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

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

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

wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

Po wykazie zgłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.2 podaje się wykaz zgłoszeń opublikowa-
nych w danym numerze w układzie numerowym. 

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

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

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

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

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

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

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

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP 

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

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

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

§ 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw 
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe 

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

Warunki prenumeraty: 

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

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

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Numer oddano do składu w styczniu 1978 r. Ark. wyd. 15,51, ark. druk. 13,50. 
Papier druk. mat. V kl. 63 g, 61X86. Nakład 3315+25 egz. 
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Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

IL Wzorach użytkowych do ochrony 

I. WYNALAZKI 

DZIAŁ A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01G P. 192271 03.09.1976 

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol", Wro-
cław, Polska (Romuald Tomaszewski, Alfons Kubis. 
Tadeusz Żaba, Jerzy Schayer, Zbigniew Rucyk, Sta-
nisław Witko wski, Krzysztof Szeląg). 

Sposób wytwarzania surowców i półproduktów 
zielarskich na przykładzie rumianku 

Sposób uzyskiwania surowców i półproduktów zie-
larskich na przykładzie rumianku, polega na tym, 
że rumianek z bębna przepuszcza się przez młyny 
udarowe z sitami o oczkach od 6 do 10 mm, na-
stępnie przez mechaniczne odsiewacze bębnowe 
z frakcyjnymi segmentami sitowymi. W pierwszym 
segmencie sita o 0,3 mm, w drugim 0,8 mm, w 
trzecim i czwartym segmencie 1,6 mm. Proces su-
szenia odbywa się w temperaturze gazu wlotowego 
od 500-550°C w suszarniach szybkoobiegowych w któ-
rych surowce przebywają w odpowiednio krótkim o-
kresie czasu. (6 zastrzeżeń) 

A01K P. 197843 T 02.05.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 191888 

Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Gdynia, Pol-
ska (Józef Krępa, Miron Babiak, Henryk Czubek, Ro-
man Osmólski, Ryszard Stec, Waldemar Moderhak). 

Narzędzie Co połowu ryb i innych organizmów 
morskich oraz sposób jego holowania 

Narzędzie do połowu ryb i innych organizmów 
morskich według wynalazku składa się z trzech od-
dzielnych gardzieli (1, 2, 3) i trzech worków (4, 5, 
6). Gardziele (1, 2, 3) w części przedniej połączone 
są między sobą wzdłuż bocznych obramowujących 
lin (11, 12) lub na końcach tych lin, lub boki gar-
dzieli (1, 2) osadzone są na wspólnej linie (11), 
a boki gardzieli (2, 3) osadzone są na wspólnej linie 
O2). (2 zastrzeżenia) 

A01N P. 193143 19.10.1976 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Pol-
ska (Edmund Bakumak, Janusz Swiętosławski, Ja-
dwiga Gorska-Poczopko, Tadeusz Sułko, Zofia Zi-
mińska, Barbara Kurowska). 

Środek grzybobójczy 

Środek grzybobójczy którego substancję czynną sta-
nowi 8-hydroksychmoliman miedziowy charakteryzu-
je się tym, że dodatkowo zawiera ester metylowy 
kwasu 2-benzimidazolokarbaminowego lub fungicydy 
przechodzące w procesie metabolizmu w roślinach w 
ten związek a zwłaszcza takie jak l,2-bis/3-metoksy-
karbonyio-2-tioureido/benzen lub ester metylowy 
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kwasu 1 -/butylokarbamylo-/2-benzimidazolokarbami-
nowego z dodatkiem lub bez aniłidu kwasu 2-3-dwu-
hydroksy-6-metylo-l,4-oksatimokarboksylowego-5. 

(1 zastrzeżenie) 

A01N 
C07F 

P. 199839 25.07.1977 

Pierwszeństwo: 27.07.1976 - Japonia (nr Sho 51-88639) 

Nihon Tokushu Noyaku Seizo KJC., Tokio, Japonia. 

Środek owadobójczy, roztoczobójczy i nicieniobójczy 
oraz sposób wytwarzania nowych estrów O-etylo-S-
-n-propylo-0-2,2, 2-trójchloroweoetylowych kwasów 

tionofosforowych (lub tienotiolofosforowych) 

Środek owadobójczy, roztoczobójczy i nicieniobój-
czy, zawiera jako substancję czynną estry O-etylo-S-
-n-propylo-0-2,2, 2-trójchlorowcoetylowe kwasów iio-
no lub tionotioloZ-fosforowych o wzorze przedstawio-
nym na rysunku, w którym Y oznacza atom tlenu 
lub siarki i X oznacza atom chlorowca, oraz zawie-
ra znane nośniki i substancje powierzchniowo-czyn-
ne. Sposób według wynalazku polega na tyma że 
podstawione halogenki tio (lub dwutio) fosforylu pod-
daje się reakcji z podstawionymi trójchlorowcoetano-
larni, albo w przypadku otrzymania związku przed-
stawionym na rysunku, w którym Y oznacza atom 
tlenu, poddaje się reakcji fosforyny z chlorkiem 1-
-proponosulfenylu. (2 zastrzeżenia) 

A01N P. 200294 16.08.1977 

Pierwszeństwo: 17.08.1976 - Francja (nr 7624943) 
18.05.1977 - Francja (nr 7715417) 

Société Deral S.A., Neuilly - sur Seine, Francja 
(Louis Ostre). 

Sposób konserwacji i waloryzacji roślin zielonych 
i środek do zakiszania roślin 

Sposób konserwacji i waloryzacji roślin zielonych 
w silosach, w środowisku kwasu mlekowego, pocho-
dzącego z rozkładu skrobii, węglowodanów złożonych 
oraz węglowodanów ulegających fermentacji, polega 
na tym, że w momencie zakiszania roślin dodaje się 
do nich mieszankę bakterii zdolnych do degradowa-
nia węglowodanów złożonych na cukry ulegające fer-
mentacji, bakterii zdolnych do powodowania fermen-
tacji mlekowej cukrów ulegających fermentacji oraz 
enzymów o działaniu uzupełniającym, zdolnych do 
degradowania węglowodanów złożonych na cukry u-
legające fermentacji, wykorzystywane przez bakterie. 
Mieszanka enzymów składa się zwłaszcza z amylazy 
pochodzącej od grzybów, amylazy pochodzącej z bak-
terii, amyloglukozydazy i hemicelulazy. 

Przedmiotem wynalazku jest również środek do za-
kiszania roślin, który zawiera mieszaninę bakterii 
zdolnych do degradowania węglowodorów złożonych 
na cukry ulegające fermentacji, bakterii zdolnych do 
wywołania fermentacji mlekowej cukrów ulegających 
fermentacji na podłożu roślin zbożowych oraz miesza-
ninę enzymów o działaniu uzupełniającym wobec de-
gradacji węglowodanów wyższych. (15 zastrzeżeń) 

AÖ1N 
C07C 

P. 200438 24.08.1977 

Pierwszeństwo: 25.08.1976 - Szwajcaria (nr 10795/Ï6) 

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem, 
Republika Federalna Niemiec. 

Środek chwastobójczy oraz sposób wytwarzania 
substancji czynnej 

Środek chwastobójczy, zawiera jako substancję 
czynną związki o ogólnym wzorze 1, w którym Ri 
oznacza chlorowiec, grupę CF3 albo (Ci-C^alkil, Z 
oznacza grupy -CN, -CS-NH 2 , - C O - R 2 albo 
-CH2-O-Из , R2 * oznacza grupę hydroksylową, 
- O - K a t , (Ci-Ci2)-alkoksylową, która może być e-
wentualnie podstawiona przez grupę ОН, chlorowiec, 
grupę CF3, (Ci-Cebalkofcsylową, (Ci--C4)-alkilotio-
lową, fenylową, fenoksylową albo przez grupę Chlo-
rowcofenoksylową; rodniki o wzorach 5, 6, 7, 
-(OC2H4)2-3-OCmH2m+i) o wzorze 8, 9, w którym 
grupa o wzorze 10 oznacza rodnik pirolidynylowy, pi-
perydynylowy, morfolinylowy, albo N-metylo-pipera-
zynylowy; grupę (C5-Cebcykloalkoksylową, która e-
wentualnie może być podstawiona przez (Ci-C4)-al-
kil i/albo chlorowiec; grupę (C3-C4)-alkenyloksylową, 
cykloheksenyloksylową, (C3-C4)-alkinyloksylową, któ-
ra ewentualnie może być podstawiona w położeniu 1 
przez (Ci-C4)-alkil i/albo fenyl; grupę fenoksylową, 
która ewentualnie może być podstawiona przez chlo-
rowiec, grupę NO2 i/albo (Ci-C4)-alkil; grupę (Ci-Ce)-
-alkilotiolową, allilotiolową, fenylotiolową, chlorow-
co-fenylotiolową, aminową, (Ci-C4)-alkiloaminową, 
hydroksy-etyloaminową, dwu-(Ci-C4)-alkiloaminową, 
pirylidynową, piperydynową, morfolinową; anilinową, 
która ewentualnie może być podstawiona przez chlo-
rowiec, grupę CF3 i/albo przez (Ci-Cébalkil, oraz 
grupę hydrazynową, R3 oznacza wodór, (Ci--CUJ-
(Ci-C4)-alkilokarbonyl, chlorowco-(Ci-С4)-
bonyl, benzoil, który ewentualnie jest podstawiony 
przez chlorowiec, grupę NO2 i/albo przez (Ci-C4)-al-
kil; (Ci-Qbalkilokarbamoil, dwu-((Ci-C4)-alkilokar-
bamoil, fenylokarbamoil, który ewentualnie może 
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być podstawiony przez chlorowiec i/albo przez 
(Ci-Сз)-а1кИ; (Ci-C4)-alkilosulfonyl, fenylosulfonyl, 
grupę --SO3H albo -ŚOgKat, oraz Kat oznacza rów-
noważnik kationów zasady nieorganicznej albo orga-
nicznej, n oznacza liczbę 1-3, oraz m oznacza liczbę 
1-6. Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, po-
lega na tym, że związki o wzorze 2 poddaje się reak-
cji ze związkami o wzorze 3, gdzie Z oznacza chlo-
rowiec, korzystnie chlor albo brom, albo resztę me-
zylanową albo tozylanową, w obecności zasad, lub 
związki o wzorze 2 poddaje się reakcji z y-walero-
laktonem o wzorze 4 w obecności zasad. 

Otrzymane związki o wzorze 1 w razie potrzeby 
przeprowadza się przez zmydlanie, estryfikację, two-
rzenie soli, przeestryfikowanie, amidowanie, odwo-
dnienie, przyłączenie wody, redukcję albo utlenianie 
w inne związki o wzorze 1. (14 zastrzeżeń) 

A01N 
C07C 

P. 200877 16.09.1977 

Pierwszeństwo: 17.09.1976 - Szwajcaria (nr 11816/76) 
04.08.1977 - Szwajcaria (nr 9580/77) 

Ciba - Geigy AG, Basel, Szwajcaria. 

Środek szkodnikobójczy 
Środek szkodnikobójczy jako substancję czynną za-

wiera związek o wzorze 1, w którym Ri oznacza 
grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, grupę alko-
-ksylową o 1-4 atomach węgla lub chlorowiec, R2 
oznacza atom wodoru, grupę alkilową o 1-3 atomacn* 
węgla, grupę alkoksylową o 1-4 atomach węgla lub 
chlorowiec, R3 oznacza atom jwodoru, grupę alkilową 
o 1-3 atomach węgla lub chlorowiec, R4 oznacza a-
tom wodoru lub grupę metylową, przy czym ogólna 
ilość atomów węgla w podstawnikach Ri, R2, R3 i R4 
jest nie większa niż 8, X oznacza ugrupowanie o 
wzorze -СН(СНз)-СООСНз, -CH(CH3)-COSCH3) 
-СН(СНз)СН2ОСН3 lub ugrupowanie o wzorze 2, R5 
oznacza atom wodoru lub grupę metylową, R6 ozna-
cza ewentualnie podstawioną chlorowcem grupę al-
kilową o 1-6 atomach węgla, grupę alkenylową o 
2 -4 atomach węgla lub cykloalkilową o 3-6 ato-
mach węgla albo grupę NXR7) (Re), gdzie R7 oznacza 
wodór lub alkil o 1-4 atomach węgla, a Rs oznacza 
ewentualnie podstawiony chlorowcem alkil o 1-8 a-
tomach węgla, ewentualnie razem ze znanym nośni-
kiem i/lub środkiem powierzchniowo czynnym oraz 
innymi znanymi substancjami dodatkowymi. 

Przedmiotem wynalazku jest również sposób wy-
twarzania związków o wzorze 1, który polega na tym, 
że związek o wzorze 3, w którym Ri do R5 i X ma-
ją znaczenie jak wyżej, a Me oznacza atom wodoru 
lub anion metalu alkalicznego, poddaje się reakcji 
ze związkiem o wzorze Hal SO2R6, w którym Hal 0-

znacza atom chlorowca, zwłaszcza chloru lub bromu, 
a Re ma znaczenie jak wyżej. Środek służy do zwal-
czania mikroorganizmów a zwłaszcza pasożytujących 
na roślinach grzybów. (6 zastrzeżeń) 

A01N 
C08F 
C07D 

P. 201040 24.09.1977 

Pierwszeństwo: 25.09.1976 - RFN (nr P 2643262.2) 
14.02.1977 - RFN (nr P 2706127.4) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek owadobójczy, roztoczobójczy i nicieniobójczy 
oraz sposób wytwarzania estrów względnie amidów 

estrów pirymidynylowych - 5 kwasów (tieno) 
(tiolo)-îosforowych (fosfonowych) 

Środek owadobójczy, roztoczobójczy i nicieniobój-
czy, zawiera jako substancję czynną nowe estry lub 
amidy estrów pirymidynylowych - 5 kwasów (tiono) 
(tiolo)-fosforowych (fosfonowych) o wzorze przedsta-
wionym na rysunku, w którym R oznacza rodnik al-
kilowy, R1 oznacza grupę alkilową, alkoksylową, al-
kilotio, monoalkiloaminową lub fenylową, R2 oznacza 
atom wodoru, rodnik alkilowy lub fenylowy, R3 0-
znacza atom wodoru lub rodnik alkilowy, a X ozna-
cza atom tlenu lub siarki. Sposób wytwarzania tych 
związków polega na reakcji hologenków estrów luff 
amidów estrów kwasów (tiono) (tiolo)-fosforowych 
(fosfonowych) z 5-hydroksy-pirymidynami, ewentual-
nie w obecności środków wiążących kwas, albo e-
wentualnie w postaci soli metali alkalicznych, metali 
ziem alkalicznych lub soli amonowych i ewentualnie 
w obecności rozpuszczalnika lub rozcieńczalnika. 

(3 zastrzeżenia) 
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A23B P. 199072 T 22.06.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Białka Spożywczego, 
Gdynia, Polska (Teresa Krassowska, Aleksander Sta-
lą, Jerzy Chmieliński, Zbigniew Krauze, Zbigniew 
Grabowski). 

Sposób intensyfikacji procesu ekstrakcji tkanki 
mięsnej 

Sposób intensyfikacji procesu ekstrakcji tkanki 
mięsnej zwierzęcej, zwłaszcza rybnej, w układzie dwu-
fazowym wodnorozpuszczalnikowym, polega na tym, 
że tkankę mięsną, która ma zachowane aktywne en-
zymy peroksydazy i która zawiera więcej niż 85% 
wody, rozdrabnia się do wielkości drobin 1-5 mm, 
przy zachowaniu temperatury początkowej nie niż-
szej niż 25°C. Następnie zadaje się mieszaniną za-
wierającą co najmniej 7% rozpuszczalnika organicz-
nego mieszającego się z wodą, nie więcej niż 
87-87,9% rozpuszczalnika organicznego częściowo 
mieszającego się z wodą, nie więcej niż 5% wody 
oraz 0,1-1,0% nadtlenku wodoru, przy czym pod ko-
niec procesu zawartość wody w masie nie może być 
mniejsza niż 40% a temperatura masy nie może 
wzrosnąć więcej niż do 40,5°C. (1 zastrzeżenie) 

A23B P. 199073 T 22.06.1977 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Tadeusz 
Witas, Piotr Sledziewski). 

Sposób wytwarzania produktów z kryla 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
produktów paszowych z kryla. Sposób wg wynalazku 
polega na tym, że rozdrobniony kryl świeży lub mro-
żony poddaje się hydrolizie enzymatycznej z udziałem 
lub bez udziału mieszaniny enzymatyczno-ltonserwu-
jącej w ilości od 0,5 do 5% rozprowadzonej w mniej-
szych porcjach rozdrobnionego surowca lub z dodat-
kami paszowymi węglowodanowymi w ilościach 
0,5-70% w warunkach pH 2,0 do 4,0 lub w pH 7,5 
do 8,5 w zakresie temperatury 30-42°C, w czasie 
do 48 godzin. Proces hydrolizy prowadzi się w zbior-
nikach ogrzewanych przeponowo z okresowym miesz-
niem lub przepompowywaniem a następnie po odwi-
rowaniu ohityny dokonuje się odtłuszczenia i su-
szenia z suchymi składnikami mieszanek paszowych 
lub suszenia rozpyłowego. (1 zastrzeżenie) 

A23K P. 198875 15.06.1977 

Pierwszeństwo: 24.06.1976 - Finlandia (nr 761854) 

Farmos-Yhtymä Oy, Turku, Finlandia (Markku Ta-
pio Virfcki). 

Stabilizowana mieszanka witaminowa i sposób jej 
stabilizowania 

Stabilizowana mieszanka witaminowa złożona z 
rozpuszczalnych w tłuszczach i wodzie witamin, ze-
mulgowanych w wodzie lub w postaci stałej, zawiei 
rająca witaminy A, D, E, K, zawiera jako dodatek 
stabilizujący, polepszający absorpcję, przyswajanie 
i smak alkohol wielowodorotlenowy lub mieszaninę 
takich alkoholi w ilości 5-30% wag, korzystnie 15% 
wag, przy czym korzystnym dodatkiem jest ksylit 
lub produkt uboczny z produkcji ksylitu z drewna, 
zawierający w przeważającej mierze ksylit, arabit, 
sorbit, mannit, dulcyt i ramnit. 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że mieszan-
kę stabilizuje się stosując jak dodatek alkohol wie-
lowodorotlenowy lub mieszaninę takich alkoholi w 
ilości 5-30% wagowych, korzystnie 15% wagowych 
w stosunku do ogólnej suchej masy mieszanki. Mie-
szankę wg wynalazku stosuje się jako dodatek do 
pasz. (6 zastrzeżeń) 

A24C P. 200018 02.08.1977 

Pierwszeństwo: 02.08.1976 - W. Brytania (nr 32180/76) 

Wiggins Teape Limited, Hampshire, Wielka Bryta-
nia (Kieron Philip Green, Bruce Reynolds Inglis, Ro-
ger Anthony Allen, Roger Wherwell). 

Sposób formowania włóknistego materiału 
i urządzenie do formowania włóknistego materiału 

Sposób formowania włóknistego materiału polega 
na tym, że stopniowo wytwarza się dyspersję włókni-
stą i wtryskuje się dyspersję do wzornika oraz wy-
twarza się spadek ciśnienia w strefie ekstrakcji 
dyspersję włóknistą wtłacza się do wzornika z pręd-
kością iniekcji dostosowaną w proporcji do prędkości 
wzornika dla wytworzenia z części włókien masy nä 
wewnętrznej powierzchni wzornika, a z pozostałość4? 
uformowania pakietu w postaci rdzenia ciągłego 
włóknistego elementu. 

Urządzenie według wynalazku zawiera wydłużony, 
pusty wewnątrz wzornik (1) utworzony z taśmowego 
elementu, korzystnie drutu Fourdriera, pustą wew-
nątrz komorę formującą przez którą przechodzi taś-
mowy element będący formowanym w postaci tu-
lei, zespół przesuwu taśmowego elementu przez ko-
morę formującą i zespół ekstrakcji cieczy ze strefą 
ekstrakcji cieczy wewnątrz zespołu, który otacza co 
najmniej część komory formującej i jest utworzony 
z odwadniającej osłony (I, II, III, IV) oraz zawiera 
dyszę iniekcji (19). (29 zastrzeżeń) 

A24F P. 189646 13.05.1976 

Mieczysław Żurek, Lisewko k/Chełmna. Polska 
(Mieczysław Żurek). 

Nowy typ zapalniczki 

Zapalniczka ma zbiorniczek gazu lub mały gene-
rator, w którym gaz wytworzony jest np. z karbi-
du. Strumień gazu przechodzi przez spiralę, podłą-
czoną do baterii suchej lub do akumulatorków. 

Spirala elektryczna może być umieszczona również 
na powierzchni knota nasyconego benzyną lub innym 
płynem łatwopalnym. Zapalniczka służy do zapala-
nia kuchenek gazowych. (i zastrzeżenie) 

A43D P. 193163 19.10.1976 

Wielkopolskie Zakłady Obuwia, Gniezno, Polska 
(Ireneusz Lisiewicz). 

Sposób wybierania misek w obcasach, zwłaszcza 
styrogumowych 

Sposób według wynalazku polega na tyrn, że obcas 
(1) ustawia się tak, by w jego płaszczyźnie symetrii 
(p) leżała jego oś ruchu (4), po czym mocuje się go 
zaciskając szczęki (6) uchwytu (5) na jego płaszczy-
znach bocznych (c). Następnie przesuwa się go po łu-
ku w strefę pracy freza. Promień (R) tego łuku na-
stawia się w zależności od żądanej głębokości miski 
(a). Frez ustawia się tak, by jego oś wzdłużna (3) 
leżała w jednej płaszczyźnie z osią ruchu (4) obcasa 
(1). Kąt pochylenia miski (a) w obcasie (1) ustawia 
się zmieniając pochylenie freza względem obcasa (1). 
Dla uzyskania wzdłużnej krzywizny miski (a) stosu-
je się frez profilowany. (4 zastrzeżenia) 
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A44B P. 201518 14.10.1977 

Pierwszeństwo: 14.10.1976 - Szwecja (nr 7611398-4) 

Stig Martin Lindblad, Fribourg, Szwajcaria (Stig 
Martin Lindblad). 

