). 

Kolumna elektrostatycznych rozpylaczy 

Kolumna elektrostatycznych rozpylaczy samodczu-
jących o kształcie cylindrycznym wyposażona w napęd 
rozpylaczy charakteryzuje się tym, że obudowa (3) na-
pędu (1) wielotarczowych rozpylaczy zakończona jest 
od góry płytą (2) mocującą do stropu kabiny malar-
skiej jako jedynego zamocowania, a od dołu będąca 
w odległości od fundamentu zbliżonej do wysokości 
izolatora wysokiego napięcia. (1 zastrzeżenie) 
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B21D W. 57428 03.04.1974 

Odlewnia Żeliwa „Węgierska Górka", Węgierska 
Górka, Polska (Józef Szczotka, Józef Golec, Józef 
Gawliński, Ignacy Sapeta). 

Przyrząd do szczelnego osadzania cienkościennych 
pierścieni nietakwych w wewnętrznych gniazdach 

stożkowych części maszyn, zwłaszcza 
w korpusach zaworów hydrantów 

Przyrząd służy do szczelnego osadzania pierścieni 
metalowych w gniazdach części maszyn, zwłaszcza 
w korpusach hydrantów z jednoczesną obróbką plas-
tyczną wewnętrznych części pierścienia z wymaganą 
dokładnością i gładkością. Przyrząd składa się z kor-
pusu, który stanowią dwa odwrócone do siebie pod-
stawami stożki ścięte (1) i (2), których podstawy po 
rozszerzeniu się, tworzą kołnierz oporowy (3), na któ-
ry nałożony jest kosz (4) z wybraniami (5) dla wał-
ków (6). Wałki (6) zabezpieczone są przed wypadnię-
ciem w dół profilową podkładkę (7) za pomocą śruby 
(8). Górna część stożka górnego (1) przyrządu speł-
niająca rolę chwytu stożkowego (9) jest zakończona 
płetwą (10). (2 zastrzeżenia) 

B21K W. 57768 05.07.1977 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Dionizy 
Szyba, Jacek Chałupczak, Adam Jan Długosz, Andrzej 
Piątkowski). 

Wypraska do wytwarzania pierścienia 
zewnętrznego łożyska igiełkowego do przegubów 

Konstrukcja wypraski według wzoru pozwala na 
oszczędność materiału i zmniejszenie pracochłonności 
podczas obróbki mechanicznej. 

Wypraska do wytwarzania pierścienia zewnętrznego, 
igiełkowego do przegubów łożyska wykonana w kształ-
cie cylindrycznym ma otwór zamknięty z jednego 
końca denkiem (1), który w środkowej części posiada 
wgłębienie (2). 

Powierzchnia denka (1) jest płaska i przechodzi pro-
mieniem w pionową ściankę boczną (3) otworu, za-
kończoną fazą (4). Faza (4) styka się z powierzchnią 
czołową (5) równoległą do denka (1). 

Część górna ścianki bocznej (3) po stronie zewnętrz-
nej jest odchylona pod kątem w kierunku osi wy-
praski. (1 zastrzeżenie) 

B23B W. 57746 04.07.1977 

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Prze-
mysłowej, Kielce, Polska (Wiesław Kita, Stanisław 
Kurzawski, Władysław Ząbczyński). 

Suport tokarski 

Zastosowanie suportu według wzoru umożliwia uzy-
skiwanie gładszych powierzchni obrabianych przed-
miotów. 

Suport tokarski według wzoru użytkowego składa 
się z podstawy (1), na której zamocowany jest suwli-
wie zespół mocujący (3) połączony przegubem (6) 
z tłoczyskiem (5) siłownika pneumatyczno-hydraulicz-
nego. W podstawie (1) od dołu zamocowana jest płyt-
ka ustalająca (7). 

W płycie zespołu mocującego (3) osadzona jest śru-
ba (4) do mocowania imaka narzędziowego. 

(3 zastrzeżenia) 

B23C W. 57290 05.04.1977 

„Agromet" Zakłady Kuziennicze i Maszyn Rolni-
czych, Jawor, Polska (Aleksander Tęcza, Stanisław 
Tabasz). 

Frez palcowy 

Frez palcowy dwuostrzowy z chwytem walcowym, 
zwłaszcza do kopiowania matryc kuziennych według 
wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że jego 
ostrza posiadają kąt przyłożenia (a) równy 30°, kąt 
natarcia (y) równy 5° oraz kąt pochylenia linii śrubo-
wej (k) równy 10°. Wierzchołek części roboczej freza 
wyposażony jest w podwójne zaszlifowanie, którego 
kąt wierzchołkowy (2x) równy jest 130°, a zmniejszo-



Nr 8 (114) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 87 

ny kąt wierzchołkowy (2xi) odpowiednio 70°. Kąt po-
chylenia krawędzi tnącej freza (e) i promień wierz-
chołkowy (r) uzależnione są zarówno od średnicy (d) 
części chwytowej (1) jak i od łącznej długości części 
chwytowej (1) i ostrza (2). Zastosowana powierzchnia 
walcowa ostrza (m) stanowi 0,2 promienia jego wierz-
chołka (r) względnie głębokości zarysu ostrza (h). 

(3 zastrzeżenia) 

B23C 
B23F 
B24B 

W. 57762 04.07.1977 

Spółdzielnia Inwalidów Produkcyjno-Usługowa „In-
produs", Jawor, Polska (Romuald Szmołda). 

Łapa dociskowa 

Łapa według wynalazku służąca do mocowania na 
stole obrabiarki przedmiotów podlegających obróbce, 
zapewnia skuteczny docisk mocowanego przedmiotu 
bez konieczności dokładnego regulowania wysokości 
podpory łapy i dokładnego ustawienia równoległości 
łapy. 

Rozwiązanie polega na zastosowaniu złącza przegu-
bowego pomiędzy oporową śrubą (8), a końcem (4) 
łapy (1). Złącze to stanowi nakrętka śruby (8), wyko-
nana w postaci wałka (5) z gwintowanym otworem 
(6). Wałek (5) jest osadzony obrotowo w końcu (4) 
łapy (1). (2 zastrzeżenia) 

B25B W. 57766 05.07.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia" Jastrzębie, 
Polska (Wilhelm Korowaj). 

Kleszcze do wymiany żarówek 

Kleszcze służą do bezpiecznej wymiany żarówek 
lamp sygnalizacyjnych w czasie ruchu kontrolowa-
nych maszyn i urządzeń. 

Kleszcze składają się z dwóch ramion (1) i (2) od-
giętych w części środkowej na zewnątrz i połączonych 
na obu końcach ruchowo, na krzyż. Z przodu końce 
ramion (1) i (2) mają szczęki (5) korzystnie wyprofi-
lowane w kształcie łopatkowych półobejm dopasowa-
nych do powierzchni żarówek, zaś z tylu zakończone 
są rękojeścią, przed którą pomiędzy skrzyżowanymi 
ramionami (1) i (2) umieszczony jest sprężynowy drut 
(6) zwierający szczęki (5) i utrzymujący je w ustalo-
nej odległości. 

Kleszcze nadają się szczególnie do stosowania w 
w automatyce przemysłowej. (1 zastrzeżenie) 

B26B I. 57752 04.07.1977 

Wiesław Szumski, Karczew, Polska (Wiesław Szurn-
ski). 

Nożyczki 

Nożyczki według wzoru użytkowego składają się 
z dwóch elementów w postaci płaskowników (1) i (2) 
z wygiętymi końcami (4), które są usytuowane równo-
legle względem płaskowników połączonych nitem (5) 
i mających w miejscach wygięć zgrubienia (6) i (7), 
przy czym elementy (1) i (2) z końcami (3) i (4) osa-
dzone są w dwuczęściowej, oprawie (8) i (9) z Wycię-
ciami (10) i (11). (1 zastrzeżenie) 

B28B W. 55264 01.03.1976 

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólne-
go nr 1, Szczecin, Polska (Jan Kaczrnarek, Mieczysław 
Jaźwicki). 

Forma do prefabrykacj płyt żelbetowych 

Forma do prefabrykacji płyt żelbetowych, zwłaszcza 
płyt balkonowych i podestowych, składa się z ramy 
(1) wykonanej z kątownika oraz ramienia (2) wykona-
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nego z płaskownika i przytwierdzonego jednym kon-
cern do ramy (1). W drugim końcu ramienia (2) wy-
konany jest nagwintowany otwór w którym jest u-
mieszczona dociskowa śruba (3). (2 zastrzeżenia) 

B60P W. 57781 08.07.1977 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Bu-
downictwa „ZREMB". Warszawa, Polska (Jerzy Ma-
jerski, Zbigniew Zaremba). 

Dwuosiowy wózek kierowany do przemieszczania 
dłużycowych ładunków 

Dwuosiowy wózek kierowany według wzoru użyt-
kowego wchodzi w skład zestawu transportowego 
przeznaczonego do przemieszczania dłużycowych ła-
dunków takich jak dźwigary, słupy, przęsła mostowe 
itp. Szczególne zastosowanie znajduje do przemiesz-
czania kompletnych żurawi budowlanych transporto-
wanych w całości. 