Zatrzask do pasów bezpieczeństwa 

Zatrzask do pasa bezpieczeństwa typu zawijanego, 
przeznaczonego korzystnie do pojazdów, zwłaszcza sa-
mochodowych, i zaopatrzonego w taśmę, która wbrew 
sile odciągającej sprężyny może odwijać się z obro-
towej, szpulowej prowadnicy taśmy, zawiera obra-
cające się swobodnie koło (9) zębatkowe ze szpulą 
i mechanizmem zapadkowym (7) oraz zapadką (8, 
19) współpracującą z tym kołem, przy czym zapad-
ka może być przerzucana pomiędzy pozycją, w któ-
rej zwalnia koło zapadkowe i pozycją blokującą, w 
której zaczepia koło zapadkowe w celu zahamowania 
jego obrotów w danym kierunku. 

Zatrzask według wynalazku zawiera mechanizm 
uruchamiający <6) przystosowany do znajdowania się 
w stanie aktywnym i do przechodzenia do stanu bier-
nego i w zależności od tych stanów przystosowany 
do wprawiania w ruch mechanizmu zapadkowego (7), 
w celu przesunięcia zapadki pomiędzy jej zwalnia-
jącą i blokującą pozycją, przy czym mechanizm ten 
zawiera element bezwładnościowy (11), przystosowa-
ny do przemieszczania się, pod działaniem siły bez-

władności, z pozycji spoczynkowej do położenia czyn-
nego, oraz element przekaźnikowy (13) przeznaczony 
do określania, położenia elementu bezwładnościowe-
go i w zależności od tego położenia, do wprawiania 
w ruch zapadki. Element przekaźnikowy (13) i ele-
ment bezwładnościowy (11) opierają się na oddziel-
nych podporach (16, 12). Element przekaźnikowy (13) 
współpracuje z elementem bezwładnościowym (11) 
przemieszczanym pod wpływem działania siły zwro-
tnej, pomiędzy pozycją czynną i bierną. 

(12 zastrzeżeń) 

A61B P.197853 T 03.05.1977 

Główne Kwatermistrzostwo Wojska Polskiego, War-
szawa, Polska (Ryszard Pudlik). 

Urządzenie do rentgenodiagnostyki wrodzonego 
zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt 

Urządzenie według wynalazku stanowi przystawka 
zbudowana ze szkieletowej podstawy (1), na której u-
mieszczony jest dwuczęściowy stolik (2) z wgłębie-
niem (3), ukształtowanym odpowiednio od głowy do 
kolan łącznie z rynienkami (4) na uda i części gole-
niowe nóg, przytrzymywane w zgiętej pozycji gu-
mową taśmą (6). Płyty stolika (1) są połączone z u-
chwytami (7) przesuwnymi na prowadnicach (8), przy 
czym uchwyty są wyposażone w śrubowe zaciski (9). 
W części pośladkowej stolika pod płytą wykonana 
jest szuflada (10) na kasetę z błoną fotograficzną, a 
nad tą częścią umieszczona jest osłona (12), w któ-
rej są wykonane okienka (13) z naniesionymi na ich 
powierzchnię liniami. Urządzenie ogranicza obszar 
napromieniowania badanego dziecka do obszaru obję-
tego badaniem. (1 zastrzeżenie) 

A61K P. 183556 24.09.1975 

Pierwszeństwo: 24.09.1974 - RFN (nr P 24 45 971.0> 

Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Republika 
Federalna Niemiec i Berlin Zachodni (Gisela Schöpf -
lin). 

Nośnik farmaceutyczny o długotrwale utrzymującej 
się własności regularnego i równomiernego uwalniania 

substancji czynnej leku 

Nośnik według wynalazku charakteryzuje się tymr 
że zbudowany jest z kopolimerów silikonowych, za-
wierających dwuskładnikowe masy z polimerów silo-
ksanowych typu LTV. (2 zastrzeżenia) 
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A61K P. 191019 08.07.1976 

Pierwszeństwo: 09.07.1975 - Szwecja (nr 75 07854-3) 
18.05.1976 - Szwecja {nr 76 05632-4) 

Aktiebolaget Kabi, Sztokholm, Szwecja. 

Kompozycja wiążąca wirusa zapalenia wątroby 

Przedmiotem wynalazku jest kompozycja wiążąca 
wirusa zapalenia wątroby jak również sposób usu-
wania lub zatęźania wirusa zapalenia wątroby z sub-
stancji biologicznych takich jak surowica krwi, oso-
cze czy też mocz. 

Kompozycja według wynalazku charakteryzuje się 
tym, te zawiera przepuszczalny dla wody materiał 
matrycy w postaci nierozpuszczalnego w wodzie że-
lu wysokocząsteczkowego węglowodanu lub tworzywa 
sztucznego, niosący na swej powierzchni ewentualnie 
poprzez człon oddzielający, hydrofobowe ligandy w 
postaci łańcuchowych rodników węglowodorowych o 
więcej niż 7 atomach węgla lub rodników skonden-
sowanych układów (pierścieniowych. 

Sposób usuwania lub zatężania wirusa zapalenia 
wątroby z substancji biologicznych polega na tym, że 
substancję zakażoną wirusem zapalenia wątroby kon-
taktuje się z kompozycją omówioną wyżej. 

Powyższy wynalazek ma na celu stworzenie mo-
żliwości wykorzystania w praktyce szpitalnej każdej 
dostępnej ilości krwi, nawet pochodzącej od dawców 
którzy przebyli wirusowe zapalenie wątroby. 

(32 zastrzeżenia) 

A61К P. 192992 T 12.10.1976 

Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa, Katowice, Pol-
ska (Sław Polak, Zofia Marzec). 

Sposób wytwarzania liofilizowanej surowicy 
autyglobulinowej zwierzęcej 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
zwierzęcej surowicy antyglobulinowej liofilizowanej, 
stosowanej w diagnostyce konfliktów serologicznych 
między matką a płodem oraz w chorobach krwi. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że natywną surowicę zwierzęcą, najkorzystniej koń-
ską, bezpośrednio przed liofilizacją rozcieńcza się 
roztworem buforu fosforanowego o składzie: 13-15g 
uwodnionego fosforanu sodu jednozasadowego 
(Na2HPO4"12H2O), 7-8g fosforanu potasu dwuzaso-
dowego (KH2PO4) w 1000 cm3 wody destylowanej i 
pH roztworu 4-8 , najkorzystniej 6,5. (1 zastrzeżenie) 

A61K 
A01N 

P. 198050 T 10.05.1977 

Andrzej Lamparski, Adam Kulesza, Antoni Osow-
ski, Starogard Gdański, Polska, na rzecz Starogardz-
kich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa". 

Sposób otrzymywania preparatów musujących 

Sposób otrzymywania preparatów musujących, 
reaktywnych w roztworze wodnym i powodujących 
podczas reakcji wydzielanie dwutlenku węgla z roz-

tworu wodnego, zawierających kwasy organiczne, wę-
glany metali alkalicznych oraz substancje czynne i 
pomocnicze, charakteryzuje się tym, że mieszaninę 
jednego lub kilku nietoksycznych bezwodnych kwa-
sów organicznych i jednego lub küku wodorowęgla-
nów metali alkalicznych ogrzewa się przy równocze-
snym mieszaniu w temperaturze 60-150*C przez 0-
kres pozwalający na osiągnięcie ubytku wagi mie-
szaniny od 2% do 8% wagowych. 

Otrzymane preparaty mogą być stosowane w po-
staci proszków lub tabletek do sporządzania roztwo-
rów wodnych o działaniu farmakologicznym, owa-
dobójczym, chwastobójczym lub jako napoje orze-
źwiające. (1 zastrzeżenie) 

A62B P. 192996 12.10.1976 

Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego, Szczecin, 
Polska (Jan Degórski, Jerzy Włodarz, Jacek Sie-
mieńczuk). 

Hełmomaska 

Hełmomaska z wężem doprowadzającym świeże po-
wietrze z kompresora lub wentylatora, stosowana 
zwłaszcza przy piaskowaniu powierzchni metalowych, 
według wynalazku wyposażona jest w nagrzewnicę 
elektryczną zainstalowaną na kasku (1) bezpośrednio 
przed ujściem powietrza z węża powietrznego (5) do 
wlotowego króćca (4). Nagrzewnica ma postać ko-
lanka rurowego (2) z umieszczonym wewnątrz elek-
trycznym elementem grzejnym (7) zasilanym napię-
ciem bezpiecznym 42V poprzez przewód elektryczny 
(8) zakończony gniazdem elektrycznym <10), osadzo-
nym na pasie operatora używającego hełmomaski. 
Nagrzewnica połączona jest z regulatorem tempera-
tury (11) stanowiącym tyrystowy regulator mocy na-
grzewnicy, zamocowanym w narożu pomiędzy kolan-
kiem a kaskiem. Regulator wyposażony jest w po-
krętło (12) pozwalające na regulację temperatury po-
wietrza od temperatury otoczenia do temperatury 
optymalnej dla oddychania. (1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ В 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01J P. 193080 16.10.1976 

Chimkombinat Vidin, Bułgaria (Stoyan H. Sendov, 
Stoyan I. Evtimov, Ivan A. Nikolov, Ivan A. Kuklin, 
Mircho G. Mirchev, Nikola S. Dimov). 

Aparat ekstrakcyjny do ciągłego ekstrahowania 
rozpuszczalnikiem 

Aparat ekstrakcyjny do ciągłego ekstrahowania roz-
puszczalnikiem substancji z materiałów stałych w 
postaci pionowej kolumny, zawierający głowicę (10), 
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podstawę i robocze sekcje, wewnątrz których znaj-
dują się pionowe rury oraz umieszczone pod nimi 
dysze, charakteryzuje się tym, że w górnej częeci 
głowicy (10) ma usytuowaną wlotową rurę (9) z u-
kośnymi perforowanymi powierzchniami (7) oraz dła-
wiącym zaworem (8), a poprzecznie do głowicy (1в) 
jest ustawiony wylotowy króciec (12), zaś w każdej 
sekcji znajdują się przelewy (15) oraz przegrodowe 
płyty (13) ustawione ponad rurami (14), przy czym 
w podstawie (18) pod dolną sekcją (5) jest umieszczo-
ny pływak (17) połączony z regulacyjnym zaworem 
(8) usytuowanym z boku podstawy (18) zakończonej 
u dołu wylotowym króćcem (1) dla fazy stałej i wlo-
towym króćcem (2) dla rozpuszczalnika. 

(4 zastrzeżenia) 

B01D P. 193440 03.11.1976 

Pierwszeństwo: 04.11.1975 - NRD (nr WP BOld/189223) 

VEB Petrolchemisches Kombinat Schwedt, Schwedt, 
Niemiecka Republika Demokratyczna. 

Sposób kontroli kolumn rektyfikacyjnych do ropy 
naftowej surowej 

Sposób kontroli kolumn rektyfikacyjnych do suro-
wej ropy naftowej, składających się z kolumny od-
pędowej i kolumny wzmacniającej, o dowolnej licz-
bie odbioru odpędzanych produktów i o dowolnej 
liczbie cyrkulujących obwodów bocznych, przez okre-
ślenie jakości produktu dla produktów końcowych w 
celu otrzymania żądanych jakości produktu bez u-
życia automatycznych analizatorów procesu, i/albo 
bez wykonywanych w krótszych odstępach czasu 
ręcznie analiz produktu, polega na tym, że z wię-
kszej liczby informacji, uzyskanych w wybranych 
miejscach pomiaru (15-28) przez pomiary wielkości 
temperatury, ciśnienia i ilości, za pomocą połączenia 
i przekształcenia informacji w blokach arytmetycz-
nych oznacza się każdą z jakości produktu (36-44) 
dla produktów końcowych oddzielnie albo w dowol-
nej kombinacji większej liczby jakości produktu albo 
wszystkie z jakości produktu. (8 zastrzeżeń) 

B01D P. 199998 01.08.1977 

Pierwszeństwo: 02.08.197« - Japonia (nr 91334776) 

Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha, Tokio, Ja-
ponia. 

Sposób obróbki gazów spalinowych 

Sposób obróbki gazów spalinowych zawierających 
SO2 i HC1 polega na tym, że oznacza się zawartość 
HC1 w gazach poddawanych obróbce i do kolumny 
do obróbki gazów wprowadza się co najmniej jedną 
sól magnezu, taką jak MgCO4, MgSO3, MgO, MgCO3 
lub Mg<HCO3)2 w ilości odpowiadającej ilości HC1 
oraz CaCo3 lub Ca(OH)2 jako absorbent SO*. 

(7 zastrzeżeń) 

B01K 
C25B 

P. 200484 26.08.1977 

Pierwszeństwo: 26.08.1976 - USA (nr 718060) 

Diamond Shamrock Corporation, Cleveland, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Elektrolizer przeponowy 

Elektrolizer przeponowy zwłaszcza do wytwarzania 
wodorotlenków metali alkalicznych oraz wodoru za-
wiera dwie miski elektrod końcowych (18) o iden-
tycznej budowie z kołnierzami (20), elementy elektro-
dy końcowej (26) zamocowane do wgłębienia każdej 



miski, ramę (32) elektrody centralnej posiadającej 
kołnierze współpracujące z kołnierzami (20), rozgałę-
ziony element elektrody centralnej (38), rozdzielacze 
prądowe (28, 40) dostarczające energię elektryczną do 
elementów elektrody centralnej (38) i końcowej (26) 
oraz co najmniej jeden otwór w każdym przedziale 
dla wprowadzania surowców lub usuwania produk-
tów elektrolizy. (29 zastrzeżeń) 
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B02C P. 193118 19.10.1976 

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

Sposób dzielenia płytek krzemowych na struktury 

Przedmiotem wynalazku jest sposób dzielenia pły-
tek krzemowych na struktury przy pomocy ultra-
dźwięków, wytwarzanych przez generator elektryczny 
w zakresie mocy P-1KW oraz częstotliwości od 16 
do 24 KHz. W czasie dzielenia płytka zanurzona jest 
w cieczy, spełniającej funkcję nośnika drgań. 

(2 zastrzeżenia) 

się znanym sposobem wsad w postaci gorąco wal-
cowanej rury, następnie przeciąga się go na krót-
kim trzpieniu do odpowiedniego wymiaru wyjścio-
wego i poddaje się ciągnieniu tak przygotowany wsad 
wyjściowy przy wartości Z równej 20-27,5% z uży-
ciem smaru technologicznego na przykład chloropa-
rafiny o zawartości 40% Cl (tylko na powierzchni ze-
wnętrznej rury), w kilku operacjach najlepiej 3-5 
dobierając odpowiedniej średnicy ciągadło do danej 
operacji ciągnienia o wartości roboczego ką"ta stożka 
zgniatającego ciągadła a równe 14° ±2° najkorzy-
stniej 12 i 16°, przy czym jako międzyoperacyjne 
zabiegi cieplne stosuje się wyżarzanie normalizujące 
beznalotowe, a zakuwanie końców rur prowadzi się 
na zimno. ( 1 zastrzeżenie) 

B05C P. 200136 09.08.1977 

Pierwszeństwo: 10.08.1976 - St. Zjedn. Amer 
(nr 713, 259) 

Martin Processing, Inc., Martinoville, Virginia Sta-
ny Zjednoczone Ameryki (Julius Hermes). 

Urządzenie o zamkniętym cyklu do szybkiego ciągłego 
i bezwodnego farbowania materiału tekstylnego lub 

tworzywa sztucznego 

Urządzenie pracujące w cyklu zamkniętym do szyb-
kiego ciągłego i bezwodnego farbowania materiałów 
tekstylnych za pomocą barwnika rozpuszczonego za-
wieszonego lub zdyspergowanego w wysokowrzącym 
rozpuszczalniku takim jak glikol czy eter glikolu czy 
mne substancje z rodziny alkoholi, do prowadzenia 
etapu farbowania, składa się z farbiarki (1), wypo-
sażenia (25) do chłodzenia i zaprawiania, wyposaże-
nia (35) do płukania i suszenia, przynależnego wy-
posażenia w skraplacze oparów (33), pompy gazów, 
cieczy oraz elementów do odbierania wysuszonego 
materiału. ( 3 8 zastrzeżeń) 

B21C 

F16. 1A 

P. 193141 18.10.1976 

Huta im. M. Buczka, Sosnowiec, Polska (Tadeusz 
Adamczyk, Eugeniusz Chrobak, Janusz Gruszeczka). 

Sposób produkcji rur 

Sposób produkcji rur, zwłaszcza stalowych rur prze-
znaczonych do transportu paliw przy silnikach spa-
linowych, charakteryzuje się tym, że przygotowuje 

B21D P. 193175 20.10.1976 

Spółdzielnia Inwalidów „Technoszczot", Piekary 
Śląskie, Polska (Stanisław Wijas, Andrzej Franusik 
Bolesław Glatte, Adam Homiński, Leon Kózka Mie-
czysław Onuszczafc). 

Urządzenie do skręcania szczotek z drutu 

Urządzenie do skręcania szczotek ma u dołu słu-
pa nośnego (1) osadzonego w podstawie (2), zamoco-
waną przesuwną głowicę nośną (3) z przesuwnym sto-
łem (4), wyposażonym w wycięcie, w którym jest 
osadzony wałek (5). Wałek (5) jest zakończony z je-
dnej strony głowicą zaciskową (6), a z drugiej stro-
ny sprzęgnięty z mechanizmem napędu (7), którego 
ostatnia przekładnia współpracuje z wyłącznikiem 
krańcowym (8). U góry słupa (1) jest zamontowana 
obejma (9) sprzęgnięta poprzez wysięgnik (10) z obu-
dową (11), wewnątrz której jest umieszczona spręży-
na na wałku (12). Na końcu wałka (1*2) jest osadzo-
na głowica zaciskowa (6), przy czym wałek (12) po-
między obudową (11) a głowicą (6) ma otwór w któ-
rym jest osadzone cięgno (13) zamocowane z jednej 
strony do podstawy (14) obudowy (11), a z drugie' 
strony połączone z cięgnem (15), zakończonym pe-
dałem (16). ( 2 zastrzeżenia) 

В21J P. 193113 18.10.1976 

Fabryka Maszyn Górniczych im. Tadeusza Żarskie-
go „Pioma", Piotrków Trybunalski, Polska (Bronisław 
Ambrozik, Jan Jałmużna). 

Urządzenie do nitowania zestawów gąsienicowych 

Urządzenie do nitowania zestawów gąsienicowych, 
zwłaszcza układaka kabla, posiada konstrukcję noś-
ną (1), do której zamocowany jest wzmacniacz pneu-
mohydrauliczny (5), połączony przewodem (9) z si-
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ławnikiem hydraulicznym (2), na którego tłoczysku 
zamocowany jest rozbijak (7). W osi rozbijaka (7) 
usytuowany jest ruchomy opór <8), który jest zwal-
niany poprzez mechanizm wyprostny (4) siłownikiem 
pneumatycznym (3). Do podawania lub/i odbierania 
elementów nitowanych służy podajnik pneumatycz-
ny. (3 zastrzeżenia) 

B22C P. 193166 19.10.1976 

Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „GLI-
NIK", Gorlice, Polska (Henryk Zastępa). 

Sposób wykonywania naokrągleń wewnętrznyeh 
modeli i rdzennic drewnianych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że mie-
szaniną z kleju kostnego, pyłu drzewnego i wody 
nakłada się na krawędzie wewnętrzne modelu lub 
rdzennicy i rozprowadza metalową kulką. Miesza-
nina składa się z około 35% kleju kostnego, około 
17% pyłu drzewnego i około 48% wody w stosunku 
wagowym. (2 zastrzeżenia) 

B22C P. 193226 22.10.1976 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Zygmunt 
Grodziński, Tadeusz Klemensiewicz, Tadeusz Fryc). 

Pasta do naprawy form i rdzeni odlewniczych 

Pasta według wynalazku zawiera w swym skła-
dzie takie materiały jak grafit srebrzysty w ilości 
10-80% wagowych, talk techniczny w ilości 3-30% 
wagowych oraz szkło wodne w ilości 10-90% wago-
wych i ropa naftowa w ilości 0,0-10% wagowych. 
Pasta po odpowiednim wymieszaniu, nałożona ręcz-
nie na miejsca uszkodzone, utwardza się samoczyn-
nie w warunkach atmosferycznych i temperaturze o-
toczenia. 

Pasta może być również stosowana do wygładze-
nia przez ręczne „zacieranie" powierzchni formy lub 
rdzenia o zbyt dużej chropowatości, a także jako po-
krycie ochronne nanoszone na powierzchnię formy 
lub rdzenia w celu zabezpieczenia przed ujemnym 
działaniem ciekłego metalu. (1 zastrzeżenie) 

B22C P. 198231 22.10.1976 

Widzewskie Zakłady Maszyn Włókienniczych ,.Wi-
fama", Łódź, Polska (Bogdan Wiśniewski, Zdzisław 
Kolasa, Mieczysław Kocewiak, Józef Pawlak). 

Sposób wytwarzania płyty modelowej z żywic, 
zwłaszcza o głęboko nieregularnej powierzchni 

podziału oraz forma do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wy-
konuje się w znany sposób negatyw (10) dolnej po-
wierzchni modelu wraz z elementami wlewowego 

układu (4) według zaprofilowanego kształtu podzia-
łu formy za pomocą materiału plastycznego. Nastę-
pnie negatyw (10) odwraca się o 180° i usuwa ma-
teriał plastyczny, po czym na tym negatywie (10) w 
podobny sposób wykonuje się drugi negatyw (11) od-
wróconej powierzchni modelu. Po wyjęciu modelu 
oraz wlewowego układu (4)* przygotowaniu negaty-
wów (10) i (11) i naniesieniu oddzielacza, nakłada 
się na nie żywicę, wzmocnioną tkaniną szklaną. Po-
między tak przygotowane negatywy (10) i (11) usta-
wia się znaną podmodelową ramkę (12) i zalewa 
wypełniaczem powstałą wnękę (13), najkorzystniej w 
pozycji pionowej. 

Forma według wynalazku składa się z dwóch ne-
gatywów (11) i (10) powierzchni górnej i dolnej mo-
delu, wraz z wlewowym układem (4), przy czym są 
one rozdzielone znaną podmodelową ramką (12), któ-
ra posiada co najmniej jeden wlewowy otwór (14)*. 
Wzajemne ustalanie negatywów (11) i (10) względem 
podmodelowej ramki (12) odbywa się za pomocą cen-
trujących kołków (5) i (6). (5 zastrzeżeń) 

B22C P. 195836 T 04.02.1977 

Huta im. M. Nowotki, Ostrowiec Świętokrzyski, 
Polska (Andrzej Weroński, Stefan Weroński, Stefan 
Wojciechowski). 

Sposób zwiększenia odporności na zmęczenie cieplne 
stalowych kokil 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że powierzchnię wewnętrzną kokil pokrywa się cien-
ką warstwą pasty, której podstawowym składnikiem 
jest dwutlenek cyrkonu rozpuszczony w wodzie o tem-
peraturze powyżej 60°C z dodatkiem szkła wodnego, 
lub też stosuje się zamiast pasty cienką warstwę 
dwutlenku cyrkonu o grubości ok. 0,1 mm nanie-
sionego na powierzchnię kokil strumieniem plazmy. 

(1 zastrzeżenie) 

В22D P. 198820 T 13.06.1977 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania O-
dlewni „Prodlew", Kraków, Polska (Stanisław Sło-
wiński, Stanisław Vasina, Jerzy Pasich). 

Urządzenie do chłodzenia oraz oddzielania odlewów 
i piaskowej masy formierskiej 

Urządzenie do chłodzenia oraz oddzielania odlewów 
i piaskowej masy formierskiej posiada pojemnik (1) 
obracany wokół wzdłużnej, poziomej lub do poziomu 
zbliżonej osi. Na pewnej długości przed ścianką si-
tową (2) pobocznicę pojemnika (1) stanowi ruszt po-
wietrzny (3), który z zewnątrz w zakresie powierzchni 
określonej kątem, środkowym (4) przesypywania się 
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masy formierskiej objęty jest skrzynią powietrzną 
(5). Kanałem (6) tłoczone jest do skrzyni (5) powietrze 
chłodzące bezpośrednim przedmuchem przesypującą 
się na ruszcie (3) masę formierską i odlewy. Ze skrzy-
nią powietrzną (5) połączona jest osłona (7) obejmują-
ca ruszt powietrzny (3) na pozostałej części obwodu, 
a jej kształt i wymiary wyznaczają wierzchołki za-
mocowanych na zewnętrznej powierzchni rusztu (3£ 
wzdłużnych żeber. (8 zastrzeżeń) 

B23B 
B23Q 

P. 201542 15.10.1977 

Pierwszeństwo: 15.10.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 732,936) 

DeVlieg Machine Company, Michigan, Stany Zje-
dnoczone Ameryki (Horst Schürfeld, Wolfgang Pe-
ters, Robert Marcel Ortlieb). 

Suport nastawny narzędziowy do obrabiarek 

Rozwiązanie według wynalazku umożliwia wstępne 
ustawienie narzędzia na suporcie p"oza obrabiarką 
oraz łatwą i szybką wymianą narzędzia. Suport ma 
zastosowanie w obrabiarkach różnego typu. 

Suport nastawny narzędziowy zawiera element u-
stalający (38) dla określenia położenia uchwytu na-
rzędziowego (10) względem płyty podstawowej (12) 
wzdłuż dwu osi z możliwością przesuwu wzdłuż trze-
ciej osi, ogranicznik (14) i element oporowy (50) dla 
ustawiania uchwytu narzędziowego (10) względem 
płyty (12) wzdłuż trzeciej osi oraz zespół elementów 
blokujących (66) dla zablokowania uchwytu narzędzio-
wego (10) na płycie podstawowej (12). (6 zastrzeżeń) 

B23D P. 193091 16.10.1976 

Wytwórnia Maszyn Górniczych „NIWKA" im. Mar-
celego Nowotki, Sosnowiec, Polska (Stanisław Piłat, 
Jerzy Siwulski, Zenon Jastrzębski). 

Przyrząd do bezodpadowego cięcia kształtowników 
specjalnych zwłaszcza boków przenośnika 

zgrzebłowego 

Przyrząd składa się z wymiennych tnących płyt 
(2) i (4) osadzonych w kadłubie. Płyty <2) i (4) mają 
kształtowe otwory (8) z krawędziami tnącymi usytuo-
wane tak, że pionowa oś (9) poprzecznego przekroju 
przecinanego kształtownika, w stosunku do kierun-
ku przesunięcia ruchomej płyty (4) odchylona jest o 
kąt a. Przesunięcie „s" ruchomej płyty (4) względem 
nieruchomej płyty (2) wynosi korzystnie 10 do 20 mm. 

(1 zastrzeżenie) 

B23D P. 193132 18.10,1976 

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni 
Remontowych, Gdańsk, Polska (Kazimierz Pelec). 

Głowica przecinarki do bezwiórowego cięcia rur, 
zwłaszcza rur miedzianych 

Przecinarka do bezwiórowego cięcia rur ma obudo-
wę (1) z wewnętrznym gwintem służącym do prze-
suwania bębna (2). Przesuwny bęben (2) ma rowek, 
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którego dno stanowi równię pochyłą, 'ulużącą do wy-
wierania nacisku na nóż (4) poprzez kamień (5). Prze-
suwny bęben (2) jest osadzony na obrotowym bę-
bnie (3). Obrotowy bęben (3) jest zamocowany w o-
budowie (1). W obrotowym bębnie (3) jest zamonto-
wany nóż (4) i podpórka (6). (1 zastrzeżenie) 

B23K P. 193098 18.10.1976 

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych „U-
NITRA-UNIMA", Warszawa, Polska (Andrzej Wrona, 
Jerzy Matysiak). 

Automatyczna zgrzewarka końcówek wyprowadzeń do 
części metalowych elementów RC 

Automatyczna zgrzewarka według wynalazku cha-
rakteryzuje się tym, że zgrzewanie końcówek wy-
prowadzeń do części metalowych elementów RC na-
stępuje naprzemian za pomocą dwu przeciwległych e-
lektrod lewej (6) i prawej (18), które to elektrody 
są osadzone w korpusie (20) uchwytu umieszczonym 
euwliwie w tulei (15) zamocowanej we wsporniku 
izolacyjnym (11). 

W zmontowanym zespole przesuwu tych elektrod 
<5) z suwakiem (4) posiadającym otwór na bolec (2) 
z podzespołu mimośrodowego, suwak (4) przemie-
szczany jest po prowadnicy rolkowej (3) ruchem po-
suwisto-zwrotnym, przy czym zgrzewanie drutu Cu 
<12) z kapturkami (7) odbywa się z ustaloną siłą w 
miejscu ich styku za pomocą impulsu elektrycznego 
dzięki zastosowaniu dwu regulowanych sprężyn (16) 
i (IT) dociskowych działających na każdą z elektrod 
(6) i (18) oddzielnie. (1 zastrzeżenie) 

B23K P. 193243 23.101976 

Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu Wę-
glowego, Chorzów, Polska (Jan Pąwlik, Bernard O-
lenderek, Witold Sojka). 

Sposób spawania stali 

Przedmiotem wynalazku jest sposób spawania sta-
li, zwłaszcza przy wykonywaniu połączeń rurowych 
ze stali, przeznaczonych do pracy w podwyższonych 
temperaturach. 

Sposób według wynalazku polega na odwodorowy-
waniu spoin przy spawaniu elektrodą nietopliwą w 
osłonie mieszanek gazowych, przy czym odwodoro-
wywanie to polega na uaktywnieniu gazu ochronnego 
przez wprowadzenie w miejsce czystego argonu, mie-
szanki argonowo-tlenowej zawierającej od 97-99% 
argonu i od 1-3% tlenu. (3 zastrzeżenia) 

B23P P. 198734 T 07.06.1977 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Sniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska (Hubert Latoś, Tadeusz Mi-
kołajczyk). 

Narzędzie do obróbki płaszczyzn z jednoczesnym 
nagniataniem i skrawaniem 

Rozwiązanie według wynalazku polega na tym, że 
rolka wygniatająca (1) ułożyskowana jest w korpusie 
narzędzia (3), w którym umocowane jest ostrze skra-
wające (6). Rolka wygniatająca (1) usytuowana jest 
względem ostrza skrawającego (6) w ten sposób, że 
w kierunku posuwu swoją krawędzią wyprzedza o 
wartość większą niż posuw na ostrze wierzchołek 
ostrza skrawającego (6), który jest ustawiony wyżej 
niż rolka wygniatająca (1). 

Przedmiot wynalazku może znaleźć zastosowanie w 
przemyśle obrabiarkowym. (1 zastrzeżenie) 

B23P P. 200841 13.09.1977 

Krakowskie Zakłady Armatur, Kraków, Polska 
(Emil Dudek, Mieczysław Oleksy, Andrzej Kopciń-
ski). 

Urządzenie do montażu grzybków i suwaków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ograniczenia w 
poważnym stopniu pracy ręcznej przez zautomatyzo-
wanie niektórych operacji związanych z montażem 
grzybków i suwaków. _ 

W tym celu na konstrukcji nośnej (1) z zamoco-
wanym w jej osi pionowej pneumtaycznym stołem 
obrotowym (2) o ruchu okresowym, osadzona jest w 
dolnym jego położeniu tarcza nośna (3),'nad którą o-
sadzone są tarcze zabierakowe (4) i (5), na obwodzie 
których wykonane są w jednakowych odstępach na 
tarczy zabierakowej (4) gniazda (6) dla nakrętki (7) 
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a na tarczy zabierakowej (5) gniazda (8) dla uszcze-
lek (9) przy czym na konstrukcji nośnej (1) zamoco-
wane są ścieżki podające (10) i (11) połączone z po-
dajnikami wibracyjnymi (12) i (13). 

Połowa obwodu tarcz zabierakowych (4) i (5) ogra-
niczona jest pierścieniem (14) zamykającym gniazda 
(6) i (8). W przedniej części płyty konstrukcji nośnej 
(1) poza obwodem tarcz zabierakowych (4) i (5) jest 
przelotowy otwór (15), nad którym zamocowana jest 
do płyty konstrukcji nośnej (1) krzywka odbierają-
ca (16) wchodząca w kanał (17) wykonany na obwo-
dzie tarczy zabierakowej (5). 

Z lewej strony pneumatycznego stołu obrotowego 
(2) nad tarczami zabierakowymi (4) i (5) w osi gniazd 
(6) i (8) jest obrotowe wrzeciono (18) zakończone 
końcówką dźwigni (19) posiadające posuw w osi pio-
nowej za pomocą dźwigni (20). (2 zastrzeżenia) 

B23Q P. 190122 04.06.1976 
„MERA-ZSM" Zakłady Systemów Minikomputero-

wych, Warszawa, Polska (Tadeusz Zaremba). 

Ustawiak położenia głowicy zwłaszcza do frezarek 
i wiertarek 

Ustawiak według wynalazku umożliwia szybkie i 
dokładne bezpośrednie ustawienie głowicy względem 
krawędzi obrabianego przedmiotu lub względem osi 
wykonanego otworu. Ustawiak ma obudowę (1) ko-
rzystnie w postaci tulei, zamkniętą z jednej lub z 
dwu stron ruchomym, ustalającym elementem (2) lub 
(3), przymocowanym do umieszczonego wewnątrz o-
budowy (1) sprężystego elementu (4), korzystnie sprę-
żyny śrubowej. 

Element ustalający (2) ma zakończenie wykonane 
w postaci stożka, a drugi element ustalający (3) ma 
zakończenie wykonane w postaci walca. Sprężysty 

element (4) przymocowany jest jednym końcem do u-
stalającego elementu (2) lub (3) umieszczonego po 
jednej stronie obudowy (1), a drugim końcem przy-
mocowany jest do ustalającego elementu (2) lub (3) 
umieszczonego po drugiej stronie obudowy. 

(4 zastrzeżenia) 

B23Q P. 201545 15.10.1977 
Pierwszeństwo: 16.10.1976 - Rep. Federalna Niemiec 

(nr P 2646784.5-33) 

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

Przyrząd mocujący z magnesami trwałymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie korzystnego u-
kładu pól magnetycznych, których siły mocują obra-
biany przedmiot. 

Przyrząd mocujący z magnesami trwałymi, skła-
dający się z pojedynczych magnesów trwałych (2) w 
kształcie prętów, osadzonych w korpusie wykonanym 
z materiału ferromagnetycznego oraz ze stanowiącej 
powierzchnię mocowania płyty nakrywającej (3), 
charakteryzuje się tym, że płyta nakrywająca (3) ma 
przelotowe otwory (8) wypełnione materiałem magne-
tycznie nieprzewodzącym. Powoduje to koncentrację 
linii natężenia pola magnetycznego w przesmykach 
płyty (3) między otworami (8). Przyrząd mocujący ma 
zastosowanie do mocowania obrabianego przedmiotu, 
zwłaszcza na szlifierkach. (10 zastrzeżeń) 

B24B P. 193032 14.10.1976 
Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego „PZL-Kroto-

szyn", Krotoszyn, Polska (Bolesław Kleparski, Marek 
Junczak). 

Głowica do bonowania tulei cylindrowych 

Przedmiotem wynalazku jest głowica do honowania 
tulei cylindrowych, mająca zastosowanie zwłaszcza do 
obróbki wykańczającej. Głowica według wynalazku 
składa się z korpusu (1), wewnątrz którego jest u-
miejscowiony hydraulicznie przesuwany element tło-
kowy (2) ukształtowany w postaci podwójnego stoż-
ka. Do pobocznic stożków są dociskane dwoma sprę-
żynami (4) rozmieszczone w równych kątowych od-
stępach rozporki (3) połączone za pomocą śrub u-
stalających (5) z oprawkami (6) służącymi do zamo-
cowania osełek ceramicznych (7). 
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W wewnętrznych płaszczyznach czołowych rozpo-
rek (3) i oprawek (6) są wykonane wybrania, w któ-
rych znajdują się sprężyny dociskowe (8) przejmują-
ce zadania źródła docisku od rozwierających się roz-
pórek <3) w momencie zetknięcia się osełek ceramicz-
nych (7) z powierzchnią obrabianego otworu cylin-
drowego. . (1 zastrzeżenie) 

B24B P. 1S3171 19.10.1976 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska 
(Waldemar Polowski, Stanisław Biermański, Adam 
Bułat, Wojciech Rutkowski). 

Glowiea rolkowa do dynamicznego dognłatama 
otworów 

Przedmiotem wynalazku jest głowica rolkowa do 
dynamicznego dogniatania otworów przedmiotów 
cienkościennych lub o nierównomiernej grubości 
ścianki bez deformacji lub przy wystarczająco ma-
łych odkształceniach przekroju poprzecznego. 

Na trzpieniu chwytowym (1) jest osadzony krzyw-
kowy bieżnik (2) zaopatrzony w krzywki (3) i wrę-
by (4). Koszyk (6) jest umieszczony na obrotowej po-
krywie (8), która jest zaopatrzona w amortyzującą 
wkładkę (11) i sprężynę (12) zabezpieczoną pierście-
niem osadczym (14). Rolki (5) mają stożek o zbież-
ności w kierunku przeciwnym do kierunku posuwu 
roboczego. (1 zastrzeżenie) 

B24B P. 198733 T 07.06.1977 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Sniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska (Tadeusz Mikołajczyk). 

Urządzenie oscylacyjne zwłaszcza do obróbki 
wykańczającej otworów w przedmiotach 

nieobrotowych 

Rozwiązanie według wynalazku polega na tym, że 
urządzenie posiada kulki (3) umieszczone w rowkach 
wykonanych w pochyłych względem siebie prowadni-
cach: górnej (2) i dolnej (5). Prowadnica górna (2) 
ułożyskowana jest promieniowo i osiowo, a prowadni-
ca dolna (5) promieniowo w zabezpieczonej przed o-
brotem obudowie (1), z którą połączona jest krzyw-
ka promieniowa (4) wywołująca promieniowe ruchy 
kulek (3) wirujących wraz z prowadnicą górną (2) 
i dolną (5) co powoduje powstanie osiowego ruchu 
oscylacyjnego prowadnicy dolnej (5) dociskanej do po-
zostałych elementów poprzez łożysko wzdłużne (6) 
sprężyną (7) opierającą się o obudowę (1). Przedmiot 
wynalazku może znaleźć zastosowanie w przemyśle 
obrabiarkowym. (1 zastrzeżenie) 

B27L P. 200525 29.08.1977 

Pierwszeństwo: 31.08.1976 - RFN (nr P 2639123.1) 

Maschinenfabrik В. Maier KG, Bielefeld, Republi-
ka Federalna Niemiec. 

Sposób i urządzenie do wytwarzania płaskich wiórów 

Sposób według wynalazku polega na tym, że naj-
pierw rozdziela się drewno na zrąbki, jako produkt 
pośredni, które obrabia się w dalszym procesie ro-
boczym, z tym, że długość w kierunku wzdłużnym 
zrąbków jest co najmniej powiększona do długości 
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wytwarzanego z nich wióra, przy czym przedłużenie 
na żądaną długość wióra następuje przed bezpośre-
dnim procesem wiórkowania. 

Wiórkark.a do stosowania tego sposobu ma kosz 
nożowy (2), który ma do wewnątrz wystające kra-
wędzie noży (3) i ma urządzenie do ograniczenia 
długości wióra. Noże (3) kosza łożyskowego są zao-
patrzone w środki dla ograniczenia długości wióra. 

(3 zastrzeżenia^ 

B29D P. 200414 22.08,1977 

Pierwszeństwo: 24.08.1976 - RFN (nr P 2637995.3) 

Wilhelm Hegler, Bad Kissingen, Republika Fede-
ralna Niemiec. 

Sposób wytwarzania i dwuścienna rura z tworzywa 
sztucznego, w której zewnętrzna ściana ma fale 

poprzeczne a ściana wewnętrzna jest gładka 

Sposób wytwarzania dwuściennych rur z tworzywa 
sztucznego, w których zewnętrzna ściana ma fale 
poprzeczne, a wewnętrzna ściana jest gładka, przy 
czym fale poprzeczne, wytwarza się za pomocą obie-
gowych kokili polega na tym, że w wewnętrznej 
ścianie (2) pierścieniowych fal poprzecznych lub mię-
dzy obydwoma ścianami wytwarza się otwory (4), 
które łączą przestrzenie wewnętrzne fal poprzecz-
nych ze sobą lub z przestrzenią zewnętrzną. Po zesz-
tywnieniu rury wewnętrznej otwory te zamyka się 
przez zespawanie. 

Dwuścienna rura z tworzywa sztucznego, charak-
teryzuje się tym, że zewnętrzna ściana rury ma pod-
wyższenia w rodzaju garbów, które są przebite i któ-
rych otwory ponownie są zamknięte przez spawa-
nie. Jako tworzywo sztuczne stosuje się poliolefiny, 
zwłaszcza polietylen lub polopropylen lub poliamid. 

(9 zastrzeżeń) 

B32B P. 192742 30.09.1976 

Scott Paper Company, Delaware Gouraty, Pennsyl-
vania, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Ozdobny laminat zawierający podatny na klejenie 
spodni arkusz oraz sposób jego wytwarzania 

Ozdobne, scalone pod wpływem podwyższonej 
temperatury i ciśnienia laminaty zawierają ozdobny 
arkusz impregnowany termoutwardzalną żywicą, oraz 
spodni arkusz, którego zewnętrzna powierzchnia jest 
pokrywana przed etapem scalania mieszaniną zawie-
rającą obojętny wypełniacz, nietermoplastyczny śro-
dek adhezyjny i rozpuszczalną w wodzie termoutwar-
dzalną żywicę, taką jak kondensat żywicy moczni-
kowo-formaldehydowej lub kondensat żywicy mela-
minowo-formaldehydowej. (21 zastrzeżeń) 

B32B P. 199323 02.07.1977 

Pierwszeństwo: 02.07.1976 - RFN (nr P 2629779.0) 

Saint - Gobain Industries, Neuilly Sur Seine, 
Francja (Heinrich Agethen, M. Paul Gesenhues, M. 
Helmer Raedish, M. Otto Jandeleit, M. Wolfgang 
Schaefer). 

Preformowany arkusz polimeryczny do zastosowania 
w laminatach szklistych wielowarstwowy laminat 

i sposób ich wytwarzania oraz stosowane materiały 

Arkusz według wynalazku zawiera warstwę poli-
meru termoutwardzalnego, posiadającego właściwości 
samozabliźniania się oraz przeciwtłukące i przeciw-
rozpryskowe, oraz warstwę polimeru termoplastycz-
nego przywierającego do podkładu jednorodnego lub 
wielowarstwowego ze szkła lub z tworzywa sztucz-
nego. 

Termoplastyczny poliuretan stanowi produkt reak-
cji jednego lub większej liczby alifatycznych dwu--
izocyjanianów: alicyklicznego dwuizocyjanianu o 
łańcuchu rozgałęzionym, alicyklicznego dwuizocyja-
nianu o łońcuchu nierozgałęzionym i rozgałęzionym, 
niecyklicznego dwuizocyjanianu oraz poliestru diolu 
o łańcuchu rozgałęzionym lub polieteru diolu o łań-
cuchu rozgałęzionym lub ich mieszaniny. Sposób wy-
twarzania preformowanego arkusza polega na tym, 
że na poziomym podłożu formuje się warstwę cieczy 
zawierającą mieszaninę monomerów, z których two-
rzy się materiał termoutwardzalny. Następnie poli-
meryzuje się monomery w celu utworzenia zestalo-
nej warstewki materiału termoutwardzalnego. Na 
zestalonej warstewce formuje się warstewkę materia-
łu termoplastycznego. 

Arkusz jest używany do produkcji szyb wielowar-
stwowych, a zwłaszcza przednich szyb samochodo-
wych, bocznych szyb pojazdów, szyb budowlanych, 
masek, osłon, soczewek, szkieł okularowych i lami-
natów szklistych. (66 zastrzeżeń) 

B41L P. 192980 13.10.1976 
Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych 

„Unitra-Unima", Warszawa, Polska (Andrzej Kulik, 
Tadeusz. Skrobisz, Jerzy Szmitkowski). 