Dwuosiowy wózek kierowany składa się z uresorowa-
nego podwozia (1) zaopatrzonego w koła skrętne (2) osi 
tylnej (3) sterowane przez kierowcę kierownicą (4), u-
mieszczoną w tylnej części wózka, najkorzystniej za tyl-
ną osią (3), na którym, przy pomocy obrotowo-przegu-
bowego mechanizmu sprzęgającego (5), jest zamoco-
wany rozłącznie wymienny wspornik (6). Wspornik jest 
wyposażony w belki (7) i jarzma (8), przeznaczone do 
mocowania podpieranego ładunku (9). (4 zastrzeżenia) 

B60S W. 57082 21.02.1977 

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Pol-
ska i Zakłady Tworzyw Sztucznych „Krywałd-Erg" -
Knurów, Polska (Rudolf Liszka, Henryk Dreinert, 
Józef Kania, Zdzisław Panek, Piotr Pardubicki, Klaus 
Piotr Dytko). 

Podkład pod kola pojazdów mechanicznych 

Podkład pod koła pojazdów mechanicznych wyko-
nany z tworzywa sztucznego, unieruchamiający koło 
pojazdu w czasie postoju, ma bieżnię z częścią roboczą 
(2) ruchomą, zakończoną od dołu metalowymi bolcami 
(5). Ściany boczne (11) zakończone są od dołu wystę-
pami (12). (1 zastrzeżenie) 

B60T W. 57400 25.04.1977 

Zakłady Tworzyw Sztucznych, Krzywałd-Erg", Knu-
rów, Polska (Piotr Pardubicki, Andrzej Szydlik, Klaus 
Piotr Dytko, Zdzisław Panek, Józef Kania). 

Podkład 

Podkład według wzoru użytkowego do blokowania 
kół pojazdów mechanicznych przed obsuwaniem się 
pojazdów na pochyłościach lub podczas czynności ob-
sługowych ma kształt klina, którego podstawa posiada 
uzębienie (1), a powierzchnia boczna ustawione prosto-
padle względem siebie żebra (2) i (7). Żebra (2) pod-
pierają wklęsłą krzywiznę oporową (4) zaopatrzoną 
w karbowanie (5) o zmiennym promieniu karbów. 
W tylnej części podkładu usytuowany jest uchwyt (3). 

(1 zastrzeżenie) 

B63B W. 57635 14.06.1977 

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądo-
wej, Nowy Targ, Polska (Waldemar Bihl). 

Barierka burtowa i nadburcia na jednostce 
pływającej 

Barierka według wzoru użytkowego, ma wsporniki 
(2), które stanowią przedłużenie słupków (1) i są na-
chylone w kierunku do wewnątrz statku pod kątem 
ostrym względem osi słupków (1) oraz są przymoco-
wane do górnej poręczy (5) barierki, (1 zastrzeżenie) 
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B61D W. 57751 04.07.1977 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Samolotów Lekkich 
„PZL-Warszawa", Warszawa, Polska (Anatol Kossow-
ski). 

Układ sterowania dozownika opylacza 
aerodynamicznego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół stero-
wania dozownikiem opylacza aerodynamicznego, słu-
żącego do rozprzestrzeniania środków sypkich z sa-
molotu lub śmigłowca. 

Zespół sterujący według wzoru użytkowego charak-
teryzuje się tym, że szyber dozujący (4) wykonany 
jest w postaci zamkniętego profilu, o kształcie seg-
mentu walca, wzmocnionego w środku żebrami (5) 
i zawieszonego obrotowo w korpusie dozownika (1). 
Szyber dozujący (4) uruchamiany jest za pośrednic-
twem dwuramiennej dźwigni, (7) zawieszonej na wy-
sięgniku (8) zamocowanym do korpusu dozownika. 
Siłownik (6) uruchamiający szyber (4) zawieszony jest 
przegubowo, swoim cylindrem, na krótszym ramie-
niu dźwigni (7) dwuramiennej a końcem tłoczyska za-
mocowany jest przegubowo do wysięgnika tej dźwig-
ni. Między końcem dłuższego ramienia dźwigni dwu-
ramiennej a szybrem dozującym wstawiony jest łącz-
nik (9) o regulowanej długości. (4 zastrzeżenia) 

В65B W. 57770 06.07.1977 

Stocznia Północna im. Bohaterów Westerplatte, 
Gdańsk, Polska (Ireneusz Janowicz). 

Zbiornik ze stołem do układania ryb w tacach 

Urządzenie według wzoru użytkowego ma zbiornik 
(1) w kształcie półwalca z zakończeniem ułatwiają-
cym wygarnianie ryb. Pod zakończeniem tym znaj-

duje się stół (4) a pod stołem waga (3). Szala wagi jest 
poprzez otwór w stole (4) wyprowadzona nad jego po-
wierzchnię w taki sposób, że ustawiona na niej taca 
(5) znajduje się pod zakończeniem zbiornika (1) słu-
żącym do ułatwienia wysypywania ryb ze zbiornika. 

(1 zastrzeżenie) 

B65D W. 57497 14.05.1977 

Przedsiębiorstwo Obróbki Drewna nr 6, Potulice, 
Polska (Stefan Dziewoński, Konrad Drewka). 

Opakowanie zwrotne do magazynowania 
i transportu wyrobów gotowych 

Opakowanie służy głównie do magazynowania 
i transportu mebli. Wykorzystana jest w nim natu-
ralna sprężystość poduszek mebli tapicerskich lub 
elementu sprężynującego umieszczonego w opakowa-
niu. 

Opakowanie ma dwie ramy (1) z zaczepami (5), oraz 
listwy (2) zakończone hakami (3). Na elementach opa-
kowania umieszczone są elementy (6) sprężynujące. 

(2 zastrzeżenia) 

B65G W. 57514 20.05.1977 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Biuro Projektów Górniczych, Kraków Polska, (Zbi-
gniew Nowakowski, Janusz Głazewski). 

Regał do składowania termosów 
na posiłki regeneracyjne. 

Regał wykonany jest w postaci wielokondygnacyj-
nej ramy zbudowanej ze słupów (1) połączonnych ry-
glami (2). Wewnątrz ramy zamocowane są płyty fali-
ste (3) usytuowane ukośnie w kierunku płyty osłono-
wej (4) zamocowanej w odpowiedniej odległości do 
ramy regału. Płyta osłonowa (4) stanowi oparcie dla 
termosów składowanych na płytach falistych (3). 

(1 zastrzeżenie) 
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B65G W. 57589 07.08.1977 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Wiesław Apalkow, Zbigniew Kowalewicz, Władysław 
Czarnecki, Eugeniusz Trębicki, Wojciech Smoleński, 
Edward Zawitkowski, Lucyna Pocześniak, Henryk 
Ćwiek, Jerzy Granicki). 

Urządzenie do przemieszczenia przedmiotów 
w przestrzeni roboczej 

sterowane elektronicznie o napędzie 
pneumo-hydraulicznym. 

Urządzenie ma ramę (1) korpusu z przymocowany-
mi do niej kółkami (2) jezdnymi, na której jest za-
mocowana trzyczęściowa osłona (3). Na ramie osadzo-
na jest obracająca się, wysuwana kolumna (4) wypo-
sażona w mechanizm obracania i podnoszenia, do któ-
rej jest przymocowny uchwyt (8) do mocowania na 
nim co najmniej jednego ramienia (3). Ramię (9) ma 
pneumatyczny siłownik główny z zaworami do regu-
lacji prędkości i hamowania. Ramię (9) na swym koń-
cu ma bagnetowe złącze do mocowania wymiennego 
chwytaka (10) a na drugim końcu osadzony mecha-
nizm (11) jego obrotu w postaci dwóch siłowników 
pneumatycznych o działaniu przemiennym. Wszystkie 
urządzenia pneumatyczne są połączone kanałami ze 
źródłem czynnika roboczego poprzez rozdzielacze elek-
tromagnetyczne. Rozdzielacze te działają na skutek im-
pulsów sterujących otrzymywanych z połączonych z 
nimi wyjść szafy sterującej (5). Obudowa szafy ste-
rującej (5) jest przystosowana do umieszczania na ra-
mie (1) urządzenia, jak i w dowolnej odległości od 
niego, natomiast szafa jest stale połączona z wejściem 
sterującym (14) urządzenia, alternatywnie z pulpitem 
sterowania ręcznego. (1 zastrzeżenie) 

B65G W. 57733 28.06.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zdzisław 
Kieżun). 

Otwierana paleta do opon 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest otwierana pa-
leta do opon, mająca zastosowanie zwłaszcza do ma-
gazynowania opon pojazdów. 

Paletę stanowi przestrzenna konstrukcja kratowni-
cowa w postaci prostopadłościanu, którego boczne ścia-
ny są otwarte i zabezpieczone za pomocą wahaczy (2) 
zamocowanych obrotowo w kształtownikach (3) przy-
spawanych do ścian czołowych. W środkach ścian 
czołowych zamocowane są wsporniki (1) będące opo-
rami dla wahaczy (2) przy otwarciu palety. 

(1 zastrzeżenie) 

B65G W. 57738 30.06.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr W. 53016 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska {Bogumił Szmitt). 

Uchwyt dolnego krążnika przenośnika taśmowego 

Uchwyt według wzoru stosowany jest w przenośni-
kach taśmowych, których ramy nośne wykonane są 
z kątownika. Uchwyt składa się z nośnego elementu 
(2) o kształcie litery U oraz śruby (3), łączącej element 
(2) z nośną belką (1) ramy przenośnika. Koniec swo-
bodnego ramienia elementu (2) ma rozwidlenie, w 
którym spoczywa końcówka osi (4) krążnika. Uchwyt 
zapewnia stabilność połączenia za pomocą jednej śru-
by (3). (l zastrzeżenie) 

B65G W. 57744 02.07.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr W. 57215. 

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

Zwrotnica trzykanałowa jednopłaszczyznowa 

Zwrotnica ma zastosowanie w instalacjach trans-
portu pneumatycznego do kierowania strugi materiału 
pylistego zwłaszcza tam, gdzie zachodzi konieczność 
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stosowania dużych promieni łuków dla zmiany kie-
runku podawanego materiału. Istotną częścią zwrot-
nicy jest stała obudowa (1) z łukowym łącznikiem (7) 
umocowanym na obrotowej części (5), która zmienia 
kierunek podawanego materiału do jednego z kierun-
kowych króćców (8) umieszczonych na górnej pokry-
wie (9). (1 zastrzeżenie) 

B65G W. 57765 04.07.1977 

Kombinat Maszyn dla Fabryk Domów - ZREMB, 
Zakład Produkcyjny Jaśkowice, Orzesze-Jaśkowice, 
Polska, (Henryk Król, Jerzy Morciniec). 

Osadnik zanieczyszczeń, zwłaszcza do przenośników 
ślimakowych cementu. 

Osadnik do zanieczyszczeń cementu ma obudowę (I) 
do której przyspawane są wsporniki (2) posiadające 
otwory gwintowane. 

Pokrywa (4) mocowana poprzez podkładki (5) śru-
bami (6) do wsporników (2) uszczelniona jest uszczel-
kami (3), a szczeliny boczne zasłonięte są wkładkami 
(7) o kształcie wypukłym. (1 zastrzeżenie) 

B66C W. 57769 06.07.1977 

Stocznia Północna im. Bohaterów Westerplatte, 
Gdańsk, Polska (Wacław Buturma). 

Chwytak do bębnów kablowych 

Chwytak do bębnów kablowych, linowych ma jarz-
mo (1) składające się z ucha zaczepu oraz belki za-
czepu, w której są wykonane wycięcia (2) umożliwia-
jące przesuwanie zawieszenia ramion {3) zaczepu w 

zależności cd długości bębna. Ramię (3) ma w swej 
górnej części sworzeń (5) umiejscawiający ramię w 
wycięciu (2) oraz sworzeń (6) dolny, służący do zawie-
szenia na nim bębna. (1 zastrzeżenie) 

Dział С 
CHEMIA I METALURGIA 

C10B W. 57726 29.06.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego „Ko-
ksoprojekt", Zabrze, Polska (Marian Wysocki, Aleksan-
der Długosz, Józef Mync, Józef Żukowski, Tadeusz 
Bruchal). 

Wypełnienie płasko-równoległe 
do aparatów typu kolumnowego. 

Przedmiotem wynalazku jest element płasko-równo-
legły z wycięciami, przeznaczony do wypełniania apa-
ratów dla wymiany masy oraz oddzielaczy fazy uno-
szonej z gazem (oddzielanie pyłów i kropel cieczy). 
Element wypełnienia według wzoru użytkowego sta-
nowią dwa rzędy niepełnych wycięć w kształcie trój-
kątów równoramiennych wykonanych w blachach sta-
lowych lub aluminiowych. Oba rzędy usytuowane są 
równolegle do siebie i do poziomych krawędzi ele-
mentu, a wzajemne przesunięcie wycięć górnego i dol-
nego rzędu wynosi około 0,5 podziałki (t) zębów. Wy-
cięty materiał odgięty jest pod odpowiednim kątem 

wzdłuż podstawy trójkątów. Kierunek odgięcia zębów 
w dolnym rzędzie jest odwrotny do kierunku odgięcia 
zębów górnego rzędu. Suma wysokości (h) wycięć (zę-
bów) w górnym i dolnym rzędzie wynosi około 0,5 
wysokości (H) elementu. (4 zastrzeżenia) 
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C10F W. 55502 22.04.1976 

Katowickie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej 
„Las", Wojkowice, Polska (Piotr Kotulski, Farnciszek 
Krupa, Andrzej Dąbrowski). 

Wytłaczarka do wytwarzania podpałki 
z odpadów drzewnych, zwłaszcza z mieszaniny 

wiórów i trocin 

Wytłaczarka według wzoru użytkowego składa się 
z dwóch cylindrów (24) usytuowanych równolegle w 
płaszczyźnie poziomej, w których umieszczone są prze-
suwnie tłoki (25) połączone przegubowo z korbowoda-
mi (26), które swymi drugimi końcami połączone są 
obrotowo z napędowymi kołami (27) mimośrodowymi, 
osadzonymi na wspólnym wale (28) napędzanym przez 
silnik (30). Cylindry (24) mają od góry zsypy (22) z 
wlotowymi otworami (29) na masę podpałkową (16) 
a od przodu mają stożkowo zbieżne tuleje (32), które 
są usytuowane współosiowo z cylindrami (24) i połą-
czone z nimi rozłącznie. Na zewnętrzne powierzchnie 
tulei (32) zakładane są cylindryczne osłonki (34) z two-
rzywa sztucznego na masę podpałkową (16). 

(3 zastrzeżenia) 

C23F W. 57757 04.07.1977 

Spółdzielnia Pracy Usług i Wyrobów Przemysłu 
Szklarskiego im. Janka Krasickiego, Łódź, Polska 
(Wojciech Kulikiewicz, Ryszard Ramski). 

Urządzenie do mechanicznego polerowania 
kryształów 

Obudowa z mechanizmem manipulacyjnym stosowa-
na jest przy chemicznym polerowaniu wyrobów ze 
szkła. 

Obudowa w kształcie prostopadłościanu ma otwór 
(4) ukształtowany w postaci otwartej powierzchni wal-
cowej, szczelnie zamykany od góry ruchomą pokry-

wą (5) również o kształcie otwartej powierzchni wal-
cowej, wahliwie zamocowaną do ściany przedniej 
i tylnej (3) obudowy. Górna ściana (1) zaopatrzona jest 
w czerpnię (6) wyciągu mechanicznego. 

(2 zastrzeżenia) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01C 
E01H 

W.57754 04.07.1977 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa, Warszawa, Polska (Wojciech Chaczyński, 
Stanisław Kanafa). 

Osprzęt zgarmająco-spulchniający 

Osprzęt według wzoru użytkowego jest zawieszony 
na podnośniku ciągnika, zwłaszcza ciągnika rolniczego. 
Osprzęt jest przeznaczony do budowy i utrzymania 
dróg gruntowych użytkowanych przez rolnictwo. 

Składa się on z zawiesia (1), połączonego przegubowo 
z podnośnikiem (2) ciągnika, wysięgnika (4) zamoco-
wanego do zawiesia (1) zawiasowo - przestawnie, 
mechanizmu (12) dwuskrętnego, osadzonego zawiaso-
wo - przestawnie na wysięgniku (4) i zgarniaka (18) 
połączonego z mechanizmem (12) dwuskrętnym za-
wiasowo - przestawnie, zaś do zgarniaka (18) jest 
zawiasowo przytwierdzony spulchniacz (27). 

Do zawiesia (1) są przytwierdzone płyta (3) i tule-
je (7), (8), a wysięgnik (4) ma na przodzie piastę (6), 
zaś z tyłu czop (10) z płytą (11). 

Mechanizm (12) dwuskrętny stanowią: pionowa pły-
ta (13), tuleja (14), pionowy czop (15) i pozioma płyta 
(16), trwale z sobą połączone. 

Zgarniak (18) ma tuleję (19) z poziomą płytą (20). 
(4 zastrzeżenia) 

E01H W. 57777 07.07.1977 

Pabianickie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. 
Bojowników Rewolucji 1905 r. „Pamotex", Pabianice, 
Polska (Eugeniusz Rzepiński, Grzegorz Scieszko, Ed-
ward Cyran). 
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Piaskarka 

Piaskarka ma zastosowanie do posypywania pias-
kiem i innymi środkami jezdni, chodników, alei par-
kowych, ramp, podjazdów, parkingów itd., oraz do 
posypywania wapnem, nawozami sztucznymi itp. grun-
tów rolnych. 

Piaskarka ma jezdną oś (1) z wychodzącym z różni-
cowego mechanizmu (2) pionowym wałkiem (11) obro-
towym zaopatrzonym na końcu w ślimak (12) umiesz-
czony w otworze ładunkowej skrzyni (5), oraz ma na 
piaście dowolnego jezdnego koła zamocowane zębate 
koło (7) zazębiające się o inne koło (8) większe, połą-
czone ze ślimakowym wałem (10) za pośrednictwem 
dwóch pionowych przylegających do siebie tarcz (16, 
17) z wciskanym w nie z boku sworzniem (18). 