Urządzenie do znakowania przedmiotów płaskich 
i zbliżonych, zwłaszcza taśm 

Urządzenie do znakowania przedmiotów płaskich i 
zbliżonych, zwłaszcza taśm, przez nanoszenie ozna-
czeń graficznych, polegające na dynamicznym cha-
rakterze działania w celu uzyskania nacisku, według 
wynalazku jest wyposażone w znacznik, który składa 
się z wykonanego z materiału higroskopijnego stem-
pla (1) osadzonego sztywno w zbiorniku (4) wypeł-
nionym substancją farbującą (5). 
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W określonej konstrukcyjnie odległości znajduje sie 
połączony z układem zasilającym (7) i sterującym (B) 
elektromagnes (6) z ruchomym rdzeniem (10), który 
na zasadzie dynamicznego działania powoduje uzyska-
nie nacisku na przedmiot (3) umieszczony pomiędzy 
stemplem (1) a rdzeniem ruchomym (10). 

(1 zastrzeżenie) 

B44B P. 193093 16.10.1976 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska 
(Grzegorz Pawłowski, Stanisław Kalinowski, Andrzej 
Włostowski). 

Mechanizm znakowania wieczek 

Mechanizm, zawierający głowicę znakującą (6) zao-
patrzoną w nastawne znaki kodujące (7) oraz matry-
cę (10), która współpracuje z głowicą znakującą (6), 
przy czym pomiędzy matrycą (10) i głowicą... znaku-
jącą (6) jest ustawiona prowadnica (11), którą sta-
nowią dwa rowki (12), według wynalazku charak-
teryzuje się tym, że powierzchnie obwodowe matry-
cy (10) i głowicy znakującej (6) są ustawione w od-
ległości mniejszej niż wynosi wysokość znaku ko-
dującego (7), a dolna płaszczyzna rowka (12) pro-
wadnicy (11) jest usytuowana niżej płaszczyzny stycz-
nej do powierzchni obwodowej matrycy (10). Powyż-
sza powierzchnia styczna jest równoległa do pła-
szczyzny przechodzącej przez oś prowadnicy (U). 
Względem poziomu prowadnica (11) jest ustawiona u-
kośnie pod kątem większym od 20°. Część doprowa-
dzająca prowadnicy (11) znajduje się wyżej od stro-
ny odbioru zakodowanych wieczek (18). 

(1 zastrzeżenie) 

B60D 
A01B 

P. 201331 06.10.1977 

Pierwszeństwo: 08.10.1976 - RFN (nr P 2645479.5) 

Jean Walterscheid GmbH, Lohmar, Republika Fe-
deralna Niemiec. 

Hak sprzęgowy do urządzenia zawieszanego 
trójpunlctowo na ciągniku rolniczym 

Hak według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
rygiel blokujący (8) jest ryglowany za pomocą dźwig-
ni podwieszonej (15), połączonej z nim przegubowo i 
przez sprężynę naciskową (12) utrzymującą zamknię-
cie kształtowe, między podporą (10) a ścianą tylną 
(17) haka i że rygiel blokujący (8), przez wychyle-
nie dźwigni podwieszonej (15) wokół podpory (10) jest 
wysuwany ze szczęki sprzęgowej (5). 

Nosek blokujący (7) rygla blokującego (8) na stro-
nie zwróconej do jego podpory (10) jest zaopatrzony 
w pochylenie, a człon blokujący przy działaniu 
sworznia sprzęgowego (4) na nosek blokujący (7) jest 
podpierany wychylnfe na ko&u (12) M> tym podob-
nym ograniczniku ruchu. Pochylenie powierzchni 
przylegania we wszystkich miejscach jest mniejsze 
od najmniejszego pochylenia wklęsłej powierzchni 
przylegania (6) noska blokującego (7) do sworznia 
sprzęgowego (4). (2 zastrzeżenia) 

B60K P. 199041 T 22.06.1977 

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

Zestaw wskaźników 

Przedmiotem wynalazku jest zestaw wskaźników, 
zwłaszcza sygnalizatorów i mierników przeznaczony 
szczególnie do samochodów osobowych. 

Zestaw według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że korpus (1) ma co najmniej jeden wspornik (8) 
tworzący z nim jedną całość, który ma występ (16) 
z usytuowaną w jego górnej części płaszczyzną (15) 

ograniczającą pic nowe położenie atrapy (6) oraz ma 
w górnej swej części płaszczyznę (17) ustalającą po-
ziome położenie atrapy (6) oraz ma co najmniej je-
den zatrzask (7) do ustalania położenia atrapy (6). 

(2 zastrzeżenia) 
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B60B P. 200967 21.09.1977 

Pierwszeństwo: 06.10.1976 - Włochy (nr 69393-A/76) 

STARS Stampaggio Résine Speciali S.p.A., Villa-
stellone (Turyn), Włochy (Francesco Prone). 

Zderzak pojazdu samochodowego 

Zderzak pojazdu samochodowego, zwłaszcza osobo-
wego jest utworzony z jednej części głównej (11) 
oraz dwóch naroży (12), (13). Część główna (11) jest 
w przybliżeniu prostoliniowa, o przekroju kształto-
wym z podwójną ścianką. (7 zastrzeżeń) 

B60T P. 201436 11.10.1977 

Pierwszeństwo: 14.10.1976 - RFN (nr P 2646288.4)" 

Wabco Westinghouse GmbH, Hannover - Linden, 
Republika Federalna Niemiec. 

Urządzenie do regulacji siły hamowania w zależności 
od obciążenia pojazdu 

Urządzenie według wynalazku, przeznaczone do u-
ruchómienia za pomocą sprężonego czynnika dwu-
przewodowych instalacji hamulcowych, w które są 
wyposażone przyczepy pojazdów, charakteryzuje się 
tym, że jego zawór (5, 6, 7) do regulacji ciśnienia 
hamowania stanowi jednocześnie zawór przekaźni-
kowy i zawór hamowania awaryjnego, oraz tym, że 
do uruchamiania zaworu regulującego ciśnienie ha-
mowania oraz do uruchamiania zaworu przekaźniko-
wego ma jeden wspólny tłok (2), przy czym tłok ten 
jest czynnie połączony z tłokiem hamowania awa-
ryjnego (41, 42). (21 zastrzeżeń) 

B60T 
G05B 

P. 201498 13.10.1977 

Pierwszeństwo: 13.10.1976 - RFN (P. 2646061.7) 

Wabco Westinghouse GmbH, Hannover - Linden, 
Republika Federalna Niemiec. 

Sposób kontroli pracy układu regulacyjnego 
zabezpieczającego blokadę i urządzenie do kontroli 
pracy układu regulacyjnego zabezpieczającego przed 

blokadą 

Sposób według wynalazku, w którym wytwarza się 
sygnały opóźnienia i/lub poślizgu i/lub przyspiesze-
nia przez właściwe układy do sterowania zaworów re-
gulacyjnych ciśnienia hamulcowego polega na tym, 
że dla wytworzenia sygnału kontrolnego, częstotli-
wość sygnału czujnika obniża się na krótki okres 
czasu i przełącza się na wartość początkową, kontro-
luje się wystąpienie sygnałów i przy zaniku jednego 
lub kilku sygnałów wytwarza się sygnał uszkodzenia. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu zawiera u-
kład do wytwarzania sygnałów kontrolnych, zawiera-
jących generator zegarowy, dzielnik częstotliwości (1), 
element kombinacyjny I (2) i przerzutnik (3) połączo-
ne ze sobą oraz logiczny układ czujnikowy, zawie-
rający przyporządkowane zaworom przerzutniki (4), 
(5) połączone z elementami kombinacyjnymi I (6), 
(7). Przerzutnik (9) jest ustawiany przez sygnał wyj-
ściowy elementu I (8) element czasowy (10) połą-
czony z elementem NIE-LUB (11). (9 zastrzeżeń) 

В6Ш P. 193086 16.10.1976 

Kopalnia Węgla Kamiennego „HALEMBA" Ruda 
Śląska, Polska (Gerard Zdrzałek, Eugeniusz Kuczka, 
Ryszard Głaz). 

Urządzenie do czyszczenia wozu samowyładowczego 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do czy-
szczenia wozu samowyładowczego stosowanego do 
transportu urobku w przewozie głównym kopalń głę-
binowych. 

Urządzenie według wynalazku składa się z płaskie-
go zgarniacza (1) umieszczonego na dnie skrzyni wo-
zu (2), do którego poprzez przeguby (3) przymocowa-
ne są cięgna (4) zakończone bolcami (5) osadzonymi 
obrotowo w prowadnikach (6) przyspawanych do dol-
nej części burty (7). W czasie wyładunku odchylają-
ca się pod wpływem własnego ciężaru i naporu wy-
sypującego się urobku burta (7) powoduje przesuwa-
nie zgarniacza (1) po dnie skrzyni wozu (2) poprzez 
przegubowo zamocowane cięgna (4). (1 zastrzeżenie) 
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B61J P. 198675 03.06.1977 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Henryk Perwejnis). 

Wózek zapychaka kopalnianego de pracy w obu 
kierunkach 

Wózek zapychaka posiada ząb zapychający (5) i ząb 
zabierający (6), które są sprzężone ze sobą przy po-
mocy cięgien (14) i. sworzni (13) i (15). Położenie zę-
ba zapychającego (5) powoduje automatycznie podnie-
sienie się zęba zabierającego (6), a jego uniesienie 
powoduje położenie się zęba zabierającego {6). Każdo-
razowa zmiana położenia zęba zabierającego wyma-
ga ustalenia jego położenia przez wprowadzenie kli-
na (12) do ucha (11). 

Dla wspomagania ruchów podnoszenia się zębów 
każdy z nich w swej dolnej części posiada zabudo-
waną sprężynę rozciągową (10, 20). Dla umożliwie-
nia kładzenia się zęba zabierającego (6) w czasie 
przechodzenia pod belką zabierakową (17) wozu ko-
palnianego w jego dolnej części wykonano otwór pod-
łużny (18), całość zabudowana jest w ramie (3) i po-
rusza się po prowadnicach (1) przy pomocy koł (2). 

(1 zastrzeżenie) 

B61K P. 198898 Т 14.06.1977 
В61Н 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Florian 
Marzolik). 

Zapora torowa 

Zapora torowa składa się z hamującego klina (1) 
i zespołu napędowego klina umieszczonego w zam-
kniętej obudowie. Zespół napędowy składa się z e-
lektrycznego przestawiaka (11) połączonego ẑ  płytą 
(9), w wycięciu której jest osadzony koniec klina (1) 
oraz amortyzatora sprężynowo-hydraulicznego. z któ-
rym połączony jest prowadnik (4) klina (1). 

(1 zastrzeżenie) 

B63H P. 193221 23.10.1976 

Eriksbergs Mek. Verkstads AB, Göteborg, Szwecja 
(Aksel Barth, Hermand Anundsen). 

Połączenie kołnierzowe 

Połączenie kołnierzowe przenoszące momenty skrę-
cające oraz siły poosiowe pomiędzy dwoma elemen-
tami maszyn, w którym każdy kołnierz ma szereg 
otworów rozmieszczonych na obwodzie, odpowiadają-
cych otworom drugiego kołnierza, przez które prze-
chodzą elementy łączące, ma szereg śrub sprężają-
cych (За) ze stożkowym korpusem (4) oraz rozprężny 
płaszcz (5), przenoszących momenty skręcające, wspóf1 

pracujących z dokładnie obrobionymi otworami (6), 
oraz szereg śrub ustalających (3b), przenoszących si-
ły poosiowe, luźno umieszczonych w zgrubnie obro-
bionych otworach (11). (2 zastrzeżenia) 
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B65D P. 193029 13.10.1976 

Centrum iNaukowo-Produkcyjne Elektrotechniki i 
Automatyki Górniczej Zakład Elektroniki Górniczej, 
Tychy, Polska (Krzysztof Grabowski, Zygmunt Mi-
niszewski, Józef Bajor, Lesław Komendera, Stani-
sław Gdowiok, Zbigniew Konopacki). 

Zespół panelowo- kasetowy 

Zespół panelowo-kasetowy przeznaczony jest zwła-
szcza dla urządzeń elektronicznych automatyki zabez-
pieczeniowej. Zespół składa się z kasety wyposażo-
nej w prowadniki oraz złącza i wypełniony jest pa-
nelami. Każdy panel składa się z płyty czołowej (1) 
wykonanej z materiału termoplastycznego i posiada 
w swej tylnej części dwa występy (2) z otworami 
prostokątnymi w których znajdują się wkłady (5). 

B65G P. 193584 08.11.1976 

Wkłady (5) mają otwory gwintowane służące do 
połączenia płyty czołowej (1) z płytą (7) obwodu dru-
kowanego i elementami ekranującymi <8). W prze-
dniej części płyty czołowej (1) jest wycięcie (3) we-
wnętrzne stanowiące gniazdo czoła płyty obwodu dru-
kowanego i wycięcia (4) zewnętrzne przeznaczone do 
ustalenia odległości elementów ekranujących (8) od 
Płyty (7) obwodu drukowanego. Stycznie do płaszczy-
zny płyty obwodu drukowanego w płycie czołowej 
(1) znajdują się otwory punktów pomiarowych, na 
których przedłużeniu znajduje się prowadzący grze-
bień (9) dociskowy. (2 zastrzeżenia) 

Pierwszeństwo: 06.06.1976 - 48 Międzynarodowe Tar-
gi Poznańskie, Poznań, Polska (nr 
3/MTP/76). 

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „Polam-Piła", 
Piła, Polska (Henryk Bireçki, Tadeusz Borowiak, Eu-
geniusz Grabowski, Lech Janczewski, Hubert Nykiel). 

Przenośnik taśmowy przedmiotów w gniazdach, 
w szczególności żarówek 

Przedmiotem wynalazku jest przenośnik taśmowy 
przedmiotów w gniazdach, pracujący w zmecha-
nizowanych liniach technologicznych, w których ko-
lejne urządzenia pracują w sposób niezsynchronizo-
wany. 

Urządzenie stanowią dwa równoległe przesuwające 
się w przeciwnych kierunkach względem siebie pasy 
(1), (2) ograniczone obrzeżem jstałym (6), (7), (8) z u-
mieszczonymi na pasach (1), (2) gniazdami (3) o pod-
stawie czworoboku oraz znajdujące się na końcach 
pasów (1), (2) mechanizmy poprzecznego przesuwu 
(4), (5) względem pasów (1), (2) gniazd (3) z przed-
miotami i gniazd (3) bez przedmiotów. 
; Gniazda (3) na pasach (1), (2) są zorientowane nie-
obrotowo. Ponadto urządzenie wyposażone jest w czuj-
nik (9) kontroli zapasu maksymalnego gniazd (3) z 
przedmiotami na pasie (1) oraz w czujnik (10) kon-
troli zapasu maksymalnego gniazd bez przedmiotów 
na pasie (2). Przenośnik taśmowy według wynalazku 
może służyć do przenoszenia żarówek z zatapiarko-
pompownicy do automatu trzonkującego. 

(2 zastrzeżenia) 

B65G P. 198974 T 17.06.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Aparatury Chemicznej 
„METALCHEM", Gliwice, Polska (Zbigniew Korzyc-
ki, Zbigniew Sikorski). 

Urządzenie do bezpyłowego opróżniania worków 

Urządzenie według wynalazku ma krążkowe noże 
(5) usytuowane skośnie względem powierzchni roz-
cinanego worka oraz transportujący łańcuch (2), któ-
ry jest obejmowany w części swego górnego odcin-
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ka przesuwną ramą (8). Rama (6) nadaje rozciętemu 
workowi pozycję odwróconej litery U. Dokładne o-
próżnienie worków zapewnia trzepak (7) umieszczo-
ny między górnym i dolnym odcinkiem łańcucha (2), 
i sprzęgnięty cięgnem (20) z potrząsalnym sitem (8j. 
Urządzenie nadaje się do rozładunku dużej ilości 
worków zwłaszcza papierowych ł z tworzyw sztucz-
nych. (6 zastrzeżeń) 

B65G P. 200634 T 01.09.1977 

B65G P. 199563 12.07.1977 

Pierwszeństwo: 13.07.1976 - Austria (A 5151/76) 

Vereinigte österreichische Eisen - und Stahlwer-
ke Alpine Montan AG, Wiedeń, Austria (Siegfried 
Sigott, Hermann Hacker). 

Stacja napędowa do taśmowego urządzenia 
wydobywczego 

Przedmiotem wynalazku jest stacja napędowa do 
taśmowego urządzenia wydobywczego, zwłaszcza do 
podziemnych przenośników taśmowych stosowanych 
w górnictwie, mająca ramę posiadającą dwie boczne 
podłużnice (1 i 2) i pomost (12) dla zespołów napę-
dowych, która charakteryzuje się tym, że boczne 
podłużnice (1, 2) połączone są ze sobą rozłącznie przy 
pomocy sztywnej belki (3) wytrzymałej na skręcanie 
i zginanie, natomiast pomost (12), na którym umie-
szczony jest zespół napędowy, zamocowany jest roz-
łącznie po zewnętrznej stronie bocznej pocfłużnicy 
(1, 2) oraz obrotowo-wychylnie dookoła osi (1Ï) usy-
tuowanej równolegle do osi bębna napędowego. 

(13 zastrzeżeń) 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy", 
Jastrzębie, Polska (Stanisław Duchowski, Henryk La-
tała, Leszek Mika, Tadeusz Polak, Zygmunt Student, 
Mieczysław Szafer, Maksymilian Tarabura). 

Sposób budowy zwałowisk nadpoziomowych 

Sposób budowy zwałowisk nadpoziomowych, zapo-
biegający powstawaniu pożarów endogenicznych w 
zwałowiskach, polega na składowaniu materiału zwa-
łowego warstwami poziomymi lub ukośnymi z zacho-
waniem przesunięcia zboczy sąsiednich warstw w 
granicach 1-10 m. 

Poszczególne warstwy są oddzielnie zagęszczane u-
rządzeniem zagęszczającym a ich grubość nie prze-
kracza maksymalnej głębokości zagęszczania urzą-
dzenia zagęszczającego. (1 zastrzeżenie) 

B66C 
B85G 

P. 193089 16.10.1976 

Kombinat Budowlany Bytom - Zakład Doświad-
czalny „Pras-Bet", Gliwice, Polska (Jan Mikoś, Jan 
Kowal, Albin Loska). 

Próżniowe zawiesie do transportu płyt 

Próżniowe zawiesie do transportu wielkowymiaro-
wych płyt, zwłaszcza kruchych o niskich własnościach 
wytrzymałościowych prefabrykowanych elementów 
budowlanych, zbudowane jako sztywna, skrzyniowa 
konstrukcja nośna (2), na której umieszczone są 
pompy próżniowe (1), według wynalazku charaktery-
zuje się tym, że wnętrze skrzyni (2) stanowi komorę 
próżniową, przedzieloną przeponą (5) na dwie części: 
większą - roboczą komorę próżniową (3) i mniej-
szą - komorę dekompresyjną (6). Komora dekom-
presyjna (6) oddzielona jest perforowaną płytą sta-
lową (8) od wykonanego z mikrogumy dywanu (9), 
w którym ukształtowane są komory przyssawne (10). 

W perforowanej płycie dennej zawiesia umieszczo-
ne są samosterowne, pneumoniczne zaworki grzybko-
we. (3 zastrzeżenia) 

B66F P. 192803 01.10.1976 

Bengt Erland Ilon, Meggen/Luzern, Szwajcaria. 

Zespół osłony i podnośnika oraz sposób zastosowania 
zespołu osłony i podnośnika 

Zespół osłony i podnośnika zawiera podwójny rę-
kaw (1) wykonany z materiału elastycznego mający 
kanał (3) przechodzący poprzez cały rękaw, ciągłe 
ścianki (2) wewnętrzne otaczające kanał (3) i prze-
chodzące w ścianki (2) zewnętrzne, wyznaczające 
zamkniętą komorę otaczającą kanał (3) i mającą wy-
dłużony, spłaszczony kształt toroidalny, oraz pręt (4) 
przechodzący przez kanał (3) rękawa. 
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Osłona (6) stanowi wydłużoną torbę, wykonaną z 
materiału elastycznego, mającą długość większą od 
długości rękawa <1) oraz szerokość umożliwiającą o-
słonięcie rękawa, przy czym osłona (6) jest otwarta 
na jednym końcu, a na drugim końcu ma uformo-
wany zaczep umożliwiający zamocowanie oraz odłą-
czenie pręta (4). 

Sposób zastosowania zespołu osłony i podnośnika, 
w którym pręt wkłada się w kanał podwójnego rę-
kawa trzymając wystającą rączkę pręta w jednej rę-
ce tak, aby przeciwny koniec pręta wystawał po 
przeciwnej stronie rękawa, oraz mocuje się osłonę na 
wystającym końcu pręta. Następnie wciąga się pręt 
do kanału rękawa, unosi się pacjenta przez przeto-
czenie rękawa wraz z wysunięciem okrywającej go 
osłony z wnętrza kanału na powierzchnię zewnętrzną 
rękawa tak, że wewnętrzna powierzchnia osłony jest 
zwrócona na zewnątrz rękawa, opuszcza się pacjenta 
przez przetoczenie rękawa, wraz z osłoną, w prze-
ciwnym kierunku, usuwa się osłonę z kanału ręka-
wa i odłącza od pręta. Urządzenie przeznaczone jest 
do unoszenia pacjentów. (10 zastrzeżeń) 

B66F P. 198216 T 17.06.1977 
Jan Przygodzki, Nowy Targ, Polska (Jan Przygodz-

ki). 

Urządzenie hydrauliczne 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do podno-
szenia i opuszczania ciężkich ładunków, zwłaszcza w 
budownictwie. Urządzenie składa się z jedno- lub 
kilkukolumnowcgo segmentowego trzonu, który na 

zewnątrz jest obejmowany przez kratownicę prze-
strzenną poruszającą się telekopowo wzdłuż trzonu 
w miarę przedłużania lub skracania trzonu. 