(3 zastrzeżenia) 

E02D 
E04G 

W. 57756 04.07.1977 

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynie-
ryjnego, Bydgoszcz, Polska (Heliodor Mroziewicz). 

Osłona ludzi pracujących w wykopach 

Osłona według wzoru użytkowego składa się z 
dwóch ram (1 i 2) pokrytych siatką stalową, pomiędzy 
którymi zachowany jest prześwit jako powierzchnia 
robocza. Ramy (1 i 2) mają mocowane przebubowo 
słupki (3 do 10), do których przytwierdzone są łań-
cuchy zabezpieczające (11 do 16) oraz barierki (17-20). 
W narożach ram (1 i 2) znajdują się przegubowe ko-
twy (21-28). (3 zastrzeżenia) 

E04B 
E04F 

W. 57747 04.07.1977 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Biuro Projektów Górniczych, Katowice, Polska (An-
drzej Ratajczak). 

Wspornik do mocowania falistych csłonowych 
płyt aluminiowych 

Wsprnik według wzoru użytkowego wykonany jest 
z kątownika stalowego, którego zewnętrzna powierz-
chnia stykająca się z aluminiową płytą falistą pokry-
ta jest warstwą izolacyjną (3) a w otwór przewidziany 
na aluminiową śrubę lub nit (4), wprowadzona jest 
od strony przeciwnej tulejka izolacyjna z kołnierzem 
(8). Wspornik znajduje zastosowanie szczególnie przy 
montażu elewacji zewnętrznych w budownictwie. 

(1 zastrzeżenie) 

E04C W. 57791 09.07.1977 

Polska Izba Handlu Zagranicznego, Zarząd Między-
narodowych Targów Poznańskich, Poznań, Polska 
(Aleksander Michałowski, Jerzy Wieczorkowski). 

Kształtownik zwłaszcza aluminiowy do konstrukcji 
wyposażenia wnętrz i lekkich pawilonów 

Kształtownik według wzoru użytkowego ma postać 
ośmiokąta wpisanego w koło. Składa się en z czterech 
kątowników o ściętych wierzchołkach połączonych za 
pomocą asymetrycznie rozmieszczonych ramion z 
wierzchłokami kwadratowej rury stanowiącej rdzeń. 
Pomiędzy poszczególnymi kątownikami znajdują się 
szczeliny usytuowane równolegle do podłużnej osi sy-
metrii kształtownika, umożliwiające zamocowanie zam-
ka o kształcie teowym. (1 zastrzeżenie) 
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E04F W. 57785 08.07.1977 

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókienni-
czego, Łódź, Polska (Andrzej Olbrychtowicz, Włodzi-
mierz Maciaszczyk, Bogdan Cybulski). 

Prefabrykowany człon schodów ewakuacyjnych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest prefabrykowa-
ny człon schodów ewakuacyjnych zewnętrznych, prze-
inaczonych do budynków przemysłowych i komunal-
nych wielokondygnacyjnych. 

Prefabrykowany człon składa się z bloku (1) między-
piętrowego podestu (2) nakładanego na wspornik blo-
ku (1). Blok (1) ma okucia (4), do których przymoco-
wane są spawami (6) stalowe oprawy (5) stopni (3). 

Prefabrykowany blok (1) posadowiony jest na mo-
nolitycznym fundamencie (7). (3 zastrzeżenia) 

E21B W. 57772 07.07.1977 

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych, So-
snowiec, Polska (Jerzy Zub, Henryk Płaczek). 

Głowica wiertnicza 

Głowica wiertnicza do wierceń obrotowych ma obu-
dowę (1), zamocowaną poprzez wsporniki (8) na wózku 
i napędzaną hydraulicznie silnikami umieszczonymi na 
wspornikach (8). 

W obudowie (1) umieszczona jest zębata przekład-
nia (2), wrzeciono (3) i mechanizm zmiany przełoże-
nia. Głowica wiertnicza ma dwa symetryczne zatrzaski 
i hydrauliczny cylinder (11) zamocowany przegubowo 
sworzniem (12) do wózka i sworzniem (13) do wspor-
nika (8). 

Na hydraulicznym przewodzie (14) umieszczony jest 
zawór (15) podwójnego działania, składający się 
z dwudzielnej obudowy (16) z uszczelką (17), cylin-
drycznego suwaka (18) dociskanego do górnej części 
obudowy (16) sprężyny (23). Wewnątrz suwaka (18) 
znajduje się kulka (21) dociskana sprężyną (22). 

(1 zastrzeżenie) 

E21D W. 57740 01.07.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Komuna Paryska", 
Jaworzno, Polska (Wiktor Trębacz, Stefan Dębowski, 
Władysław Patucha). 

Ścianowa obudowa zmechanizowana 

Ścianowa obudowa zmechanizowana posiadająca 
sekcje rozpierane o strop i spąg wyrobiska ma strop-
nicę (1) pomiędzy daszkami stropnicy głównej, a od 
strony zawałowej stropnicę (2) zamocowaną jednym 
końcem w sposób ruchomy i rozłączny do stropnicy 
głównej, a na drugim posiadająca zamocowaną pod-
sadzkową tamę (3) o elementach (11) zsuwających się 
teleskopowo względem siebie. Wzdłuż spągnicy obu-
dowy zamocowane są prowadzące obudowę elementy 
(4), zsuwające się względem siebie teleskopowo, które 
zaczepione są do przenośnika ścianowego. Całość ele-
mentów obudowy ścianowej spoczywa na płycie spą-
gowej (5). (4 zastrzeżenia) 
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Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE 

F04B 
E06B 

W. 57644 16.06.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budow-
nictwa Ogólnego, Warszawa, Polska (Jerzy Dziadur, 
Tadeusz Skoczek). 

Zaczep do mocowania okien i płyt międzyokiennych 
w ścianach pasmowych 

Zaczep do mocowania okien i płyt międzyokiennych 
ma korpus (1), na którego krótszym ramieniu przymo-
cowana jest trwale tuleja (2) z przepuszczoną przez 
nią śrubą (3) i z nakręconym językiem zaczepowym 
(4), posiadającym wycięcie (5) na śrubokręt. Drugie 
ramię korpusu (1) ma odgięcie (6). Korpus (1) przy-
kręcony jest wkrętami (7) do ościeżnicy (8), która po 
wstawieniu w otwór i obrocie języka zaczepowego (4) 
o 180° dokręcana jest śrubą (3) do węgarka (9) ściany 
pasmowej. Odległość ościeżnicy (8) od ściany pasmo-
wej ustalana jest w zależności od miejsca zamocowa-
nia korpusu (1) na ościeżnicy (8). (1 zastrzeżenie) 

F04G W. 57651 22.12.1976 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, 
Gliwice, Polska (Tadeusz Prajsnar, Adam Godyń, Ja-
cek Ciepliński, Edward Zgłobicki, Maksymilian Szuś-
cik). 

Ściąg dystansowy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest ściąg dystan-
sowy dla deskowania wielkowymiarowego przy pro-
dukcji betonowych ścian i innych elementów budow-
lanych. Ściąg ma dystansowy pręt o środkowej nie-
gwintowanej części (4) i skrajnych gwintowanych 
częściach (За, 3b) oraz motylkową nakrętkę złożoną 
z sześciokątnej nakrętki (7) i motylkowego uchwytu 
(8) z sześciokątnym otworem. Sześciokątna nakrętka 
(7) jest zamienna z sześciokątną nakrętką (6) ściągu. 

(2 zastrzeżenia) 

F16C W. 57779 08.07.1977 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zielona 
Góra, Polska (Karol Bielefeldt, Włodzimierz Dębski, 
Marian Szarek, Włodzimierz Pańczak). 

Łożysko ślizgowe, zwłaszcza do silników trakcyjnych 
lokomotyw 

Łożysko ślizgowe, stosowane zwłaszcza w układzie 
zawieszenia silników trakcyjnych w lokomotywach, 
według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że 
powierzchnia wewnętrzna panwi łożyska wyłożona jest 
elementem ślizgowym w postaci wkładki (4) z poli-
czterofluoroetylenu. 

Położenie tej wkładki ustalone jest przy pomocy 
listwy (2) mocowanej na granicy podziału panwi za 
pomocą wkrętów (3). Na powierzchni wewnętrznej 
panwi wkładka (4) mocowana jest również wkrętami 
mosiężnymi (5). (1 zastrzeżenie) 

F16F W. 57758 05.07.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Plastycznej 
Metali „Plasomet", Warszawa, Polska (Bogdan Ostrow-
ski). 

Tłumik hałasu do rozdzielaczy powietrza w prasach 
mimośrodowych 

Tłumik według wzoru użytkowego ma szczelną ko-
morę otaczającą rozdzielacz i zaopatrzoną w palcowe 
tłumiki (10) wylotu powietrza. Komora składa się 



96 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 8 (114) 1978 

z podstawy (1) przytwierdzonej do korpusu (2) roz-
dzielacza poniżej otworów wyprowadzających sprę-
żone powietrze i z pokrywy (5) umocowanej rozłącznie 
do wspomnianej podstawy. Tłumiki (10) są umocowa-
ne na powierzchni prostopadłej do csi otworów wylo-
towych wykonanych w korpusie (2). Między korpusem 
(2) i elektromagnesami (7) a ściankami komory są po-
zostawione wolne przestrzenie, w których następuje 
częściowe rozprężenie i zmiana kierunku ruchu sprę-
żonego powietrza. Tłumik powoduje obniżenie pozio-
mu głośności rozdzielacza o 10-12 dB(A). 

(1 zastrzeżenie) 

F16K W. 57737 30.06.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Hieronim Konieczniak, 
Brunon Krawczyk). 

Zawór klapowy rozgałęziony 

Zawór przeznaczony do stosowania w instalacjach 
przewodów dla gazów lub dla cieczy w takich przy-
padkach, gdy jest jeden dopływ i dwa odpływy, lub 
dwa dopływy i jeden odpływ, stosowany zwłasz-
cza w instalacjach powietrznego ogrzewania pomiesz-
czeń, według wzoru użytkowego charakteryzuje się 
tym, że klapowe zwieradło (2) osadzone jest obrotowo 
w korpusie (1) za pomocą wałka (3). Zawieradło (2) 
ustawia się we właściwym położeniu za pomocą na-
stawczego ramienia (5), a ustala w tym położeniu za 
pomocą skrzydełkowego wkrętu (7) przez dociśnięcie 
ramienia (5) do łukowego wodzika (8). 

(1 zastrzeżenie) 

F16L W. 57735 30.06.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr W. 56920 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Bogumił Szmitt). 

Złącze kołnierzowe klinowe 

Złącze stosowane w połączeniach rozłącznych przed-
miotów metalowych znajdujących się w warunkach 
powodujących korozję przystosowane dla kołnierzy 
o jednakowych średnicach, według wzoru użytkowego 
charakteryzuje się tym, że brzegi zestawionych ze 
sobą współosiowo kołnierzy (3 i 4) założone są klamry 
(5) skierowane ramionami do osi złącza. Pomiędzy 
górne ramię każdej klamry (5) i kołnierz (3) wciśnię-
ty jest klin (6). Brodawka (7) wprowadzona do otwo-
ru w kołnierzu (4) ułatwia uzyskanie prawidłowego 
położenia klamry (5), a przybrzeżna prowadnica (8) 
zapewnia prawidłowe położenie klina (6). 

(1 zastrzeżenie) 

F16L W. 57736 30.06.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr W-56920 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Zenobiusz Sztajno, 
Czesław Seweryn). 

Złącze kołnierzowe klinowe 

Złącze stosowane w połączeniach rozłącznych 
przedmiotów metalowych znajdujących się w warun-
kach powodujących korozję, przystosowane dla koł-
nierzy o jednakowych średnicach, według wzoru użyt-
kowego charakteryzuje się tym, że do otworów w koł-
nierzach (3 i 4), przeznaczonych pierwotnie dla złącz-
nych śrub, wsunięte są od dołu sworznie (5), które 
mają w trzonach otwory dla klinów (6). 
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Sworznie i kliny nie ulegają zniszczeniu przy de-
montażu i mogą być wielokrotnie użyte mimo po-
wierzchniowego skorodowania. (1 zastrzeżenie) 

F16N W. 57299 06.04.1977 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Jan Wodecki, Sta-
nisław Keller). 

Końcówka węża pompy smarowniczej 

Końcówka węża pompy smarowniczej, składająca 
się z umieszczonej na sprężynie (5) w korpusie (1) 
dyszy (4), według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że korpus (1) ma występy (3) i nagwintowany otwór 
(7) z wkręconą śrubą (8). 

Konstrukcja taka zabezpiecza dyszę przed wypadnię-
ciem z korpusu. (1 zastrzeżenie) 

F16P W. 57788 09.07.1977 

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji „Che-
mitex", Łódź, Polska (Józef Kibitlewski, Bohdan Ro-
gowski). 

Samoczynne bariery ochronne 
zwłaszcza zabezpieczające przed wpadnięciem 

do kanału odsłanianego 
w czasie pracy maszyny 

Bariery według wzoru użytkowego składają się 
z poręczy (1) połączonej sworzniami (2) ze słupkami 
(3), które są połączone sworzniami (4) z korpusem (5). 
Jeden ze słupków (3) połączony jest sztywno z ramie-
niem (6) wyposażonym w rolkę (7) współpracującą 
z prowadnicą (8) umocowaną do ruchomej części ma-
szyny odsłaniającej kanał. (3 zastrzeżenia) 

F16S 
F04C 

W. 57786 08.07.1977 

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń 
Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż", Łódź, 
Polska (Dobrosław Stołowski). 

Kształtownik do konstrukcji wielozadaniowych 

Kształtownik znajdujący zastosowanie szczególnie do 
płaskiego, przyściennego montowania szaf, pulpitów, 
płyt, różnych konstrukcji nośnych itd., mający kształt 
prostopadłościanu o pustym wnętrzu (1), według wzoru 
użytkowego ma jedną lub dwie podłużne listwy (2) 
stanowiące przedłużenie boczne ściany (3) przeciwle-
głej do ściany (4) z podłużną listwą (5). 

(1 zastrzeżenie) 

F16S 
F04C 

W. 57787 08.07.1977 

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń 
Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż", Łódź, 
Polska (Dobrosław Stołowski). 

Kształtownik do konstrukcji wielozadaniowych 

Kształtownik znajdujący zastosowanie do budowy 
szaf, pulpitów, zwłaszcza sterowniczych, do mocowania 
płyt dla osprzętu elektrycznego, pneumatycznego itd., 
do konstrukcji nośnych w laboratoriach ćwierć- i pół-
technicznych itd., stanowiący prostopadłościan (2) 
o podstawie kwadratowej lub prostokątnej z pustym 
wnętrzem (3), według wzoru użytkowego jest zaopa-
trzony w podłużną listwę (6) na ścianie (5) stykającą 
się ze ścianą (1) mającą taką samą listwę (4). 

(1 zastrzeżenie) 

F24F W. 57773 25.04.1977 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (And-
rzej Grzywacz, Krzysztof Łoskot, Witold Sosnowski, 
Stanisław Mańkowski, Leszek Cwalina). 

Klimatyzator kabiny suwnicy 

Klimatyzator ma komorę (1) zraszania zaopatrzoną 
w złoże (11) wypełnione pierścieniem Raschiga. Złoże 
(11) jest stale zraszane wodą pobieraną ze zbiornika 
(10) poprzez rurę (13) mieszczącego mieszaninę wody 
z lodem. Strop (8) kabiny (9) suwnicy pracującej w go-
rących oddziałach zakładów przemysłowych ma na ca-
łej powierzchni perforację dla przepuszczenia przygo-
towanego powietrza. (1 zastrzeżenie) 
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Dział G 
FIZYKA 

G01B W. 57707 24.06.1977 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Jan Staniszew-
ski, Piotr Pohl). 

Profilometr czujnikowy do pomiaru 
struktury geometrycznej powierzchni 

drewna i tworzyw drzewnych 

Profilometr czujnikowy do pomiaru struktury geo-
metrycznej powierzchni drewna i tworzyw drzewnych 
względem linii średniej i linii obwiedniowej profilu, 
ma czujnik (10) pomiarowy połączony z ułożyskowa-
nymi wewnątrz korpusu (1) dwoma nastawnymi 
dźwigniami (4) i (5), zaopatrzonymi w wymienne gło-
wice (6) i (7) obrotowe z końcówkami odwzorowują-
cymi oraz w obciążniki (11) i (12), przy czym głowice 
(6) i (7) usytuowane są nad otworem (17) w powierzch-
ni (16) bazowej korpusu (1). (2 zastrzeżenia) 

G01B W. 57708 24.06.1977 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Wojciech Kien, 
Bolesław Kortylewski, Bolesław Porankiewicz, Alina 
Staniszewska, Jan Staniszewski, Edward Borowicz, 
Mieczysław Rzeszczak). 

Przyrząd do sprawdzania wymiarów mieszanych 

Przyrząd do sprawdzania wymiarów mieszanych 
elementów z drewna i tworzyw drzewnych stanowi 
według wzoru korpus (1) trójramienny. 

Jedno poprzeczne ramię (2) stanowi część bazową 
przyrządu ze stałą powierzchnią mierniczą (3), a dru-
gie poprzeczne ramię (4) zaopatrzone jest w wymienną 
końcówkę mierniczą (5). Ramię (6) prostopadłe do ra-
mion (2) i (4) ma wymienną stopę mierniczą (7). Koń-
cówka miernicza (5) i stopa miernicza (7) są nastawne 
względem ramienia (2), a ich powierzchnie miernicze 
mają kształt odpowiadający kształtowi powierzchni 
sprawdzanych elementów, a ponadto korpus (1) ma 
osadzone w osi końcówki (5) i stopy (7) wkręty usta-
lające (9) oraz wkręty zaciskowe (10), przy czym otwo-
ry pod wkręty (9) zaopatrzone są w plomby (11). 

(1 zastrzeżenie) 

G01F W. 57761 04.07.1977 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „PROJ-
MORS", Gdańsk, Polska (Stanisław Preyss). 