Kolumna urządzenia składa się z segmentów z pro-
stokątnymi wcięciami lub bez wcięć, uzupełnianymi 
lub usuwanymi i zabezpieczana jest przeciwko wy-
boczeniu za pomocą kotew (19). Na najwyższym za-
budowanym segmencie (5) kolumny opiera się gło-
wica tłoka (2) dźwignika <3) hydraulicznego. 

Dźwignik (3) hydrauliczny zamocowany jest w 
przestrzennej kratownicy pod górną ramą (9) po-
przeczną. т W ramach (14 i Г8) poprzecznych krato-
wnicy zainstalowane są szczęki (7) zaciskowe służą-
ce do blokowania urządzenia w czasie nadbudowy 
lub demontażu kolumny. Na szczycie kratownicy za-
mocowany jest żuraw (1) budowany ze skróconą 
nieobrotową wieżą. Urządzenie nadaje się do jedno-
czesnego podnoszenia żurawia budowlanego, desko-
wania ślizgowego, rusztowań, zabezpieczeń itp. 

(1 zastrzeżenie) 

D Z I A Ł С 
CHEMIA i METALURGIA 

C01B P. 192994 12.10.1976 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska 
(Krzysztof Generalczyk). 

Sposób wytwarzania kwasu siarkowego na drodze 
wielostopniowej konwersji dwutlenku siarki do 

trójtlenku siarki 

Sposób wytwarzania kwasu siarkowego na drodze 
wielostopniowego katalitycznego utleniania SO2 do 
SO3 w obecności pary wodnej i kondensacji par kwa-
su siarkowego, charakteryzuje się tym, że przed dru-
gim stopniem utlenienia zawartość tlenków siarki w 
gazie wynosi powyżej 7,8% a trójtlenku siarki po-
niżej 5% przy czym po każdym stopniu utlenienia 
usuwana jest część SO3 na drodze kondensacji par 
kwasu siarkowego, a gazy pokondensacyjne podgrze-
wane są bezprzeponowo i przeponowo lub wyłącznie 
bezprzeponowo, zaś do gazu pokondensacyjnego po 

przedostatnim stopniu i/lub stopniu go poprzedzają-
cym dodawane jest powietrze o temperaturze wyż-
szej od 430°C. (l zastrzeżenie) 

C01B P. 193164 19.10.1976 
Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 

Przemysłu Nieorganicznego „Biprpkwas", Gliwice, 
Polska (Michał Rudnicki, Jan Woźniakowski). 

Aparat kontaktowy dla konwersji SO2 

Aparat kontaktowy dla konwersji SO2 mający kil-
ka półek rozdzielonych przegrodami (3) rozpiętymi 
między płaszczem (4) aparatu i rurą podpierającą (5) 
umieszczoną centralnie, charakteryzuje się tym, że 
przegrody (3) są wypukłe ku dołowi w kierunku 
strefy niższego ciśnienia, a w przegrodzie rozmie-
szczone są promieniowo elementy kompensacyjne (6> 
w postaci rynien uformowanych zgodnie z kierunkiem 
wyoblenia przegrody. (1 zastrzeżenie) 
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C01B P. 193209 21.10.1S76 

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Józef Ku-
bicz). 

Sposób otrzymywania zaktywizowanego 
farmakologicznie cząsteczkowego tlenu 

Sposób według wynalazku polega na rozkładzie 
nadtlenku wodoru w temperaturze utrzymywanej w 
granicach od 4° do 25°C, przy szybkości reakcji od 
60 do 120 pęcherzyków tlenu na minutę, natomiast 
reagenty doprowadza się przez rurę <5) do wodnej 
płuczki (6) znajdującej się w temperaturze pokojowej1 

i odprowadza z wodnej płuczki (6) przez rurę (8) 
połączoną z elastyczną rurą (9), przeznaczoną do przy-
łączenia do odbiorczego urządzenia (10), przy czym 
jest korzystne, gdy wnętrza rur (5, 8, 9) oraz elemen-
tów (10) doprowadzających cząsteczkowy tlen na miej-
sca odbioru są pokryte warstwą niereaktywnego che-
micznie oleju bez wiązań podwójnych. 

Otrzymany sposobem według wynalazku cząstecz-
kowy tlen wraz z towarzyszącą mu parę wodną znaj-
duje szczególne zastosowanie do leczenia trudno go-
jących się ran oraz do reanimacji lub infialacji. 

(2 zastrzeżenia) 

C01B P. 199126 T 23.06.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (An-
drzej Chodyński, Zdzisław Czechowski, Marian So-
nelski, Zygmunt Dębowski, Marek Kiełczewski, 
Krzysztof Babeł). 

Sposób otrzymywania granulowego węgla aktywnego, 
zwłaszcza do adsorpcji par i gazów 

Sposób według wynalazku polega na sporządzeniu 
pasty smołowo-węglowej z lepiszcza w postaci smo-
ły drzewnej w ilości od 50 do 90 części wagowych 
i smoły kumenowej w ilości od 50 do 10 części 
wagowych oraz pyłu węgli kamiennych typu 31-34 
lub 37, przy czym najpierw zwilża się pył węglo-
wy smołą kumenową, a następnie dodaje smołę 
drzewną i miesza całość przed wytłaczaniem przez 
filiery, suszeniem uzyskanych granul oraz ich kar-
bomzacją i aktywacją. (2 zastrzeżenia) 

C01F P. 199067 T 21.06.1977 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Andrzej 
Jarosinski, Jerzy Dankiewicz, Wojciech Natanek, Zy-
gmunt Kowalski, Kazimierz Boroń). 

Sposób odzyskiwania związków chromu z odpadowego 
błota pochromowego 

Sposób odzyskiwania związków chromu z odpado-
wego błota pochromowego stanowiącego odpad przy 
otrzymywaniu dwuchromianu sodu metodą alkalicz-
nego roztwarzania rudy chromowej, polega na tym, 
ze błoto pochromowe wprowadza się z wodą do mie-
szalnika, a otrzymaną zawiesinę kieruje się na stół 
koncentracyjny, otrzymując koncentrat zawierający co 
najmniej dwukrotnie wyższe stężenie związków chro-
mu w stosunku do materiału wyjściowego, a pozo-
stały wodny roztwór wykorzystuje się do ługowania 
związków chromu z prażonki zawierającej chromian 
sodowy. (3 zastrzeżenia) 

C01G P. 193195 21.10.1976 

Kombinat Produkcji i Montażu Obiektów Budow-
nictwa Ogólnego z Lekkich Konstrukcji Stalowych 
„Metaloplast", Oborniki WLkp., Polska (Ryszard Mel-
lerowicz). 

Sposób oczyszczania od żelaza roztworów 
zawierających chlorek cynkowy, zwłaszcza topnika 

Wynalazek dotyczy oczyszczania od żelaza roztwo-
rów zawierających chlorek cynkowy, zwłaszcza topni-
ka w осуnkowniach ogniowych. Sposób według wy-
nalazku polega na tym, że do roztworu zawierają-
cego chlorek cynkowy ogrzanego do 60-90° dodaje 
się tlenowy związek chloru, korzystnie chloran sodo-
wy, a następnie zobojętnia się roztwór tlenkiem cyn-
kowym lub amoniakiem aż do osiągnięcia pH 3 do 
4, po czym w znany sposób oddziela się wytrącony 
roztwór wodorotlenku żelazowego. (3 zastrzeżenia) 

C01G P. 198964 T 17.06.1977 

Uniwersytet Marii Ćurie-Skłodowskiej, Lublin, Pol-
ska (Zbigniew Hubicki, Stanisław Jusiak). 

Sposób oddzielania miedzi i/lub żelaza od soli niklu 

Sposób oddzielania miedzi i/lub żelaza od soli ni-
klu metodą jonowymienną, polega na tym, że roz-
twór rozpuszczalnych w wodzie soli niklu, zawiera-
jący zanieczyszczenia miedzi i żelaza łącznie do 2% 
przepuszcza się przez kolumnę ze złożem jonitu che-
latującego typu aminokwasu, który selektywnie wią-
że miedź i żelazo, a z wycieku z kolumny przez 
krystalizację otrzymuje się sól niklu o wysokiej czy-
stości. 

Sposób ma szczególne zastosowanie do oczyszczania 
soli niklu od domieszek wymienionych metali wy-
stępujących w niewielkich ilościach. (1 zastrzeżenie) 
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C10M P. 193191 21.10.1976 

Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego, 
Łódź, Polska (Andrzej Szakowski, Satnisław Płaza, 
Andrzej Wencław, Wiktor Grobelny). 

Mieszanina smarująca 

Mieszanina smarująca do smarowania elementów 
maszyn i urządzeń na bazie mineralnego oleju, cha-
rakteryzuje się tym, że zawiera w swym składzie 
frakcję węglowodorową o zakresie temperatur wrze-
nia od 151°C do 350°C w iloścf 60-80%, halogeno-
pochodną lub mieszaninę halogenopochodnych meta-
nu w ilości 3-20% oraz olej mineralny rafinowany 
lub olej mineralny rafinowany z uszlachetniającymi 
dodatkami w ilości 5-20%. (1 zastrzeżenie) 

C02B P. 194154 T 03.12.1976 

Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Gdynia, Polska 
(Rajmund Dubrawski, Bogdan Gruszczyński, Edward 
Proskura, Janusz KryczkowsÉi, Wojciech Slączka, 
Andrzej M. Jaeszke). 

Sposób obniżania poziomu zanieczyszczeń 
przybrzeżnych akwenów Morza Bałtyckiego, 

zwłaszcza nadmiaru biogenów i substancji 
odżywczych, bakterii, wirusów i zanieczyszczeń 

organicznych 

Sposób obniżania poziomu zanieczyszczeń przy-
brzeżnych akwenu Morza Bałtyckiego, zwłaszcza nad-
miaru biogenów i substancji odżywczych, bakterii, 
wirusów i zanieczyszczeń organicznych polega na 

prowadzeniu lądowej hodowli fitoplanktonu, a na-
stępnie introdukcji zarodników fitopianktonu przez 
napylanie i/lub zraszanie na powierzchnię tego akwe-
nu. 

Hodowlę lądową fitoplanktonu prowadzi się w 
zbiornikach z przefiltrowaną wodą morską. Wodę u-
żyźnia się solami biogennymi, wzbogaca o śladowe 
ilości pierwiastków metali jak również o witaminy. 
Zainicjowane rozkwity fitoplanktonu intensywnie 
przyswajają i absorbują wymienione zanieczyszczenia. 

(2 zastrzeżenia) 

C02B P. 194157 T 03.12.1976 

Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Gdynia, Polska 
(Rajmund Dubrawski, Bogdan Gruszczyński, Edward 
Proskura, Janusz Kryczkowski, Wojciech Slączka, An-
drzej M. Jaeszke). 

Sposób poprawy stanu zanieczyszczeń otwartych ujść 
ścieków do Morza Bałtyckiego 

Sposób oczyszczania ścieków uchodzących do Morza 
Bałtyckiego, metodą biologiczną, polega na wprowa-
dzeniu do ujść fitoplanktonu hodowanego w lądo-
wych zbiornikach z przefiltrowaną wodą morską. W 
tym celu pobiera się fitoplankton z morza i wpro-
wadza do użyźnionej wody w zbiornikach lądowych. 
Użyźnieniem są sole biogenne, wzbogacone o ślado-
we ilości pierwiastków metali oraz witamin. Wyho-
dowane zarodniki wprowadza się sukcesywnie i pe-
riodycznie do ujść cieków, tworząc przesuwane ba-
riery fitoplanktonowe. Ich rozkwity następują przed 
ujściem lub w ujściu, a także bezpośrednio za nim. 
Zakwity i wzrost fitoplanktonu następuje kosztem 
pochłaniania zanieczyszczeń, które stanowią pożywkę 
dlań. Oczyszczalnią jest więc samo ujście cieku. 

(4 zastrzeżenia) 

C02B P. 194159 T 03.12.1976 

Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Gdynia, Polska 
(Rajmund Dubrawski, Bogdan Gruszczyński, Edward 
Proskura, Janusz Kryczkowski, Wojciech Slączka, 
Andrzej M. Jaeszke). 

Sposób oczyszczania wód zrzutowych i ścieków 
odprowadzanych do wód przybrzeżnych Morza 

Bałtyckiego 

Sposób oczyszczania wód zrzutowych i ścieków, od-
prowadzanych do wód przybrzeżnych Morza Bałtyc-
kiego jest prowadzony bezpośrednio na akwenach 
tych wód przybrzeżnych. W tym celu pobiera się z 
morza przy użyciu sit planktonowych fitoplankton. 
Na lądzie, w zbiornikach, napełnionych wodą mor-
ską przefiltrowaną, prowadzi się lądową hodowlę po-
branego uprzednio fitoplanktonu. Wodę morską uży-
źnia się solami biogennymi, a także śladowymi ilo-
ściami pierwiastków metalicznych i witamin. 

Wyhodowany fitoplankton wprowadza się przez roz-
pylanie na powierzchnię czyszczonego przybrzeżnego 
akwenu, to jest w miejsca ujść cieków i kanałów 
tam, gdzie następuje zrzut tych zanieczyszczeń do 
morza. Introdukowane zarodniki fitoplanktonu pod-
czas rozkwitów i rozwoju absorbują zanieczyszcze-
nia, oczyszczając tym samym akwen przybrzeżny. 

(3 zastrzeżenia) 

C02C P. 189443 10.05.1976 

Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze, Ostro-
Łęka, Polska (Stanisław Juraszek, Marek Apolinar-
ski, Jerzy Zieliński, Jerzy Pomorski, Marek Roman, 
Zofia Ulaska, Edward Skowyrski). 

Sposób oczyszczania ścieków celulozowych 

Sposób chemicznego i biologicznego oczyszczania 
ścieków celulozowych, zwłaszcza ścieków pochodzą-
cych z produkcji celulozy siarczanowej, polega na 
tym, że prowadzi się proces saturacji ścieków, gdzie 
ścieki te traktuje się CO2 lub gazami kominowymi 
do otrzymania pH ścieków korzystnie od 8 do 9 a 
następnie drogą sedymentacji w ciągu 5 do 6 go-
dzin oddziela się wytrącone węglany w osadniku po-
saturacyjnym, dalej ścieki traktuje się pożywkami 
związków fosforu i azotu w ilości potrzebnej do u-
trzymania stosunku BZT5:P korzystnie jak 100:3 i 
następnie prowadzi się oczyszczanie biologiczne spo-
sobem konwencjonalnym w czasie od 5 do 6 godzin, 
przy czym nadmierny osad powstały w procesie o-
czyszczania biologicznego miesza się z osadami wy-
trąconymi po koagulacji i saturacji. (3 zastrzeżenia) 

C02C P. 193064 14.10.1976 

Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego, 
Łódź, Polska (Edward Buczyło, Krystyna Sczepańska, 
Mieczysław Najdychor, Zbigniew Wojtulewski). 

Sposób ciągłego uzdatniania wody i urządzenie do 
wykonywania tego sposobu 

Sposób ciągłego uzdatniania wody polega na tym, 
że w jednej technologicznej operacji prowadzi się 
chemiczną i elektrochemiczną koagulację zawfesin w 
wodzie popaczoną z wzmożoną sorbcją humusowych 
związków i intensywną sedymentacją zawiesin. 

W procesie uzdatniania wody stosuje się zbiornik 
(1) którego dolną część stanowi lej osadczy (2), środ-
kowa część (3) stanowi przestrzeń chemicznej koa-
gulacji zawiesin a górną część (4) stanowi przestrzeń 
elektrochemicznej koagulacji zawiesin, w której znaj-
dują się elektrody (10) zasilane prądem stałym. Pod-
dawana oczyszczaniu woda doprowadzana jest cen-
tralnie usytuowaną rurą (5) wyposażoną w przegro-
dy (6) pod którą znajduje się stożkowa tarcza (7). 

(4 zastrzeżenia) 
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C02C P. 198754 T 08.06.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Eugenia Kowalska. January Bień). 

Sposób poprawy odwadnialności osadów ściekowych 

Sposób poprawy odwadnialności mineralnych osa-
dów ściekowych polega na tym, że osad poddaje się 
nadźwiękowieniu ultradźwiękami w warunkach ru-
chu laminarnego. (1 zastrzeżenie) 

C02C P. 198756 T 08.06.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Eugenia Kowalska, January Bień). 

Sposób intensywnego zagęszczania grawitacyjnego 
osadów ściekowych 

Sposób intensywnego zagęszczania grawitacyjnego 
osadów ściekowych polega na tym, że proces zagę-
szczania prowadzi się w obecności polielektrolitu w 
systemie wstępnego nadźwiękowiania osadów ścieko-
wych w polu ultradźwiękowym. (1 zastrzeżenie) 

C02C P. 199007 T 18.06.1977 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Pol-
ska (Lucjan Pawłowski, Janusz Barcicki, Henryk 
Wolski, Tadeusz Kuderski, Longin Żagulski, Jerzy 
Jaros). 

Sposób i urządzenie do regulacji złoża amonitowego 
w procesie oczyszczania ścieków zawierających 

siarczany 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przez 
wyczerpaną kolumnę ze złożem amonitowym słabo 
zasadowym przepuszcza się wodny roztwór amoniaku 
i następnie roztwór poregeneracyjny traktuje się go-
rącym roztworem wodorotlenku wapnia i po wpro-
wadzeniu 'do kolumny odpędowej barbotuje się go 
parą wodną. 

Odzyskany roztwór amoniaku odbiera się w skra-
placzu barometrycznym i kieruje do następnej rege-

neracji wymiennika anionitowego. Urządzenie według 
wynalazku składa się z kolumny amonitowej (4) po-

łączonej przewodem (10) odprowadzającym roztwór 
poregeneracyjny z kolumną odpędową (12), której 
górna część połączona jest ze skraplaczem barome-
trycznym (9), który z kolei przewodem (8) połączony 
jest z kolumną amonitową (4), umożliwiając w ten 
sposób przesyłanie amoniaku na kolumnę amonitową 
celem ponownego użycia go do regeneracji. 

(3 zastrzeżenia) 

C02C P. 200739 08.09.1977 

Pierwszeństwo: 09.09.1976 - RFN (nr P 2640603.1) 

Bayer AG, Leverkusen, RFN. 

Sposób utleniania organicznych substancji 

Sposób utleniania organicznych substancji rozpu-
szczonych albo ^dyspergowanych w wodnym układzie 
za pomocą gazu zawierającego cząsteczkowy tlen, w 
podwyższonej temperaturze i pod zwiększonym ci-
śnieniem, z wytwarzaniem głównie dwutlenku węgla 
i wody i następnie rozdzielaniem gaz mieszaniny 
reakcyjnej na fazę gazową, zawierającą głównie obo-
jętny gaz, dwutlenek węgla, parę wodną i składniki 
organiczne oraz na fazę ciekłą, zawierającą głównie 
wodę, charakteryzuje się tym, że przy danej tempe-
raturze ciśnienie nastawia się tak, aby na skutek 
odparowywania wody z wodnego układu przepływa-
ła do fazy gazowej para wodna w ilości większej od 
uwarunkowanej efektem cieplnym reakcji utlenia-
nia, przy czym fazę gazową prowadzi się do wymien-
nika ciepła, w którym ilość ciepła potrzebna do u-
trzymania temperatury utleniania jest przenoszona 
całkowicie lub częściowo na wpływającą z drugiej 
strony do wymiennika ciepła mieszaninę wody i ga-
zu zawierającego cząsteczkowy tlen, którą to miesza-
ninę wprowadza się następnie do reaktora. 

Powyższy sposób ma zastosowanie przy oczyszcza-
niu ścieków zawierających substancje organiczne. 

(1 zastrzeżeń) 

C03B P. 192930 08.10.1976 

Zjednoczone Huty Szkła Gospodarczego i Technicz-
nego „Vitropol" - Huta Szkła Gospodarczego „Hor-
tensja", Piotrków Trybunalski, Polska (Krystyna 
Bartczak, Mieczysław Jeznach, Mieczysław Rosiński, 
Halina Kowalczyk, Stanisław Bieszczad, Zbigniew 
Wyczółkowski, Marek Marcinkowski). 

Sposób dyfuzyjnego barwienia powierzchni wyrobów 
szklanych i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 
wyroby wykonane z masy zawierającej 73% wago-
wych SiO2, 1% wagowy B2O3, 6% wagowych BaO, 
2,5% wagowego CaO, 1% wagowy MgO 8,5% wago-



24 BlUbETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 9(115) 1978 

wego K2О i 8% wagowych NagO, nanosi się pastę 
lazurującą, w skład której wchodzi 60% siarczanu 
miedzi, 37% ochry, 2% tlenku żelaza i rozpuszczal-
nik, a następnie trzy razy wypala się je. Pierwsze 
wypalanie prowadzone jest w temp. 560-570°C w 
atmosferze neutralnej. Drugie wypalanie prowadzone 
jest w atmosferze redukującej, a trzecie w atmosfe-
rze utleniającej. Po trzykrotnym wypalaniu otrzy-
muje się wyroby zabarwione na kolor czerwony. 

Urządzenie do stosowania sposobu według wyna-
lazku stanowiące elektryczny piec taśmowy charak-
teryzuje się tym, że na taśmie w piecu umieszczony 
jest pojemnik (4) zamknięty pokrywą (3). W pojem-
niku (4) na siatce (1) umieszczone są wyroby, a pod 
siatką umieszczony jest węgiel drzewny (2). 

(4 zastrzeżenia) 

C03B P. 198991 T 18.06.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Adolf Pa-
tryn, Bronisław Nagrodzki, Kazimierz Siewierski, Je-
rzy Borkiewicz, Romuald Pałubicki, Leon Urbański. 
Józef Wójcik, Jan Kwiatkowski, Roman Tarko, Wal-
demar Kretowicz, Tadeusz Trybus, Edmund Przyby-
cień). 