Wskaźnik poziomu cieczy w zbiornikach 

Wskaźnik poziomu cieczy, w którym wykorzystano 
czujnik elektryczny (4) charakteryzuje się tym, że sta-
nowi go obudowa (5) perforowana połączona rozłącz-
nie z króćcem (2) osadzonym na zbiorniku (1). 

(1 zastrzeżenie) 
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G01M W. 57724 30.06.1977 

Zakłady Metalowe Przemysłu Gumowego „Stomil", 
Środa Wielkopolska, Polska (Michał Skalski). 

Przyrząd do pomiaru stopnia zużycia bieżnika 
opon samochodowych 

Przyrząd do pomiaru stopnia zużycia bieżnika opon 
samochodowych stanowiący prostopadłościenną obudo-
wę zawierającą głębokościomierz charakteryzuje się 
tym, że obudowę stanowią dwie połączone ze sobą 
okładki (1) i (2), z których okładka (1) ma wykonany 
kwadratowy otwór (4) usytuowany w pobliżu jednego 
krótszego boku z tym, że w otworze tym jest zamoco-
wana przezroczysta wkładka (5), okładka (2) zaś ma 
użebrowanie (6) i cylindryczny występ (7), przy czym 
do użebrowania (6) okładki (2) jest przytwierdzona 
kwadratowa płytka (8) z kolistą skalą (9) o podziałce 
milimetrowej z wykonanym pośrodku skali (9) otwo-
rem (10) mieszcząca się w prześwicie kwadratowego 
otworu (4) okładki (1). Otwór (10) jest 'usytuowany 
w osi cylindrycznego występu (7), natomiast na wystę-
pie tym jest osadzona obrotowo stożkowa nakładka 
(11) ze wskazówką (12). Dolną część stożkowej na-
kładki (11) stanowi zębate kółko (13) zazębiające się 
z zębami (15) listwy (14) głębokościomierza umiesz-
czonej przesuwnie wewnątrz obudowy z tym, że gór-
na część listwy (14) głębokościomierza jest zagięta pod 
kątem prostym i wystaje nieco poza obręb bocznej 
ścianki obudowy i jest ukształtowana w suwak (13) 
Fonadto na płytce (8) z kolistą skalą (9) o podziałce 
milimetrowej, od usytuowanego pośrodku otworu (10) 
a dalej pomiędzy kreską wyznaczającą punkt „0" 
i kreską wyznaczającą punkt „1" na skali (9), zazna-
czony jest pasek (17) koloru czerwonego, który w swej 
dolnej części posiada klinową wypustkę (18) kończącą 
się na kresce wyznaczającej punkt „3" na skali (9). 

(2 zastrzeżenia) 

G01N W. 57743 02.07.1977 

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska (Andrzej Ży-
romski, Stanisław Вас). 

Lizymetr podciśnieniowy 

Lizymetr podciśnieniowy do badania bilansu wod-
nego gleby według wynalazku składa się z cylindrycz-
nego osadnika (1) wyposażonego w jednostronnie po-
chyłe dno (6) i dwa odpowiednio zamocowane króć-
ce (7 i 9) oraz szczelnie połączonego z nim wazonu (2) 
na monolit gleby. W dolnej części wazonu (2) 
na wspornikach (3) umieszczone są perforowana 

wkładka (4) i krążek siatki filtracyjnej (5). Usytuowa-
ny w górnej części osadnika (1) króciec (7) połączony 
jest z przewodem odpowietrzającym, a dolny (9) 
z dwustronnie zamkniętą studzienką odpływową (10), 
której górny koniec (11) wystaje ponad poziom gleby. 

(2 zastrzeżenia) 

G04B W. 57425 30.04.1977 

Zakłady Mechanizmów Precyzyjnych „Mera-Poltik", 
Łódź, Polska (Wacław Gałecki). 

Koperta do zegarka 

Koperta do zegarka, zwłaszcza wodoszczelnego na-
ręcznego zegarka z mechanizmem kwarcowym, według 
wzoru użytkowego składa się z korpusu i pokrywy. 
Obrys zewnętrzny korpusu w widoku z przodu ma 
kształt przekroju dwuwypukłej soczewki o końcach (1) 
odciętych średnicą współosiowego okręgu (2) większe-
go od grubości soczewki, a mniejszego od jej średnicy. 
W osi korpusu wykonany jest przelotowy otwór (3) 
o stopniowanych średnicach. Począwszy od czoła ko-
perty, pierwsza średnica kształtuje gniazdo (4) do osa-
dzania szkiełka (5), druga - oporowy kołnierz (8) dla 
tarczy, zaś trzecia - gniazdo (7) tarczy i mechanizmu 
zegarka. Z drugiej strony koperty, w pierścieniowym 
występie (8) korpusu wykonane jest gniazdo, w któ-
rym osadzona jest uszczelka (9). (1 zastrzeżenie) 
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G07B 
G12B 

W. 57753 04.07.1977 

Agenor Krygler, Warszawa, Polska (Agenor Krygler). 

Wskaźnik zegara parkingowego 

Wskaźnik zegara parkingowego, współpracującego 
z zegarem elektrycznym i przykrytego od przodu 
przezroczystą płytką według wzoru użytkowego skła-
da się z płytki (1) mającej kanał (2) zakończony blasz-
ką (3), biegnący ukośnie od jednego górnego do dru-
giego dolnego rogu płytki (1) i wyposażony w przed-
niej części, na odpowiedniej wysokości, w otwór (4), 
a ponadto mającej trójkątne wybranie (5) w górnym 
narożniku, krzywki (7) mającej u góry zawieszkę (8), 
u dołu zaś odgiętą końcówkę (9) dopasowaną do otwo-
ru (4) płytki (1), oraz z przeciwwagi (10), przy czym 
blaszka (3) oraz krzywka (7) są końcówkami obwodu 
elektrycznego zegara, natomiast krzywka (7) współ-
pracuje z elektromagnesem. (1 zastrzeżenie) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01B W. 57603 10.06.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Elektro-
montaż", Warszawa, Polska (Tadeusz Sosnowski, Wie-
sław Pijewski). 

Izolator przepustowy, szynowy średniego napięcia, 
zwłaszcza wykonany z lanego tworzywa epoksydowego 

Izolator według wzoru użytkowego jest wykonany 
z lanego tworzywa epoksydowego. Przeznaczony jest 
on do stosowania w elektrotechnice. Izolator ma kor-
pus izolacyjny (1), który posiada wewnątrz występ po-
obwodowy (2), służący do ustalenia położenia wkładek 
(3, 4). Wkładki (3, 4) służą do przeprowadzania i mo-
cowania szyn. (2 zastrzeżenia) 

H01F W. 57608 11.06.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technik Komputero-
wych i Pomiarów, Warszawa, Polska (Henryk Pietru-
siewicz, Henryk Pielaszek, Mieczysław Strzelecki). 

Przekładnik prądowy 

Przekładni к prądowy według wzoru użytkowego ma 
zamocowane obrotowo dwa ramiona (2, 3) z gniazda-
mi, w jednym z których znajduje się zwora (4), a w 
drugim wykonane w kształcie litery „U" jarzmo (5) 

z uzwojeniem. Ścianki boczne gniazda, w którym znaj-
duje się jarzmo (5) posiadają występy oporowe (6), 
natomiast ścianki boczne gniazda w którym znajduje 
się zwora (4) posiadają wybrania (7), w których w sta-
nie zamkniętym przekładnika znajdują się występy 
oporowe (6). (2 zastrzeżenia) 

H01H W. 57721 28.06.1977 

Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych 
Przemysłu Węglowego, Katowice, Polska (Wiktor Ku-
rzeja). 

Przyrząd do wymiany dolnych wstawek 
bezpiecznikowych 

Przyrząd według wzoru użytkowego posiada ręko-
jeść (1) wykonaną z materiału elektroizolacyjnego, za-
kończoną z jednej strony otworem okrągłym, a z dru-
giej sześciokątnym. Rękojeść (1) wyposażona jest w 
metalowe obejmy (2, 7) w kształcie pierścieni osadzone 
na jej obydwu końcach. Obejma (2) od strony otworu 
okrągłego posiada dwa wystające płaskie trzpienie (3) 
umieszczone naprzeciw siebie i lekko wygięte do we-
wnątrz. Przyrząd wyposażony jest ponadto w wymien-
ną wkładkę (4) wykonaną w kształcie walca zakończo-
nego z jednej strony otworem (9), a z drugiej strony 
metalową obejmą (5), która posiada dwa wystające 
płaskie trzpienie (6) służące do wymiany wstawek bez-
piecznikowych. Wkładka (4) nasadzona jest na ręko-
jeść (1) otworem (9) i mocowana wystającymi trzpie-
niami (3) obejmy (2) osadzonej na rękojeści (1). Przy-
rząd służy do wymiany dolnych wstawek bezpieczni-
kowych na 25 A, 60 A i 100 A w sieciach energetycz-
nych będących pod napięciem. (3 zastrzeżenia) 
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H02H W. 57760 04.07.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna", Wodzisław 
Sl.-Pszów, Polska (Zygmunt Smółka, Szczepan Bańko, 
Rudolf Kiecka, Bernard Kubica). 

Przenośny uziemiacz trójfazowy 

Uziemiacz według wzoru użytkowego służy do zwie-
rania i uziemiania faz odłączonych od napięcia. Uzie-
miacz zaopatrzony jest w fazowe zaciski (1) ukształto-
wane w formie litery „C" i trójnikowy łącznik (6) 
umieszczony na przewodzie (5) zakończonym uziomo-
wym zaciskiem (7). Jego izolacyjny drążek (10) jest 
połączony łącznikiem (13) wsuniętym w sprężystym 
rurowym elemencie (14) z głowicą (9), w której po-
wierzchni cylindrycznej umieszczona jest sprężyna i 
kulka. Uziemiacz nadaje się szczególnie dla dużych 
prądów zwarciowych. (1 zastrzeżenie) 

H02K W. 57790 09.07.1977 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Henryk 
Soroczyński, Aleksander Smółka, Franciszek Duda). 

Przekładnia bezstopniowa 

Przekładnia bezstopniowa składa się z silnika in-
dukcyjnego i sprzęgła elektromagnetycznego poślizgo-
wego, osadzonych we wspólnej obudowie (9). Na wale 
(3) osadzony jest induktor (6) sprzęgła i cewka wzbu-
dzenia (8). W wirniku klatkowym (1) zwiększono śred-
nicę i w miejsce to wstawiono łożyska (2). Do czoła 
wirnika (1) przytwierdzony jest twornik (4). 

(1 zastrzeżenie) 

H05K W. 57782 09.07.1977 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Technik Kompute-
rowych i Pomiarów, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Technik Komputerowych i Pomiarów, Warszawa, Pol-
ska (Tadeusz Rogalski). 

Złącze szczególnie do podłączania zasilania płytek 
drukowanych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest złącze szczegól-
nie do podłączania zasilania płytek drukowanych, któ-
re pobierają prądy rzędu od kilku do kilkudziesięciu 
amperów, przy kilku lub kilkunastu napięciach zasila-
jących, np. zespołów maszyn cyfrowych. 

Złącze ma gniazdo (1) miniaturowego złącza wielo-
stykowego, umieszczone na listwie mocującej (5). Li-
stwa mocująca (5) połączona jest z jarzmem (6) wy-
posażonym w elementy mocujące (7) przewody oraz 
osłony boczne (8) wykonane z materiału izolacyjnego. 
Na styki (2) gniazda (1) miniaturowego złącza nałożone 
są końcówki (3) zwierające styki (2) oraz listwa uszty-
wniająca (4). Końcówki (3) zwierające styki (2) posia-
dają nacięcia (11) zmniejszające ich pojemność cieplną. 
Ponadto końcówki (3) wyposażone są w otwory (12) 
i/lub zawinięcie (13) umożliwiające podłączenie prze-
wodów. Końcówki (3) połączone są ze stykami (2) 
sposobem lutowania. (2 zastrzeżenia) 



Wykaz zgłoszeń wynalazków opublikowanych w BUP nr 8/1978 r. 
w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 

1 

167781 
177948 
190340 
190608 
190887 
191440 
191496 
191535 
191696T 
191697T 
191698 T 
192259 
192456 
192548 
192552 
192563 
192569 
192591 
192592 
192602 
192605 
192606 
192612 
192614 
192615 
192620 
192622 
192641 
192642 
192644 
192647 
192648 
192661 
192670 
192671 
192680 
192681 
192682 
192683 
192697 
192708 
192715 
192720 
192724 
192726 
192730 
192732 
192733 
192735 
192736 
192738 
192745 

Int. Cl.2 

2 

C07D 
A61K 
C04B 
F23D 
F16L 
C25D 
C01B 
C07D 
A23J 
Ä23J 
A23J 
B65G 
E02B 
H05B 
C21D 
H03H 
B62D 
F02B 
H01F 
F21B 
H02H 
H02H 
C22B 
B23P 
B23K 
H01H 
F21V 
C22B 
E23C 
F01N 
H05K 
H01L 
B27B 
H02K 
E21B 
B63H 
B65B 
G05F 
B21D 
G02B 
B23B 
G11B 
H01J 
F16K 
C02B 
B66C 
H02P 
H05K 
F16G 
C23C 
G01J 
H01M 

Strona 

3 

34 
8 

30 
59 
57 
42 
27 
34 

6 
6 
6 

25 
45 
81 
40 
78 
23 
52 
72 
60 
76 . 
76 
40 
17 
17 
72 
58 
40 
16 
51 
81 
73 
19 
77 
47 
24 
25 
69 
14 
67 
16 
71 
72 
57 
28 
27 
77 
81 
56 
41 
62 
73 

Nr zgłoszenia 

1 

192746 
192747 
192749 
192750 
192752 
192755 
192758 
192760 
192761 
192762 
192767 
192768 
192769 
192770 
192774 
192775 
192777 
192778 
192779 
192781 
192782 
192786 
192788 
192792 
192793 
192801 
192814 
192815 
192816 
192827 
192831 
192832 
192833 
192838 
192340 
192843 
192844 
192845 
192847 
192853 
192854 
192867 
192868 
192869 
192871 
192873 
192881 
192882 
192891 
192893 
192895 
192897 

Int. Cl.2 

2 

C11D 
B01D 
G01N 
H01M 
H01H 
B32B 
B60L 
H03K 
G05F 
H01R 
H02B 
B23Q 
B22C 
B22D 
E01B 
C08J 
G01R 
G01R 
F16B 
G01R 
H04M 
H04N 
A23L 
G01R 
B60P 
B21F 
B21D 
B21D 
A01K 
G01N 
G01R 
G01R 
G01G 
B65H 
B29H 
G01R 
F26B 
G03B 
E04F 
H01G 
G06K 
B23K 
F21V 
E02F 
E03B 
F16J 
G05D 
G01G 
C09D 
B01D 
B03D 
F21D 

Strona 

3 

38 
10 
63 
74 
72 
21 
22 
78 
69 
74 
75 
18 
15 
15 
44 
38 
64 
65 
54 
65 
80 
81 

7 
65 
22 
15 
14 
14 
2 

63 
66 
66 

61 
26 
20 
66 
59 
68 
47 
72 
70 
17 
58 
45 
45 
57 
68 
62 
38 
10 
13 
58 
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1 

192898 
192899 
192902 
192904 
192913 
192914 
192915 
192916 
192917 
192918 
192919 
192932 
192933 
192937 
192946 
192947 
194662 
194986 T 
195130 
195710 
196494 T 
196980 
197007 T 
197076T 
197409 
197436 T 
177782 T 
197833 T 
197848 T 
197875 T 
197989 T 
198009 T 
198053 T 
198087 
198180T 
198205 T 
198213 T 
198218 T 
198231 
198253 T 
198268 
198466T 
198500 T 
198507 T 
198508 T 
198515 T 
198531T 
198532 T 
198545 T 
193546 T 
198549 T 
198550 T 
198551T 
198563 T 
198580 T 
198612 T 
198621T 
198622 T 
198632 T 
198636 T 
198649 T 
198655 T 
198657 T 
198668 T 
198679 T 

2 

H02B 
F16B 
G05D 
G01N 
D03D 
C04B 
B22D 
E21B 
E21B 
B65G 
G01D 
E21F 
F01P 
F23D 
B21H 
F16B 
C07C 
B29H 
F42B 
D01H 
H02H 
B29D 
G01M 
E21D 
A01C 
A23B 
G01R 
C11D 
H03K 
B01F 
A01H 
C07C 
C07C 
A23K 
G01M 
C11C 
C07D 
C02C 
C07C 
C07C 
C07D 
A47B 
F23Q 
E04G 
E04B 
G05D 
A01G 
B65H 
E21D 
C22C 
H04M 
H03H 
G05F 
F28D 
E21D 
C22C 
H03K 
B66F 
B01L 
H01S 
H03K 
H01L 
F04B 
G01N 
H02K 

3 

75 
55 
68 
63 
42 
31 
16 
47 
48 
26 
61 
50 
52 
59 
15 
55 
31 
20 
61 
42 
76 
19 
62 
49 

1 
5 

66 
39 
78 
11 
2 

32 
32 
7 

63 
38 
34 
29 
32 
32 
35 

8 
59 
47 
46 
68 

2 
26 
49 
41 
80 
78 
70 
60 
50 
41 
79 
27 
13 
75 
79 
73 
53 
63 
77 

1 

198680 T 
198696 T 
198704 T 
198707 T 
198727 
198731 
198741T 
198746 T 
198747 T 
198748 T 
198763 
198768 
198774 T 
198782 
198785 
198788 T 
198826 
198874 
198878 
198913 
198947 
199032 
199194 
199361 
199363 
199364 
199366 
199533 
199633 
199636 
199638 
199673 
199719 
199720 
199726 
199727 
199728 
199743 
199747 
199799 
199801 
199906T 
199943 
200011 
200013 
200014 
200015 T 
200016 
200039 
200040 
200042 
200043 
200044 
200064 
200065 
200067 
200088 
200089 
200092 
200093 
200094 
200125 
200129 
200135 
200138 