Sposób wytwarzania cienkich włókien szklanych 
i wyrobów izolacyjnych z tych włókien oraz 

urządzenie do wytwarzania cienkich włókien szklanych 
i wyrobów izolacyjnych z tych włókien 

Sposób wytwarzania cienkich włókien szklanych I 
wyrobów izolacyjnych z tych włókien polegający na 
rozwłóknieniu stopionych strug szkła, impregnacji 
włókna szklanego roztworami żywic formaldehydo-
wych i formowaniu włókna szklanego w filce we-
dług wynalazku chrakteryzuje się tym, że wycieka-
jące z filier grube strugi ciekłego szkła rozdmuchu-
je się gorącym powietrzem na włókna o średnicy do 
16 mm i długości do 100 m, które po impregnacji 
roztworami żywic formaldehydowych i uformowaniu 
w filce poddawane są procesowi polimeryzacji w 0-
becności medium grzewczego w postaci spalin. 

Urządzenie składające się z wanny szklarskiej, za-
silacza, łódki topliwej, urządzenia rozwłókniającego, 
komory osadczej, wraz z urządzeniem do natrysku 
lepiszcza, transportera w komorze polimeryzacyjnej, 

według wynalazku charakteryzuje się tym, że łódka 
topliwo-wyciekowa wyposażona w kołnierz uszczel-
niający (1), chwyty prądowe (2) ma w dnie filiery 
wyciekowe (3), przy czym wewnątrz basenu łódki (4) 
znajduje się siatka wzmacniająca (5) filtrująca masę 
szklaną, natomiast urządzenie rozwłókniające składa 
się z rury stalowej (6) z wycięciem flO) i jednostron-
nie wspawanym w to wycięcie (10) płaskownikiem 
(7), który tworzy z drugą stroną wycięcia szczelinę 
(8), a w płaskowniku (7) znajdują się wzdłuż szcze-
liny (8) otwory stożkowe (9), przy czym odcinek ru-
ry (6) połączony jest z przewodem doprowadzającym 
gorące powietrze. Obustronne urządzenie do rozpro-
wadzania spalin (16) składa się z pieca (17), w któ-
rym znajduje się palnik gazowy (18) oraz_ z główne-
go przewodu spalin (19), od którego odchodzą prze-
wody boczne (29) zakończone szczelinami. 

(5 zastrzeżeń) 
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C03C P, 1967ÎÏ T 14.03.1977 

Zakład Badawczy Konstrukcyjno-Technologiczny 
Przetwórstwa Szkła Krajowego Związku Spółdzielni 
Sprzętu Medycznego i Laboratoryjnego, Poznań, Pol-
ska (Zbigniew Grygorowicz). 

Roztwór do srebrzenia szkła 

Roztwór do srebrzenia szkła zawierający wodę de-
stylowaną, amoniak, azotan _ srebra, jod, wodorotle-
nek sodu lub potasu, charakteryzuje się tym, że jod 
lub roztwór jodu dodaje się do wodnego roztworu 
zawierającego uprzednio dodany azotan srebra, amo-
niak, wodorotlenek sodu lub potasu, przy czym na 
lg azotanu srebra dodaje się 1,2-2,74 ml 25% wody 
amoniakalnej. (2 zastrzeżenia) 

C03B P. 200900 T 17.09.1977 

Pierwszeństwo: 17.09.1976 - Czechosłowacja (nr PV 
6037-76) 

Tesla nàrodni podnik, Praga, Polska. 

Sposób tymczasowego łączenia i przymocowania 
części ceramicznych, kwarcowych i szklanych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób tymczasowe-
go łączenia i przymocowania części ceramicznych, 
kwarcowych i szklanych, znajdujący zastosowanie w 
procesie obróbki tych części, przykładowo przy ma-
sowej produkcji kondensatorów ceramicznych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że czę-
ści ceramiczne, kwarcowe i szklane łączy się wza-
jemnie ze sobą albo przymocowuje się do urządzeń 
za pomocą kitu zawierającego 10 do 100% wagowych 
poliglikolu etylowego o masie cząsteczkowej wię-
kszej od 600. (1 zastrzeżenie) 

C03B P. 201045 26.09.1977 

Pierwszeństwo: 22.10.1976 - Francja (nr 7631860) 

Saint - Gobain Industrier, Neuilly sur Seine, Fran-
cja (Marcel Levecque, René Goutte, Marie-Pierre 
Barthe, Jean A. Battigelli). 

Sposób i urządzenie do wytwarzania włókien 

Sposób wytwarzania pokładów lub mat z włókien 
przez wyciąganie materiałów termoplastycznych, 
zwłaszcza za pomocą prądów gazowych, polegający 
zasadniczo na wytworzeniu prądu utworzonego przez 
gaz i włókna wyciągane w komorze zbierającej o-
graniczonej na jednej powierzchni przez perforowa-
ny przenośnik zbierający, poprzez który przepływa 
gaz i na którym odkładają się włókna, na rozpyla-
niu wody w komorze zbierającej na strumień gazu 
i włókien, na recyrkulacji gazu przez obieg recyrku-
lacyjny łączący dolny brzeg przenośnika zbierającego* 
z komorą zbierającą, na oddzieleniu z gazu elemen-
tów zanieczyszczających i wody, charakteryzuje się 
tym, że dokonuje się regulacji ciśnienia i tempera-
tury gazu w komorze zbierającej regulując zmianę 
ciepła między oddzieloną wodą i ciekłym nośnikiem 
ciepła oraz zmieniając ilość usuwanego gazu z o-
biegu recyrkulacyjnego. 

Urządzenie do wytwarzania włókien, zawierające 
środki (11) do rozwłókniania, komorę zbierającą (22) 
ograniczoną na jednej powierzchni przez przenośnik 
(15) zbierający włókna, środki (16, 19) do wytwarza-
nia prądu gazowego przepływającego przez przenośnik 
(15) obieg (34) do recyrkulacji gazu łączący brzeg 
dolny przenośnika (Î5) z komorą zbierającą (22), i 
środki (45) do rozpylania wody i wydobywania przez 
płukanie elementów zanieczyszczających, zawartych 
w gazach zawróconych do obiegu, charakteryzuje się 
tym, że zawiera środki regulacyjne do utrzymania 
w przybliżeniu stałej temperatury gazu w komorze 
zbierającej (22). (28 zastrzeżeń) 

C04B P. 193040 14.10.1976 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Stanisław Pawłowski, Małgorzata Sapicka-Li-
zer, Stanisław Serkowski, Stanisław Folek). 

Sposób wytwarzania niewypalonych materiałów 
ogniotrwałych 

Sposób wytwarzania niewypalonych materiałów o-
gniotrwałyCh na bazie А12Оз, S1O2 ZrO2, SiC, ZrO2 
SiO2, 3AI2Ö3, 2S1O2, 2CaO • S1O2 i 2MgO • SiO2 pole-
ga na tym, że do suchych składników masy ceramicz-
nej dodaje się 2-30% wagowych soli kwasu krzemo-
wego o stężeniu 25-35 g SKVIOO g roztworu albo 
zawiesinę lub emulsję tlenków lub wodorotlenków 
glinu, cyrkonu, wapnia lub minerałów ilastych w 
zolu kwasu krzemowego. (2 zastrzeżenia) 

com P. 193147 20.10.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Iza-
bella Chojnaćka, Elżbieta Skulska). 

Warstwa zabezpieczająca wewnętrzną powierzchnię 
ampuł ceramicznych i kwarcowych i sposób 

otrzymywania warstwy zabezpieczającej 

Warstwa według wynalazku charakteryzuje się 
tym że składa się z węgla szklistego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 
wewnętrznych ścianach ampuły ceramicznej lub 
kwarcowej rozprowadza się równomiernie roztwór 
żywicy syntetycznej a następnie pod obniżonym ci-
śnieniem ampułę podgrzewa się, po czym wygrzewa 
się w podwyższonej temperaturze. (2 zastrzeżenia) 

C04B P. 199013 T 20.06.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Betonów „Cebet", Instytut Przemysłu Organicz-
nego, Warszawa, Polska (Wiesław Szudrowicz, An-
drzej Słoniewski, Maria Błociszewska, Teresa Froe-
lich, Jan Froelich). 

Sposób uplastycznienia betonów 

Sposób uplastyczniania betonów, w tym i betonów 
sprężonych, polega na tym, że do mieszanek beto-
nowych jako środek uplastyczniający dodaje się ni-
skocząsteczkową żywicę melaminowo-formaldehydo-
wą o lepkości jej 20% wodnego roztworu mniejszej 
niż 5 cp w temperaturze 20°C. (3 zastrzeżenia) 
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C05B P. 198808 T 11.06.1977 

Zakłady Nawozów Fosforowych, Szczecin, Polska 
(Jerzy Drobotowski, Czesław Krużyński, Alfons 
iBUumkowski, Waldemar Perejczuk, Kazimierz Ba-
rancewicz, Jerzy Zieliński). 

Sposób wytwarzania superfosfatn borowego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
metodą ciągłą superfosfatu zawierającego trójtlenek 
boru w formie przyswajalnej dla roślin. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się 
wprowadzeniem borokalcytu do masy reakcyjnej w 
tzw. komorze ciągłej, w której zachodzi reakcja fo-
sforytów z kwasem siarkowym, przy czym borokalcyt 
wprowadza się ma powierzchnię masy reakcyjnej, w 
miejscu, którego wyprzedzenie czasowe względem 
wykrawacza wynosi 10-30 minut, zaś w celu u-
'trzymania zawartości wolnego pięciotlenku fosforu 
na żądanym poziomie zwiększa się wskaźniki zuży-
cia kwasu siarkowego na tonę produktu w porów-
naniu z procesem wytwarzania prostego superfbefa-
tu pylistego. (4 zastrzeżenia) 

C07C P. 192903 08.10.1976 

Centrum Badań Molekularnych, Makromolekular-
nych PAN, Łódź, Polska (Marian Mikołajczyk, Sła-
womir Grzejszczak, Andrzej Zatorski). 

Sposób wytwarzania a - podstawionych kwasów 
propionowych lub ich estrów 

Sposób wytwarzania a - podstawionych kwasów 
propionowych lub ich estrów o wzorze 1, w któ-
rym R1 oznacza rodnik alkilowy prosty lub rozga-
łęziony, nasycony lub nienasycony o 1-20 atomach 
węgla, polega na tym, że keton o wzorze ogólnym 2, 
oony o 3-8 atomach węgla, zawierający ewentualnie 
heteroatomy takie jak tlen, siarkę, azot, rodnik ary-
Iowy lub naftylowy zawierający ewentualnie hetero-
atomy takie jak tlen, siarkę, azot, a Rs oznacza a-

tom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-4 atomach 
węgla, polega na tym, że keton o wzorze ogólnym 2, 
w którym R1 ma wyżej podane znaczenie, poddaje się 
reakcji z dwutioacetalem formylofosfonianu o wzo-
rze ogólnym 3, w którym R3 oznacza rodnik alkilo-
wy lub arylowy, R4 oznacza rodnik alkilowy prosty 
lub rozgałęziony o 1-4 atomach węgla lub rodnik 
arylowy, R5 ma takie samo znaczenie jak R4, przy 
czym R4 i R5 mogą oznaczać łącznie rodnik cykloal-

kilowy o 2 - 3 atomach węgla, zawierający ewentual-
nie atom siarki, w obecności zasad organicznych w 
rozpuszczalniku organicznym, a otrzymany w wyni-
ku reakcji dwutioacetal ketonu przeprowadza się na-
stępnie działaniem silnego kwasu organicznego lub 
nieorganicznego w roztworze wodnym lub alkoholo-
wym odpowiednio w a - podstawiony kwas propio-
nowy lub jego ester. 

o - podstawione kwasy propionowe lub ich estry 
nadają się do zastosowania jako środki terapeutycz-
ne o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i 
przeciwreumatycznym. (1 zastrzeżenie) 

C07C 
C11C 

P. 192976 12.10.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 178769 
Uniwersytet Mikołaj Kopernika, Toruń, Polska (Ta-

deusz Lesiak, Jolanta Iwaszkiewicz-Nowak). 

Spoeób wytwarzania powierzchniowo-czynnych 
toluileno- 2,4- d wuuretanó w 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
powierzchniowo-czynnych toluileno-2,4-dwuuretanów 
o wzorze 1, w którym R1 oznacza rodnik alkilowy o 
6-12 atomach węgla lub resztę węglowodoru ter-
penowego, zaś R1 resztę polioksyetylenowanego cukru 
prostego lub oligosacharydu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że to-
luileno-2,4-dwuizocyjanian traktuje się w sto-
sunku molowym 1:1 alkoholem alifatycznym 
o łańcuchu złożonym z 6-12 atomów węgla, 
względnie alkoholem terpenowym, po czym wytwo5-
rzonym związkiem o ogólnym wzorze 2, w którym 
R1 ma wyżej podane znaczenie, rozpuszczonym w 
dwumetyloformamidzie traktuje się polioksyetyleno-
wany oligosacharyd, korzystnie polioksyetylenową sa-
charozę, o wzorze 3, w którym 2Xn oznacza ilość 
wprowadzonych grup aksyetylenowych lub polioksye-
tylenowany cukier prosty, korzystnie polioksyetyleno-
waną glukozę o wzorze 4, w który 2Xn ma wyżej 
podane znaczenie, w obecności niewielkich ilości 
trójtyloaminy jako katalizatora. (2 zastrzeżenia) 
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C07C P. 193120 19.101976 

Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Pol-
ska (Wanda Kiewlicz. Marek Malinowski, Stanisław 
Malinowski, Aleksander Wielopolsfci, Piotr Wierz-
chowski). 

Sposób otrzymywania eterów niesymetrycznych 

Sposób otrzymywania eterów niesymetrycznych po-
lega na poddaniu reakcji alkoholu z olefiną w fazie 
gazowej, wobec stałego katalizatora o charakterze 
kwaśnym. 

Otrzymane etery nadają się do zastosowania jako 
cenne rozpuszczalniki oraz dodatki do paliw i sma-
rów. Stanowią one również produkty pośrednie do 
wytwarzamia środków do zwalczania szkodników, pro-
duktów farmaceutycznych oraz barwników. 

14 zastrzeżenia) 

C07C P. 193170 19.10.1978 

Zakłady Chemiczne „Oświęcim", Oświęcim, Polska 
(Andrzej Kwiatkiewicz, Roman Jur czak, Dionizy U-
chański, Karol Handzlik). 

Sposób odzyskiwania butanalu z produktów 
ubocznych powstających w procesie otrzymywania 

butanolu-1 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pro-
dukty uboczne poddaje się procesowi destylacji z 
parą wodną a następnie procesowi rozkładu przy 
pomocy gorącego 2% wodnego roztworu wodorotlen-
ku sodu lub potasu. Powstały w strefie reakcji bu-
tanal przedostaje się do górnej strefy destylacyj-
nej, a pozostała mieszanina reakcyjna spływa do dol-
nej części destylacyjnej gdzie następuje zmydlemie 
estrów. (1 zastrzeżenie) 

C07C 
B01J 

P. 193189 20.10.1976 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Przemy-
słu Syntezy Chemicznej „Prosynchem", Gliwice, Pol-
ska (Tadeusz Bryła). 

Reaktor do syntezy metanolu 

Przedmiotem wynalazku jest reaktor do prowadze-
nia syntezy metanolu pod ciśnieniem, w obecności 
stałego katalizatora. Reaktor według wynalazku chaJ 

rakteryzuje się tym, że w miejscach styku złóż ka-
talizatora zaopatrzony jest w rozdzielacze składające 
się z rozłożonych na całym przéFroju każdej półki 
reaktora kolektorów rozprowadząjących (7) i połą-
czonych z nim stopkowych igieł mieszakowych (5)» 
Igły na całej długości mają perforację, przy czym 
otwory perforacji (6) zabezpieczone są przed zasypa-
niem przy pomocy fartuszków (13). Reaktor zaopa-
trzony jest w koncentryczny system kolektorów do-
prowadzających (8) połączonych końcami górnymi z 
rurociągami zewnętrznymi a końcami dolnymi z od-
powiednimi rozdzielaczami rurowo-igłowymi (5) i (7). 

(2 zastrzeżenia) 

C07C P. 196122 19.02.1977 
Pierwszeństwo: 21.02.1976 - RFN (nr P 2607106.7) 

Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, Republi-
ka Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania 2,9-dioksatricyklo 
[4, 3, 1, O3] dekanów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
2,9-dioksatricyklo [4, 3, 1, O3-7] dekanów o ogólnym 
wzorze 1, w którym Ri oznacza pierwszorzędny, dru-
gorzędowy albo trzeciorzędowy rodnik aminowy, je-
den z obydwóch rodników R2 i R3 oznacza wodór 
i drugi oznacza grupę hydroksylową, acyloksylową 
albo karbamoiloksylową albo obydwa razem oznacza-
ją tlen, jeden z obydwóch rodników R4 i R5 oznacza 
wodór i drugi grupę alkoksylową albo aralkoksylową 
i podwójne wiązanie w położeniu 10, 11 może być 
również uwodornione, oraz ich soli z fizjologicznie 
nieszkodliwymi kwasami. 
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Wytwarzanie tych 2.9-dioksatricyklo [4, 3, 1, O3-7] 
dekanów przeprowadza się, stosując jako substancję 
wyjściową 3-chlorowcozwiązek o wzorze 2, w którym 
X oznacza jod, brom albo chlor, R2 oznacza wodór, 
R3 oznacza grupę hydroksylową albo acetoksylową i 
R4 i R5 mają wyżej podane znaczenie, przez przepro-
wadzenie tego chlorowćozwiązku w azydek, reduk-
cję z utworzeniem aminy pierwszorzędnej i ewentu-
alnie alküowanie z utworzeniem żądanej aminy dru-
gorzędowej albo trzeciorzędowej albo przez bezpośre-
dnią aminolizę tego chloro wcozwiązku za pomocą a-
miny, ewentualnie w obecności katalizatorów amino-
lizy, korzystnie w rozpuszczalniku aprotycznym albo 
w aminie jako rozpuszczalniku i w razie potrzeby na-
stępne uwodornienie podwójnego wiązania w poło-
żeniu 10, 11 i/albo przekształcenie rodników R2 i R3 
według definicji dla ogólnego wzoru 2' w rodniku 
R2 i R3 według definicji dla ogólnego wzoru 1. 

2,9-dioksatricyklo [4, 3, 1, O3-7] dekany odznaczają 
się działaniem przedłużającym sen głęboki i sen pa-
radoksalny. . (11 zastrzeżeń) 

C07C P. 198634 T 03.06.1977 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An-
drzej Jończyk, Maria Ludwików). 

Sposób wytwarzania reaktywnych pochodnych 
kwasów karboksylowych 

Sposób wytwarzania reaktywnych pochodnych kwa-
sów karboksylowych o wzorze ogólnym R' -X, w 
którym R' oznaczą grupę alkilową, alkenylową, alki-
nylową lub aralkuową, a X oznacza grupę cyjanową, 
rodankową lub acyloksylową polega na reakcji chlo-
rowcopochodnych lub estrów kwasów sulfonowych o 
wzorze ogólnym R'-Y, w którym R' ma wyżej po-
dane znaczenie a Y oznacza atom chloru, bromu, resz-
tę kwasu metasulfonowego, benzenosulfonowego lub 
tolilosulfonowego, z solami o wzorze ogólnym M-X, 
w którym ma wyżej podane znaczenie a M oznacza 
atom sodu lub potasu, wobec czwartorzędowych związ-
ków amoniowych. Sole o wzorze ogólnym M - X sto-
suje się w postaci stałej, rozdrobnionej, zaś czwarto-
rzędowe związki amoniowe stosuje się w ilości mniej-
szej niż 0,1 mol chlorowcopochodnej lub estru kwa-
su sulfonowego. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 198757 T 08.06.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Tadeusz Kiersznicki, Jacek Majewski, Roman 
Mazurkiewicz, Wiesław Szeja). 

Sposób otrzymywania acetali pochodnych aldehydu 
octowego i alkoholi 

Sposób otrzymywania acetali pochodnych alkoholi 
alifatycznych i aldehydu octowego przez kondensację 
alkoholi i aldehydu octowego w obecności kwasów ja-
ko katalizatora polega na tym, że do mieszaniny 
reakcyjnej dodaje się rozpuszczalnik organiczny nie 
mieszający się z wodą, a także korzystnie substancję 
dobrze rozpuszczalne w wodzie lecz trudno rozpu-
szczalne w użytym w reakcji rozpuszczalniku orga-
nicznym. (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 198995 T 18.06.1977 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Euge-
niusz Milchert, Zbigniew Antoni Zielinski, Jerzy 
Myszkowski). 

Sposób otrzymywania mezo- i/lub 
dl-l,4-dwuchlorobutanodiolu-2,3 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
mezo- iAub dl-l,4-dwuchlorobutanodiolu-2,3 w reak-
cji uwodnienia cis-i/lub trans-l,4-dwuchloro-2,3-epo-
ksybutanu, zwłaszcza przydatnych w syntezie środ-
ków pomocniczych. Sposób otrzymywania mezo- i/lub 
dl-l,4-dwuchlorobutanodiolu-2,3 w reakcji uwodnienia 
CIST i/lub trans-l,4-dwuchloro-2,3-epoksybutanu pro-
wadzonej w środowisku kwaśnym korzystnie w obec-
ności kationitu polega według wynalazku na bezpo-
średnim wprowadzaniu l,4-dwuchloro-2,3-epoksybuta-
nu do środowiska reakcji utrzymywanego w tempe-
raturze 60-f-100°C, przy zachowaniu stosunku molo-
wego wody do epoksyzwiązku od 20:1 do 120:1. Pro-
dukt poreakcyjny ochładza się do temperatury oto-
czenia, krystalizuje i oddziela na filtrze. Dla zmniej-
szenia ilości odpadów ług macierzysty po krystalizacji 
korzystnie ekstrahuje się rozpuszczalnikiem organicz-
nym słabo rozpuszczalnym w wodzie, najlepiej ete-
rem alifatycznym, estrem lub chlorowcoalkanem, od-
parowuje rozpuszczalnik i oddziela po oziębieniu po-
zostałą ilość kryształów mezo- i/lub dl-lj4-dwuchlo-
robutanodiolu-2,3. (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 199365 04.07.1977 

Pierwszeństwo: 06.07.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 702804) 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zje-
dnoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania 6a, 10a-cis-l-hydroksy-6,6-dwu-
metylo-6,6a, 7, 8, 10, 10a - sześciowodoro-9H-dwu-

benzo[b, d]piranonów-9 oraz nowych ketali 
cykloheksanonu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
6a, 10a-eis-l-hydroksy-6,6-dwumetylo-6,6a, 7, 8, 10? 
10a-sześciowodoro-9H-dwubenzo[b, d]piranonów-9 o 
ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza rodnik al-
kilowy lub alkenylowy o 5-10 atomach węgla albo 
rodnik cykloalkilowy lub cykloalkenylowy o 5-8 ato-
mach węgla. Związki te mają właściwości farma-
kologiczne i stanowią produkty wyjściowe do wy-
twarzania związków użytecznych jako środki do zwal-
czania stanów lękowych i depresji. 