2 

B01J 
G01N 
G08G 
B23C 
C07D 
C07D 
C04B 
B01D 
B01D 
B01F 
C03C 
C07D 
H01B 
C07C 
D01F 
G05D 
C03C 
C07D 
C07D 
C03B 
C07C 
C07D 
C07C 
C07D 
C07D 
C07C 
C07C 
C01G 
C07D 
F27B 
E21D 
A01K 
A23K 
A23K 
C04B 
C04B 
C04B 
C22B 
E21B 
C21D 
G06K 
A01N 
B65B 
A01N 
A24C 
C13K 
F17D 
B60K 
B01J 
E21C 
C01B 
H01M 
H01M 
C21B 
B62D 
C10G 
A01N 
B29J 
C08L 
A01N 
B01D 
B61L 
F16D 
B22D 
B03B 

3 

12 
64 
71 
17 
35 
35 
31 
10 
10 
11 
30 
35 
71 
32 
42 
69 
30 
36 
36 
29 
33 
36 
33 
36 
37 
33 
34 
28 
37 
60 
50 

2 
7 
7 

31 
31 
31 
40 
48 
39 
70 

2 
25 

3 
7 

39 
57 
21 
12 
49 
28 
74 
74 
39 
23 
38 

3 
20 
38 

3 
11 
23 
55 
16 
13 
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1 

200141 
200159 
200160 
200162 
200166 
200192 
200195 
200198 
200199 
200284 
200285 
200286 
200292 
200296 
200298 
200299 
200325 
200343 
200344 
200345 
200364 
200388 
200413 
200421 
200436 
200437 
200450 
200451T 
200482 
200493 
200494 
200524 
200536 

2 

А01N 
A63H 
A63H 
F15B 
C03B 
B01J 
C23F 
B60T 
E21F 
B01J 
C01F 
C01F 
A01N 
D06F 
C22B 
A01N 
E04B 
B62D 
D03D 
F16D 
B25D 
B03B 
A23J 
B03D 
C12K 
A01N 
E01B 
G02B 
B62D 
B05B 
F16F 
A23B 
C08G 

3 

4 
9 
9 

53 
29 
12 
41 
22 
51 
12 
28 
28 

4 
43 
41 

4 
46 
24 
43 
56 
18 
13 
7 

14 
39 

5 
44 
67 
24 
14 
56 

6 
37 

1 

200572 
200573 
200579 
200580 
200604 
200609 
200619 
200660 
200678 
200681 
200682 
200683 
200688 
200755 
200836 
200837 
200904 
200957 
200968 
200973 
200988 
200989 
201081 
201159 
201160 
201165 
201204 T 
201490 
201857 
201860 
201889 
201927 

2 

A01N 
C07F 
A63H 
A63H 
B60K 
F15B 
G01C 
E21B 
G01N 
F04D 
B65G 
E21D 
B29D 
D03D 
G02B 
A01F 
B23Q 
E21F 
A61C 
D07B 
B22C 
F02D 
F16B 
А01N 
H02H 
A62B 
B61F 
G01T 
B22D 
H03K 
B29C 
F15B 

3 

5 
37 

9 
10 
21 
54 
61 
48 
64 
53 
26 
50 
19 
43 
67 

1 
18 
51 

8 
44 
15 
52 
55 

5 
76 

8 
23 
67 
16 
79 
19 
54 



Wykaz zgłoszeń wzorów opublikowanych w BUP nr 8/1978 r. 
w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 
1 

55264 
55502 
57082 
57290 
57299 
57400 
57425 
57428 
57478 
57497 
57514 
57589 
57603 
57608 
57620 
57635 
57644 
57651 
57707 
57708 
57709 
57718 
57721 
57723 
57724 
57726 
57733 
57735 
57736 
57737 
57738 
57740 
57741 
57743 

Int. Cl.2 

2 

B28B 
C10F 
B60S 
В 23 С 
F16N 
B60T 
G04B 
B21D 
А 63 H 
B65D 
B65G 
B65G 
H01B 
H01F 
A4 7 G 
B63B 
F04B 
F04G 
G01B 
G01B 
A01G 
B01D 
H01H 
A61F 
G01M 
C10B 
B65G 
F16L 
F16L 
F16K 
B65G 
E21D 
A01G 
G01N 

Strona 
3 

87 
92 
88 
86 
97 
88 
99 
86 
85 
89 
89 
90 

100 
100 
84 
83 
95 
95 
98 
93 
83 
8 5 

100 
84 
99 
91 
90 
96 
96 
96 
90 
94 
83 
99 

Nr zgłoszenia 
1 

57744 
57746 
57747 
57751 
57752 
57753 
57754 
57753 
57757 
57753 
57760 
57761 
57762 
57765 
57766 
57767 
57768 
57769 
57770 
57772 
57773 
57774 
57777 
57778 
57779 
57781 
57782 
57785 
57786 
57787 
57788 
57789 
57790 
57791 

Int. Cl.2 

2 

B65G 
B23B 
E04B 
B64D 
B26B 
G07B 
E01C 
E02D 
C23F 
F16F 
H02H 
G01F 
B23C 
B65G 
B25B 
A47D 
B21K 
B66C 
B65B 
E21B 
F24F 
B05C 
E01H 
A61J 
F16C 
B60P 
H05K 
E04F 
F16S 
F16S 
F16P 
A01F 
H02K 
E04C 

Strona 
3 

90 
86 
93 
89 
87 

100 
32 
93 
92 
95 

101 
98 
87 
91 
87 
84 
36 
91 
89 
94 
97 
85 
92 
84 
95 
88 

101 
94 
97 
97 
97 
83 

101 
93 
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H02g; H02G P. 190269 T 
08.05.1976 
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E21d; E21D P. 188822 
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E21d; E21D P. 188831 
Kazimierz Rutka, Gogusław Ciałkowski 

E21b; E21B P. 189578 
Henryk Płaczek, Ryszard Ptak, 

Powinno być 

B22d; B22D P. 189944 T 
Stanisław Korcyl 

H02g; H02G P. 180269 T 
08.05.1975 

GOln; G01N W. 56723 
Andrzej Bajorski 

F16d; F16D P. 198527 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, 
Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi 
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E21d; E21D P. 188822 
Kazimierz Rułka, Bogusław Ciałkowski 

E21d; E21D P. 188831 
Kazimierz Rułka, Bogusław Ciałkowski 

E21b; E21B P. 189578 
Henryk Płaczek, Ryszard Ptak, Jerzy Zub 



SPIS TREŚCI 
I. Wynalazki 

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 1 
Dział В - Różne procesy przemysłowe; transport 10 
Dział С - Chemia i metalurgia 27 
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niem Nr 9 Prezesa Urzędu Patentowego PEL z dnia 29 października 1977 
roku w sprawie stosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, w 
Biuletynie Urzędu Patentowego : począwszy od nr 1/78, zamieszczane są 
wyłącznie symbole II edycji Międzynarodowej Klasyfikacji. Patentowej 
(Int. CL2), z dokładnością do pod klas. 

W związku z tym, że II edycja Międzynarodowej Klasyfikacji Paten-
towej w języku polskim ukazuje się sukcesywnie (tom I działy А, В oraz 
tom II działy C, D, E w 1977* г., natomiast tom III działy F, G, M w 
pierwszym kwartale 1978 r.) - dla ułatwienia poszukiwań przedmioto-
wych, w 13 numerach Biuletynów, tj. do końca Ï półrocza 1878 т. podawane 
będą najważniejsze zmiany, wprowadzone do Int. Cl.2, tj. tytuły pódklas 
zniesionych i nowo utworzonych. 

Podklasy zniesione. 

1. E98 d - Kauczuk syntetyczny; 
2. E22 d -Elektrotermiczne i elektrolityczne metody wytwarzania i rafinacji 

metali; 
3. C23 b - Elektrolityczna obróbka powierzchni metali lub metody elektrolitycz-

nego powlekania powierzchni metalami, np. powlekanie galwaniczne; 
plastyka galwaniczna; nakładanie lub wytwarzanie powłok metalicz-
nych drogą elektroferazy; 

4. H01 v - Przyrządy elektryczne działające na zasadzie określonych zjawisk fi-
zycznych; 

Podklasy nowoutworzone 

1. B05 D - Sposoby nanoszenia cieczy lub innych podatnych na płynięcie ma-
teriałów na powierzchnie, ogólnie; 

2. C07 H - Cukry; Ich pochodne; 
3. C07 J - Steroidy; 
4. C08 L - Mieszaniny na podstawie związków wielkocząsteczkowych; 
5. C25 В - Elektrolityczne lub elektroforetyczne sposoby otrzymywania związków 

lub pierwiastków niemetalicznych; urządzenia do tego celu; 
6. C25 С - Sposoby elektrolitycznego otrzymywania, odzyskiwania lub oczyszcza-

nia metali; urządzenia do tego celu; 
7. C25 D - Sposoby elektrolitycznego lub elektroforetycznego wytwarzania po-

włok; galwanoplastyka; urządzenia do tego celu; 
8. C25 F - Procesy elektrolitycznego usuwania materiału; urządzenia do tego 

celu; 
9. D06 В - Obróbka materiałów włókienniczych cieczami, gazami lub parami; 

10. G03 H - Holograficzne sposoby i urządzenia; 
11. G11 D - Przesyłanie danych cyfrowych pomiędzy pamięciami o ruchu względ-

nym między nośnikiem zapisu i przetwornikiem oraz pamięciami bez 
ruchu względnego. 
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