Przedmiotem wynalazku jest również sposób wy-
twarzania nowych ketali cykloheksenonu o ogólnym 
wzorze 3, w którym n oznacza zero lub liczbę 1, 
a R' i R" są jednakowe lub różne i oznaczają atomy 
wodoru albo rodniki metylowe lub etylowe. Ketale 
te stanowią produkty wyjściowe do wytwarzania 
związków o wzorze i. 
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Według wynalazku, związki o wzorze 1 wytwarza 
się w ten sposób, że związek o wzorze 2, w któ-
rym R ma wyżej podane znaczenie, poddaje się 
reakcji ze związkiem o wzorze 3, w którym n, R' 
i R" mają wyżej podane znaczenie, prowadząc tę 
reakcję w obecności katalizatora, takiego jak trój-
bromek boru, trójfluorek boru i czterochlorek cyny, 
w środowisku organicznego rozpuszczalnika w tem-
peraturze od - 20°C do 100°C. 

Nowe ketale o wzorze 3, w, którym n, R' i R" 
mają wyżej podane znaczenie, zgodnie z wynalaz-
kiem wytwarza się w ten sposób, że związek o o-
gólnym wzorze 4, w którym n, R' i R" mają wy-
żej podane znaczenie, poddaje się reakcji z brom-
kiem metylomagnezowym w obecności eteru dwu-
etylowego. , (40 zastrzeżeń) 

C07C P. 199421 06.07.1977 

Pierwszeństwo: 07.07.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 703130) 

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

Sposób wytwarzania aldehydów przez 
hydroformylowanie alfa-olefin 

Sposób wytwarzania aldehydów z alfa-olefin na 
drodze hydroformylowania polega na wprowadzaniu 
olefiny, tlenku węgla i wodoru do jednorodnej fazy 
ciekłej zawierającej katalityczną ilość karbonylku ro-
du w postaci kompleksu z trójarylofosfiną, która 
występuje w większej ilości niż ilość potrzebna do 
utworzenia kompleksu z karbonylkiem rodu, znacz-
ną ilość produktów kondensacji aldehydów i te al-
dehydy, przy czym proces według wynalazku cha-
rakteryzuje się tym, że do ciekłej fazy reakcyjnej 
wprowadza się odpowiednią ilość tlenu, co pozwala 
wydajność aldehydu w toku procesu utrzymać na wy-
maganym poziomie. (1 zastrzeżenie) 

C07C 
C12D 

P. 199507 09.07.1977 

Pierwszeństwo: 09.07.1976 - Japonia (nr 81016/76) 

Kyowa Hakko Kogyo, Ltd. Co., Tokio, Japonia. 

Sposób wytwarzania L-lizyny na drodze fermentacji 

Sposób wytwarzania L-lizyny na drodze fermentacji 
polega na hodowaniu w pożywce szczepu należącego 
do rodzaju Corynebacterium, wykazującego zarówno 
zdolność do wytwarzania L-lizyny jak i odporność 
na co najmniej jeden z takich czynników jak ana-

logi kwasu asparaginowego i leki sulfamidowe, przy 
czym wytwarza się i nagromadza L-lizynę w otrzy-
manej płynnej pożywce, a następnie odzyskuje się 
L-lizynę z tej pożywki. (7 zastrzeżeń) 

C07C P. 199748 19.07.1976 

Pierwszeństwo: 19,07.1976 - St. Zjedn. Am. (nx 706981) 

Mobil Oil Corporation, Nowy Jork, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Sposób selektywnego wytwarzania 
p-dwualkilobenzenów 

Sposób selektywnego wytwarzania p-dwualkiloben-
zenów polega na tym, że na toluen lub etylobenzen 
działa się czynnikiem etylującym, w obecności kata-
lizatora zawierającego krystaliczny glinokrzemian, 
zeolit, charakteryzujący się aktywnością wyrażoną 
wartością a 2 do 5000, pojemnością sorpcji ksylenu 
powyżej 1 g/100 g i czasem sorpcji o-ksylenu do 30% 
tej pojemności powyżej 10 minut, przy czym pojem-
ność i czas sorpcji oznacza się w temperaturze 120°C 
i pod ciśnieniem ksylenu 4,5±0,8 mm Hg, mający 
stosunek dwutlenku krzemu do tlenku glinu co naj-
mniej 12 i wartość współczynnika wymuszenia 1 do 
12. 

Proces prowadzi się w temperaturze 250-600°C pod 
ciśnieniem 0,1-100 atm. przy wagowej godzinowej 
szybkości objętościowej 0,1-100 i stosunku molowym 
monalkilobenzenu do czynnika etylującego w stru-
mieniu zasilającym wynoszącym od 1 do 10. . 

Jako czynnik etylu jacy stosuje się etylen, alkohol 
etylowy, halogenek etylu, eter dwuetylowy, ętylo-
merkaptan lub siarczek dwuetylowy. 

Stosuje się zeolity modyfikowane przez wprowa-
dzenie 0,5-40% wagowych tlenków fosforu, antymo-
nu, boru, uranu, magnezu, cynku iyiub wapnia oraz 
parowanie, odkładanie koksu i dodawanie czynnika 
wiążącego. (15 zastrzeżeń) 

C07C 
A01N 

P. 199768 20.07.1977 

Pierwszeństwo: 20.07.1976 - RFN (nr P 26 32 581.5)' 

Hoechst 'Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem. 
Republika Federalna Niemiec. 

Środek chwastobójczy oraz sposób wytwarzania 
substancji czynnej 

1 Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
związków o wzorze 1, w którym Ri oznacza chlo-
rowiec, (Ci-С4)-а1к11, grupę NO2 albo CN, R2 ozna-
cza grupę NC% CN albo CF3, n oznacza 1-̂ -3, rh 
oznacza 0-2, X oznacza 0 albo S, R3 oznacza 
(d-C4)-alkil, R4 oznacza grupę ОН, (Ci-Cebalko^ 
ksylową, która może być podstawiona przez chloro-
wiec, przez grupę (Ci-C2)-alkoksylową i/albo przez 
grupę hydroksylową, grupę (Ci-Ce)-alkilotiolową, 
(C3--C6)-alkenyloksylową, (C3-Cebalkinyloksylową, 
(C5-Cebcykloalkenyloksylową, aminową, hydrazynó-
wą, (Ci-C-O-alkiloaminową, dwu-(Ci-C4)-alkiloami-
nową, fenyloaminową, fenyloksylową, fenylotiolową, 
przy czym rodnik fenylowy może być również pod-
stawiony przez chlorowiec, przez grupę CF3, CH3, ОН 
i/albo przez (Ci-C2)-alkoksykarbonyl, albo grupę -
Okat, przy czym Kat oznacza kaflon zasady nieor-
ganicznej albo organicznej. Sposób według wynalaz-
ku polega na tym, że fenoksyfenole o wzorze 2 
ewentualnie w obecności środka wiążącego kwas, albo 
odpowiednie fenolany, poddaje się reakcji z pochod-
nymi kwasu karboksylowego o wzorze 3, w którym 
X oznacza chlorowiec, i otrzymane w ten sposóla 
związki o wzorze 1 w razie potrzeby przez estryfika-
cję, zmydlanie, tworzenie soli, przeestryfikowanie al-
bo amidowanie przeprowadza się w inne funkcje 
pochodne o wzorze 1. Środek chwastobójczy według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że jako substan-
cję czynną zawiera związek o wzorze 1. 

(2 zastrzeżenia) 
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C07D P. 193024 13.10.1976 
Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego Przedsię-

biorstwo Państwowe, Tarnów. Polska (Antoni Sta-
chowski, Henryk Bernardy, Andrzej Bykiewicz, Jó-
zef Ciepielowski, Ludmiła Gerc, Stanisław Makowiej, 
Stanisław Pyrek). 

Sposób wytwarzania sześciometylenoozteroaminy 

Sposób wytwarzania sześciometylenoczteroaminy 
metodą ciągłą polega na tym, że do reaktora z wy-
pełnieniem w postaci pierścieni wprowadza się od 
góry roztwór formaliny, od dołu zaś doprowadza się 
gazowy amoniak, a utworzony roztwór sześciomety-
lenocztereaminy z dolnej części reaktora odprowa-
dza się do dalszego przerobu a częściowo po zmie-
szaniu ze świeżą formaliną w stosunku objętościo-
wym 30:1, zwraca się przez chłodnicę na szczyt 
reaktora. (1 zastrzeżenie) 

C07D F. 193119 19.10.1976 
Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Pol-

ska (Lech Kozerski, Ewa Czerwffiska, Teresa Pobie-
dzińska). 

Sposób wytwarzania 2,5-podstawionych soli 
pirydyniowych 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ-
rym Ri oznacza grupę alkilową lub febyl, Rj - atom 
wodoru lub grupę alkilową, a X - resztę kwasu 
karboksylowego lub chlorowodorowego polega na pro-
tonowaniu związków enamino karbonylowych z pier-
wszo- lub drugorzędną grupą aminową o wzorze 2, 
w którym Ri i R2 mają wyżej podane znaczenie. 
Protonowanie prowadzi się za pomocą silnego kwasu 
chlorowcowodorowego lub karboksylowego, korzy-
stnie chlorowcowanego, ewentualnie w aprotycznych 
rozpuszczalnikach, korzystnie w acetonitrylu. Z mie-
szaniny poreakcyjnej usuwa się rozpuszczalnik, a sól 
pirydyniową oczyszcza w znany sposób przez kry-
stalizację lub przez chromatografowanie na kwaśnych 
żywicach jonowymiennych i/lub na żelu krzemion-
kowym. 

Wymienione sole są bezpośrednimi prekursorami 
związków przy schorzeniach układu krążenia. Tak np. 
oksymy tych soli ze względu na własności hipoten-
syjne nadają się do zastosowania w lecznictwie. 

(2 zastrzeżenia) 

C07D P. 193376 30.10.1976 
Pierwszeństwo: 31.10.1975 - Wielka Brytania (nr 

45124/75) 

Beecham Group Limited, Brentford, Wielka Bry-
tania. 

Sposób wytwarzania antybiotyków penicylinowych 

Przedmiotem wynalazku są sposoby wytwarzania 
związków o wzorze 1, w którym R oznacza grupę 
furylową, tienylową, cykloałkilową, cykloalkenylową 
lub fenylową albo grupę fenylową podstawioną gru-
pą hydroksylową, atomem chlorowca, grupą nitro-
wą, niższym alkilem, niższym alkoksylem, grupą a-
minową lub karboksylową, a A i B, które są takie 
same lub różne, każdy oznacza resztę skondensowa-
nego pierścienia pięcioczłonowego lub sześcioczłono-
wego oraz ich farmaceutycznie dozwolonych nieto-
ksycznych soli i estrów, ulegających hydrolizie in 
vivo. (8 zastrzeżeń) 

C07D P. 193419 18.07.1976 

Pierwszeństwo: 25.07.1974, W. Brytania (nr 32805/74) 

Pfizer Corporation, Colon, Republika Panama. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
chinazoliny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych chinazoliny o ogólnym wzorze 
1, w którym R2 oznacza atom wodoru, grupę hydro-
ksylową lub niższą grupę alkoksylową, X oznacza 
grupę - C H = C H - lub -CH 2 - -CH=CH- , Y znajdu-
je się w pozycji 3 lub 4 pierścienia С i oznacza gru-
pę o wzorze -CH2COR3, w którym R3 oznacza niż-
szy rodnik alkilowy lub alkoksylowy, albo Y ozna-
cza grupę o wzorze -CH2CONR6R7 lub -CH2CSNReR7, 
w których to wzorach R6 i R7 oznaczają atomy wo-
doru lub niższe rodniki alkilowe. 
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Cechą sposobu według wynalazku jest to, że pocho-
dną chinazoliny o ogólnym wzorze 2, w którym R* 
ma wyżej podane znaczenie, Z oznacza grupę -н(СН2)2-
lub -(СНг)з-, poddaje się reakcji z fosfonianem o 
wzorze 3 lub 4, w których to wzorach Y ma wyżej 
podane znaczenie, Alk oznacza niższy rodnik alkoksy-
lowy, po czym otrzymany związek o wzorze 1 e-
wentualnie przeprowadza się znanym sposobem w 
addycyjną sól z farmakologicznie dopuszczalnym kwa-
sem. 

Wytwarzane sposobem według wynalazku związki 
o wzorze 1 są użyteczne jako leki nasercowe. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P. 193420 18.07.1975 

Pierwszeństwo: 25.07.1974, - W. Brytania (nr 32805/74) 

Pfizer Corporation, Colon, Republika Panama. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych chinazoliny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych chinazoliny o ogólnym wzorze 1. 
w którym Rł oznacza niższy rodnik alkilowy, R o-
znacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, X 
oznacza grupę o wzorze -(CHàfo-, w którym p o-
znacza liczbę 1 lub 2, a Y oznacza grupę o wzorze 
- NR»CQNHR«, -NRKJSHNR», -OCONHR« albo 
-OCSNHR1, w których to wzorach R* oznacza atom 
wodoru, niższy rodnik alkilowy albo niższy rodnik 
alkilowy podstawiony grupą aminową, grupą hydro-
ksylową, rodnikiem arylowym lub heteroarylowym, 
a R« oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, 
rodnik arylowy, rodnik heterdarylowy lub zestryfi-
kowaną resztę kwasu octowego. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że po-
chodną chinazoliny o ogólnym wzorze 2, w którym 
R, R» i X mają wyżej podane znaczenie, a Y* ozna-
cza grupę hydroksylową lub grupę o wzorze -NHR8, 
w którym R3 ma wyżej podane znaczenie, poddaje 
się reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze LNCT, 
w którym L oznacza atom potasu, atom sodu, niż-
szy rodnik alkilowy podstawiony grupą aminową, gru-
pą hydroksylową, rodnikiem arylowym lub hetero-
arylowym, a T oznacza atom tlenu lub siarki, po 
czym otrzymany związek o ogólnym wzorze 1, w 
którym wszystkie symbole mają wyżej podane zna-
czenie, ewentualnie przeprowadza się w addycyjną 
sól przez reakcję z farmakologicznie dopuszczalnym 
kwasem. 

Wytwarzane sposobem według wynalazku związki 
o wzorze 1 są użyteczne jako leki nasercowe. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P. 193421 18.07.1975 

Pierwszeństwo: 25.07.1974, - W. Brytania (nr 32805/74) 

Pfizer Corporation, Colon, Republika Panama. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych chinazoliny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych chinazoliny o ogólnym wzorze 
1, w którym Ra oznacza atom wodoru, grupę hydro-
ksylową lub niższą grupę alkoksylową, podstawnik 
Y jest przyłączony do atomu węgla w pozycji 4 
pierścienia С i oznacza grupę o wzorze -NHCOR3 , 
w którym Ra oznacza niższy rodnik alkilowy pod-
stawiony grupą aminową o wzorze 2, w którym R* 
oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, a 
Re oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy 
ewentualnie podstawiony rodnikiem arylowym, albo 
R* i Rs razem z atomem azotu z którym są zwią-
zane tworzą nasycony, jednopierścieniowy rodnik he-
terocykliczny, a R oznacza atom wodoru lub niższy 
rodnik alkilowy i jest przyłączony do tego samego 
atomu węgla co podstawnik Y. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że po-
chodną chinazoliny o ogólrrmi wzorze 3, w którym 
R i R2 mają wyżej podane znaczenie, a Q oznacza 
niższy rodnik alkilowy podst, wiony chlorem lub bro-
mem, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 4, 
w którym R8 i R9 mają \ "żej podane znaczenie» 
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przy czym otrzymany związek o wzorze 1 ewentual-
nie przeprowadza się znanym sposobem w adycyjną 
sól z farmakologicznie dopuszczalnym kwasem. 

Wytwarzane sposobem według wynalazku związki 
o wzorze 1 są użyteczne jako leki nâsercowe. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P. 193423 18.07.1975 

Pierwszeństwo: 25.07.1974, W. Brytania (nr 32805/74) 

Pfizer Corporation, Colon, Republika Panama. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych chinazoliny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych chinazoliny o ogólnym wzorze 
1, w którym R2 oznacza niższy rodnik alkilowy, a 
Y oznacza grupę o ogólnym wzorze -NR4COR3, 
-NR4SO2R5 albo -JJR4SO2R5 albo -JSrR4CONReR7, w 
których to wzorach R3 oznacza niższy rodnik alkilo-
wy albo alkoksylowy, ewentualnie podstawiony grupą 
hydroksylową, niższą grupą alkoksylową, rodnikiem 
arylowym lub heteroarylowym albo grupą aminową 
o wzorze 2, w którym R8 oznacza atom wodoru lub 
niższy rodnik alkilowy, ewentualnie podstawiony ro-
dnikiem arylowym, albo R8 i R9 razem z atomem 
azotu, z którym są związane, tworzą nasycony, jedno-
pierścieniowy rodnik heterocykliczny, albo R3 ozna-
cza niższy rodnik alkenylowy, niższy rodnik alki-
nylometylowy, rodnik arylowy, aryloksylowy lub he-
teroarylowy, R4 oznacza atom wodoru, niższy rodnik 
alkilowy, ewentualnie podstawiony grupą aminową 
o wzorze 2, w którym R8 i R9 mają wyżej podane 
znaczenie, albo niższą grupą alkoksylową, grupą hy-
droksylową, karboetoksylową, rodnikiem arylowym 
lub heteroarylowym, albo też R4 oznacza niższy ro* 
dnik alkenylowy, niższy rodnik alkinylometylowy al-
bo rodnik heteroary_lowy, Rś ma znaczenie podane 
wyżej dla R3, a R8 i R7 oznaczają atomy wodoru 
ïub niższe rodniki alkilowe. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że po-
chodną chinazoliny o ogólnym wzorze 3, w którym 
'R2 i R4 mają wyżej podane znaczenie, poddaje się 
reakcji ze związkiem zawierającym tlen, takim jak 
związek ó wzorze QCOR3, QSO2RS, R'R'NCOQ albo 
(R3CO)*O, w których to wzorach R», R5, R« Î RT 

mają wyżej podane znaczenie, a Q oznaoaa atom chlo-
ru lub bromu, albo ze związkiem o ogólnym wzorze 
4, w którym R8 ma wyżej podane znaczenie, lecz za 
wyjątkiem niższej grupy alkoksylowej, niższej grupy 
alkoksylowej podstawionej i grupy aryloksylowej, po 
czym otrzymany związek o ogólnym waorze 1, w któ-
rym R2 i Y mają wyżej podane znaczenie ewentual-
nie przeprowadza się w addycyjną sól przez reakcję 
z farmakologicznie dopuszczalnym kwasem. 

Wytwarzane sposobem według wynalazku związki 
o wzorze 1 są użyteczne jako leki nasereowe. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P. 196061 17.02.1977 

Pierwszeństwo: 19.02.1976 - W. Brytania (nr 06680/76) 

Labaz, Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych indolizyny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
związków o wzorze 1, w którym R oznacza prosty 
lub rozgałęziony rodnik alkilowy o 1-5 atomach wę-
gla, rodnik fenylowy, ewentualnie podstawiony je-
dnym lub dwoma atomami fluoru, chloru lub bromu^ 
rodnik metoksyfenylowy lub rodnik metylofenylowy 
ewentualnie podstawiony w pierścieniu aromatycz-
nym atomem fluoru, chloru lub bromu, a Ri i R2; 
które są różne, oznaczają atom wodoru lub grupę 
0 wzorze 2, w którym R3 i R4 mają takie samo zna-
czenie i oznaczają atom wodoru lub rodnik metylo-
wy, Am oznacza grupę dwumetyloaminową, dwuety-
loaminową, dwu-n-propyloaminową, dwu-n-butylo-
aminową, morfolinową, piperydynową, pirolidynową 
lub 4-metylopiperazynową, a n . oznacza liczbę cał-
kowitą 2-6 . 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pod-
stawioną bromoalkoksybenzoilo-indolizynę o wzorze 
5, w którym R ma wyżej podane znaczenie, a R7 
1 Re, które są różne oznaczają atom wodoru lub 
rodnik benzoilowy o wzorze 6, w którym R3, R4 i 
n mają wyżej podane znaczenie, poddaje się konden-
sacji z drugorzędową aminą o wzorze HAm w którym 
Am ma wyżej podane znaczenie. 

Związki o wzorze 1 nadają się do leczenia pato-
logicznych stanów serca, <a zwłaszcza częstoskurczu, 
dusznicy bolesnej i niemiarowości. (13 zastrzeżeń) 

C«7D P. 19T704 28.04.1977 

Pierwszeństwo: 30.04.1976 - RFN (nr P 2619 164.0) 

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, Republi-
ka Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
indazoliloksy 4-propanoloaminy 

Przedmiotem wynalazku są sposoby wytwarzania 
związków o wzorze 1, w którym Ri oznacza atom 
wodoru lub niższą grupę alkilową, a R2 oznacza niż-
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szą grupę alkilową o łańcuchu prostym albo rozga-
łęzionym, ewentualnie podstawioną niższą grupą al-
kilomerkaptanową. 

Związki o wzorze 1 według wynalazku wytwarza 
się poddając reakcji związki o wzorze 2 ze związka-
mi o wzorze Z-R2, przy czym Ri i R2 mają wyżej 
podane znaczenie, R' oznacza atom wodoru lub gru-
pę acylową, jedna z grup Y i Z oznacza grupę ami-
nową, a druga grupę reaktywną, zaś X oznacza gru-
pę o wzorze >C = O albo >CH - A, przy czym A 
oznacza grupę hydroksylową albo też razem z Y 
oznacza atom tlenu, albo związki o wzorze 3, w 
którym Ri i R' mają wyżej podane znaczenia, pod-
daje się reakcji ze związkami o wzorze Y' - CH2 
- X - CH2-NH - R2, w którym X i R2 mają wyżej 
podane znaczenia, a Y' oznacza reaktywną grupę, al-

bo związki o wzorze 4, w którym "R"', Ri i R2 mają 
wyżej podane znaczenie a A oznacza grupę o wzo-
rze >C = O lub grupę o wzorze 6, w którym R" 
i R'" oznaczają atom wodoru, niższą grupę alkilową 
lub arylową, albo związek o wzorze 5, w którym R\ 
Ri i R2 mają wyżej podane znaczenia, poddaje się 
zmydleniu. Po zakończonej reakcji odszczepia się e-
wentualnie obecną grupę zabezpieczającą R', oraz w 
przypadku gdy X oznacza grupę o wzorze >C - O, 
redukuje się ją. 

Związki o wzorze 1 wywołują hamowanie adrener-
gicznych ß-receptorów. (1 zastrzeżenie) 

C07D P. 198294 21,05.1977 

Pierwszeństwo: 15.08.1976 - St. Zjedn. Ara. (nr 6Ô6263) 

Snytex (USA) Inc., Palo Älto, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych związków tiazolowych 

Przedmiotem wynalazku są sposoby wytwarzania 
związków o wzorze 1, w którym n oznacza 2, 3 lub 
4, R1 oznacza rodnik karbocykliczny, taki jak rodnik 
bicyklo [3, 1, 0] heksylowy, bicyklo [2, 2, 1] hepty-
lowy, adamantylowy, 4-metylobicyklo [2, 2, 2] okty-
lowy-1, przy czym połączenie z grupą (CH2)n może 
nastąpić przez każdy atom rodnika bicyklo [3, 1, 0] 
heksylowego, bicyklo [2, 2, 1] heptylowego i adaman-
tylowego oraz w pozycji 1 rodnika bicyklo [2, 2, 2] 
oktylowego, Y oznacza grupę o wzorze - С И О Н -
-CH2NBR2, albo grupę o wzorze 4, w którym R2 î 
R3 oznaczają niższy rodnik alkilowy, R4 i R5, nieza-
leżnie od siebie, oznaczają atom wodoru lub niższy 
rodnik alkilowy. 

Związki o wzorze 1 są użyteczne w leczeniu cho-
rób serca i nadciśnienia u ssaków. (3 zastrzeżenia) 

C07D P. 19887S 15.06.1977 

Pierwszenstwo: 15.06.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 696263) 

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

Sposób wytwarzania 1, 4-dwutlenków chinoksaliny 

Sposób według wynalazku polega na tym, że N1, 
N4-dwutlenek 3-podstawionej-2~ehlorowcometylochi-
noksaliny kontaktuje się w rozpuszczalniku oboję-
tnym wobec reagentów, w obecności węglanu potasu, 
z alkilo- lub arylo-sulfonylopodstawionym karbaza-
nem i otrzymuje się N1, N4-dwutlenek 3-podstawio-
nego-/2-ehmoksalinylometyleno/karbazanu o właści-
wościach przeciwbakteryjnych, który znajduje zasto-
sowanie w weterynarii. 

Przedmiotem wynalazku jest również sposób wy-
twarzania związków o wzorze R"NHNHOOOÇH3 w 
którym R" oznacza grupę CF3SO2, CF3CH2SO2, CH3SO2 
lub СНз СбН^аОг, który polega na tym, że karbazan 
metylu poddaje się reakcji z odpowiednim bezwodni-
kiem lub halogenkiem sulfonylu. (9 zastrzeżeń) 

C07D P. 199452 07.07.1977 

Pierwszeństwo: 08.07.1976" - Węgry (nr 8695) 

Chinoin Gyógyszer es Vegyészeti Termékek Gyâra 
?! T., Budapeszt, Węgry. 



34 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 9(115) 1978 

Sposób wytwarzania »owych pirymido (1, 2a) 
heterocyklicznych kwasów karboksylowych 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ-
rym m jest równe 0, 1, 2 lub 3, ń jest równe 0, 
1, 2 lub 3, R oznacza rodnik alkilowy o 1-6 ato-
mach węgla, R1 oznacza atom wodoru lub rodnik 
alkilowy o 1-6 atomach węgla, X oznacza atom tle-
nu lub siarki oraz ich optycznie czynnych izomerów 
polega na tym, że związek o wzorze 2, w którym 
m, n, R, R1 i X mają wyżej podane znaczenie, a A 
oznacza anion lub jego optycznie czynny izomer trak-
tuje się zasadą albo hydrolizuje się związek o wzo-
rze 3, w którym m, n, R, R1, X i A mają wyżej 
podane znaczenie, a R2 oznacza rodnik alkilowy o 
1-6 atomach węgla lub jego optycznie czynny izo-
гяег, a następnie ewentualnie rozdziela się otseyma-
ny racemat, o wzorze 1. 

Związki o wzorze 1 wykazują działanie przeciw-
zapalne, przeciwbólowe, wykazują aktywność hamo-
wania płytek krwi, przeciwarteriosklerotyczną i uspo-
kajającą. (11 zastrzeżeń) 

C07D P. 199562 12.07.1977 

Pierwszeństwo: 13.07.1076 - Francja (nr 7621440) 

PARCOR, Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania nowych tieno-(2, 3-е) 
i (3, 2-c)-pirydyn 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych tienopirydyny a w szczególności 
sposób wytwarzania związków o ogólnych wzorach 
1 i 2, w których R1 oznacza atom wodoru, niższy 
rodnik alkilowy lub rodnik aryloalkilowy ewentual-
nie podstawiony w pierścieniu aromatycznym co naj-
mniej jednym atomem chlorowca lub grupą hydro-
ksylową, nitrową, cyjanową, karboksylową, alkofcsy-
karbonylową, niższą gruipą alkoksylową lub grupą 
trójfluorometylową, R2 oznacza atom wodoru lub niż-
szy rodnik alkilowy, R3 oznacza atom wodoru lub 
co najmniej jeden z podstawników takich jak atom 
chlorowca, grupa hydroksylowa, niższa grupa alkilo-
wa i niższa grupa alkoksylową, który to sposób 
charakteryzuje się tym. że odpowiednie związki o 

wzorze 3 lub 4, w których R1, R2 i R3 mają wy-
żej podane znaczenie, cyklizuje się przez ogrzewanie 
w kwaśnym środowisku. Otrzymane związki wykazu-
ją działanie przeciwzapalne i zapobiegające agregacji 
płytek krwi. 

Przedmiotem wynalazku są również sposoby wy-
twarzania związków o wzorze 3 lub 4 w których 
występujące podstawniki mają wyżej podane znacze-
nie. (6 zastrzeżeń) 

C07D Р. 1896M 13.07.1977 

Pierwszeństwo: 14.07.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 704909) 

Syntex (U.S.A.) Inc., Pało Alto, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu 
pirolokarboksylowego-1 

Sposób wytwarzania nowych kwasów 5-arylofcar-
bonylo-l,2-dwuwodoro-3H-pirolo[l, 2-a] pirolokar-
boksylowych-1 o wzorze 1, w którym R oznacza a-
tom wodoru lub niższy rolnik alkilowy o 1-4 ato-
mach węgla, R1 oznacza atom wodoru, niższy rodnik 
alkilowy o 1-4 atomach węgla, niższą grupę alko-
ksylową o 1-4 atomach węgla, lub atom chloru, 
fluoru lub bromu, podstawione w pozycji orto, meta 
lub para pierścienia podstawnika arylokarbonylowego 
oraz dopuszczalnych w farmacji, nietoksycznych e-
strów i soli tych związków. Powyższe związki, których 
przedstawicielem jest kwas 5-p-tolilo-l,2-dwuwodo-
ro-3H-pirolo[~l, 2-a] pirolokarboksylowy-1 są uży-
teczne jako środki przeciwzapalne, uśmierzające i prze-
ciwgorączkowe oraz jako środki rozkurczające mięśnie 
gładkie. 

Przedmiotem wynalazku jest również sposób wy-
twarzania związków o wzorze 10, w którym R o-
znacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową o 1-4 
atomach węgla a R2 oznacza niższą grupę alkilową o 
1-4 atomach węgla. (13 zastrzeżeń) 
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C07D P. 199723 18.07.1977 
Pierwszeństwo: 19.07.1976 - Francja (nr 7622180) 
Société d'Etudes Scientifiques et Industrielles de 

ГПе-de France, Paryż, Francja (Michel Leon Tho-
minei, Jacques Perrot). 

Sposób wytwarzania N-/l'-allilo-2'-metylopirolidylo/ 
/-2,3-dwumetoksy-5-sulfamylobenzamidu i jego 

pochodnych 
Sposób wytwarzania N-/r-allilo-2'-metylopirolidy-

lo/-2,3-dwumetoksy-5-sulfamylobenzamidu ewentual-
nie w postaci lewo- i/lub prawoskrętnych izomerów 
i jego pochodnych takich jak czwartorzędowe sole 
amonowe, tlenek lub sole addycyjne z kwasem polega 
na reakcji l-allilo-2-ammometylopirolidyny lub jej 
pochodnej z reaktywną pochodną 2-3-dwumetoksy-5-
-sulfamyïobenzamidu. 

Związek ten lub jego pochodne mogą być stoso-
wane w leczeniu zespołów psycho- i neurowegeta-
tywnych występujących podczas menopauzy natural-
nej bądź wywołanej klinicznie. (5 zastrzeżeń) 

C07D P. 199741 19.07.1977 
Pierwszeństwo: 20.07.1976 - RFN (nr nr P 2632 6023 

i P 2632603.4) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek grzybobójczy i sposób wytwarzania nowych 
chlorowcowanych pochodnych 1-azolilo-butanu 

Środek grzybobójczy zawiera jako substancję czyn-
ną nowe chlorowcowane pochodne 1-azolilo-butanu 
o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym R 
oznacza rodnik alkilowy lub ewentualnie podstawiony 
rodnik fenylowy, X oznacza atom wodoru, rodnik al-
kilowy lub atom chlorowca. Y oznacza atom chlorow-
ca, Z oznacza atom chlorowca, rodnik alkilowy cy-
kloalkilowy, grupę alkoksylową, rodnik chlorowcoal-
kilowy, grupę alkilotio, grupę alkoksykarbonylową, 
ewentualnie podstawioną grupę fenylową i fenoksy-
lową, ewentualnie podstawiony rodnik fenyloalkilo-
wy, grupę aminową, cyjanową lub nitrową, n oznacza 
liczbę całkowitą 0-5, A oznacza grupę ketonową al-
bo grupę CH(OH), а В oznacza atom azotu albo 
grupę CH. Sposób wytwarzania tych związków pole-
ga na reakcji bromoeteroketońów z azolem i ewen-
tualnie redukcji otrzymanych pochodnych ketonowych 

za pomocą wodoru w obecności katalizatora, za po-
mocą izopropylanu glinu, za pomocą kompleksowych 
wodorków albo za pomocą kwasu formamidynostilfi-
nowego i wodorotlenku metalu alkalicznego. 

(2 zastrzeżenia) 

C07D P. 199771 20.07.1977 

Pierwszeństwo: 21.07.1976 - Węgry (nr 9319) 
Richter Gedeon Vegyészeti Gyâr R.T., Budapeszt, 

Węgry (Otto Clauder, Ârpàd Kiràly, József Kökösi, 
Egon Kàrpàti, Laszló Szporny). 

Sposób wytwarzania winkameniny 

Sposób wytwarzania winkameniny o wzorze 1 po-
lega na obróbce termicznej związku o wzorze 2, w 
którym A~B oznacza grupę o wzorze (a), (b), (c) 
lub (d). Otrzymane związki wykazują właściwości 
lecznicze, zwłaszcza hemodynamiczne i w związku z 
tym mogą być stosowane jako leki. (13 zastrzeżeń) 

C07D P. 199772 20.07.1977 

Pierwszeństwo: 21.07.1976 - Węgry (nr 9318) 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyàr R.T., Budapeszt, 
Węgry, (Otto Clauder, Ârpàd Kiràly, József Kokosi, 
Egon Kàrpàti, Laszló Szporny). 

Sposób wytwarzania winkami 

Sposób wytwarzania winkanu o wzorze 1 polega 
na reakcji redukcji względnie redukcyjnej dehydra-
tacji związków o wzorze 2, w którym A^B oznacza 
grupę o wzorze (a) lub (b). Nowy związek o wzorze 
1 ma właściwości hemodynamiczne i w związku z 
tym może być stosowany w lecznictwie. 

(9 zastrzeżeń) 
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C08F P. 198610 T 01.06.1977 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Zygmunt 
Wirpsza, Barbara Okła, Augustyn Czamkowski). 

Sposób wytwarzania poli(metylenoakryloamidu) 

Sposób według wynalazku polega na reakcji akry-
lonitrylu z formaldehydem wobec kwasu, korzystnie 
siarkowego w temperaturze 273-453°K. 

(3 zastrzeżenia) 

C08F 
B29D 

P. 199531 11.07.1977 

Pierwszeństwo: 13.07.1976 - W. Brytania (nr 29059/76) 
29.03.1977 - W. Brytania (nr 13126/77) 

W. Brytania (nr 29059/76) 
W. Brytania (nr 13126/77) 

Imperiał Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania. 

Mieszanka polipropylenowa nadająca się do 
kalandrowania folii i sposoby jej wykorzystywania 

Mieszanka polipropylenowa nadająca się do kalan-
drowania folii, zawierająca krystaliczny homopolimer 
propylenu i/lub krystaliczny kompolimer propylenu 
z etylenem występującym w ilości do "25% wagowych, 
charakteryzuje się tym, że zawiera także 0,1% do 1,5% 
wagowych wysoce efektywnego środka stabilizujące-
go, od 0,1% do 2,0% wagowych mydła i io7o do 60% 
wagowych stałych, rozdrobnionych substancji nieor-
ganicznych. 

Z mieszanek otrzymywanych sposobem według wy-
nalazku wytwarzane są folie deseniowe, elementy do 
pojazdów samochodowych, pojemniki, wypełnienie dla 
wieży schładzania, wyroby włókiennicze. 

(18 zastrzeżeń) 

C08F P. 199635 14.07.1977 

Pierwszeństwo: 14.07.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 705240) 

Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zje-
dnoczone Ameryki (Leroy Benjamin Kuhn, Chung 
Hwei Wei). 

Sposób wydzielania chlorku winylu z wodnej 
mieszaniny polichlorku winylu 

Sposób wydzielania chlorku winylu z wodnej mie-
szaniny polichlorku winylu polega na tym, że wodną 
mieszaninę polimeru przepuszcza się w podwyższo-

nej temperaturze pod obniżonym ciśnieniem, po drga-
jącej powierzchni. Proces przebiega korzystnie w 
temperaturze 43-82°C i pod ciśnieniem 2,5-610 mm 
Hg, przy czym powierzchnia drga z częstotliwością po-
niżej 6000 cykli/minutę. 

Sposób według wynalazku pozwala usunąć resztki 
chlorku winylu z wodnych mieszanin polichlorku wi-
nylu i otrzymać produkt o zawartości chlorku winy-
lu poniżej 400 ppm. . (7 zastrzeżeń) 

C08G P. 197564 T 21.04.1977 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewi-
cza, Rzeszów, Polska (Eugeniusz Hałasa). 

Sposób wytwarzania amonitów poliuretanowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
anionitów poliuretanowych o zdolności odwracalnej 
sorpcji i desorpcji nitrozwiązków ze ścieków przemy-
słowych. 

Zgodnie z wynalazkiem w celu otrzymania anionitu 
poliuretanowego stosuje się do syntezy niejonowe 
środki powierzchniowo-czynne, kopolimery tlenków 
propylenu i etylenu, o masie cząsteczkowej do 2200, 
liczbie hydroksylowej ok. 60, zbudowanych z nie wię-
cej niż trzydziestu segmentów oksypropylenu i dzie-
sięciu segmentów oksyetylenu^, ponadto stosuje się 
1,4-butandiol, trójetanoloaminę, fosforan sodowy i wo-
dę^ Mieszaninę tę poddaje się reakcji z technicznym 
4,4'-dwuizocyjanianodwufenylometanem, przy czym 
reakcję prowadzi się w masie lub rozpuszczalnikach 
inertnych w temperaturze -10°C do -j-30°C. 

(1 zastrzeżenie) 

C08G P. 199014 T 20.06.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Betonów „Cebet", Instytut Przemysłu Organicz-
nego, Warszawa, Polska (Teresa Froelich, Wiesław 
Szudrowicz, Maria Błociszewska, Andrzej Słoniewski, 
Janusz Pandel, Bogdan Zarychta). 

Sposób otrzymywania środka uplastyczniającego 
betony 

Sposób otrzymywania środka uplastyczniającego 
betony polega na tym, że przeprowadza się trójeta-
pową kondensację melaminy z formaldehydem w o-
becności siarczynów, w roztworze wodnym o regu-
lowanym pH, gdzie na 1 mol melaminy przypada nie 
mniej niż 3.3 mola formaldehydu. (4 zastrzeżenia) 

C08J P. 200740 08.09.1977 

Pierwszeństwo: 09.09.1976 - RFN (nr P 26 40 546.9) 

Hoechst AG, Frankfurt n/Menem, RFN. 

Sposób ciągłego usuwania monomerów z wodnych 
zawiesin polimerów 

Sposób usuwania monomerów z wodnej zawiesiny 
polimerów o zawartości substancji stałej około 1-60% 
wagowych, o średniej wielkości cząstek polimeru o-
koło 20-500цт i zawartości monomerów około 
5000-15 000 ppm, polega na tym, że zawiesinę ogrza-
ną wstępnie do temperatury około 60-9б°С wprowa-
dza się w sposób ciągły do górnej części zmodyfi-
kowanej kolumny z półkami sitowymi, przez której 
półki sitowe każdorazowo przenika co najmniej je-
den umieszczony mimośrodkowo szyb dopływowy i 
odpływowy dla zawiesiny wodnej, w ilości około 
5-35 m3 na m2 powierzchni półek sitowych i na go-
dzinę i w przeciwiprądzie poddaje się obróbce za 
pomocą gorącej pary wodnej o temperaturze około 
80-150°C i pod ciśnieniem około 0,5-б barów przy 
specyficznym obciążeniu parą 30-100 kg pary na ms 
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zawiesiny w ciągu średniego czasu przebywania oko-
ło 1-30 minut, przy czym strata ciśnienia pary w 
kolumnie przy przepływie przez półkę jest mniejsza 
niż przy niepożądanym przepływie przez szyb do-
pływowy lub odpływowy, i że zawiesinę oczyszczo-
ną od monomerów odciąga się przy dnie kolumny, 
podczas gdy odpływającą przez głowicę kolumny mie-
szaninę parową skrapla się w celu uzyskania fazy 
wodnej oraz monomerów. (13 zastrzeżeń) 

C08K P. 199111 T 23.06.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligra-
ficznego, Warszawa, Polska (Zbigniew Łazewski, Bar-
bara Snopkiewicz, Maria Oleniacz, Marian Wieczo-
rek, Wiktor Wasylkiewicz, Edward Ostrowski, Ry-
szard Żur, Leszek Mikołajczyk). 

Roztwór zwilżający do offsetowych form drukowych 

Roztwór według wynalazku stosowany zwłaszcza w 
bezstykowych zespołach zwilżających, charakteryzuje 
się tym, że stanowi koncentrat zawierający w jednym 
litrze 5-80 g anionów kwasu cytrynowego i/lub a-
nionów kwasu ortofosforowego i 3-50 g kationów 
metali alkalicznych i/lub kationów amonowych oraz 
100-600 g alifatycznych alkoholi wielowodorotleno-
wych o długości łańcucha ad C2 do C4, przy czym 
korzystne jest dodanie do roztworu 1-20 g fenolu 
i/lub jego pochodnych i/lub 5-80 g_,soli alkalicznej 
kwasu sześciometafosforowego_ i/lub 50-400 g jedno-
wodorotlenowych alkoholi alifatycznych o długości 
łańcucha od C2 do C4. (4 zastrzeżenia) 

C08K P. 200320 17.08.1977 

Pierwszeństwo: 18.08.1976 - RFN (nr P 26 37 115.3) 

Bayer AG, Leverkusen, RFN. 

Sposób wytwarzania poliuretanomoczników 

Sposób wytwarzania poliuretanomoczników z pre-
polimeru zawierającego grupy NCO i z mieszaniny 
utwardzaczy zawierającej grupy aminowe, w obec-
ności wody i ewentualnie rozpuszczalników, charak-
teryzuje się tym, że jako utwardzacz stosuje się 
mieszaninę związków o wzorach: H2N-R-NH2; 
H 2 N - R - N = Rr, Ri = N-<R-N = Ri; w których to 
wzorach R oznacza dwuwartościową grupę alifatycz-
ną, cykloalifatyczną lub aryloalifatyczną o 2-18 ato-
mach węgla, ewentualnie zawierającą także ugrupo-
wania takie jak atom tlenu lub grupa > N - X , w 
której X oznacza atom wodoru lub rodnik -CH3, 
-C2H5, -C3H7 albo -C4H9, a Ri oznacza grupę ali-
fatyczną lub cykloalifatyczną powstającą przy od-
szczepieniu tlenu z ketonu albo aldehydu o 2-8 a-
tomach węgla. Otrzymane związki mogą być stoso-
wane do lakierowania, powlekania oraz do wytwa-
rzania folii. (1 zastrzeżenie) 

C08L P. 200122 06.08.1977 
B29D 
Pierwszeństwo: 06.08.1976 - Włochy (nr 26118Ä/76) 

Montedison S.p.A., Mediolan, Włochy, Stars Stam-
paggio Résine Speciali S.p.A., Villastellone, Włochy. 

Zderzak do pojazdów samochodowych oraz sposób 
jego otrzymywania 

Zderzak do pojazdów samochodowych, charaktery-
zuje się tym, że składa się z jednorodnej mieszani-
ny mającej (a) 95 do 80% wagowych etyleno-ipropyle-
nowego termoplastycznego bloku kopolimeru zawie-
rającego od 3 do 20% wagowych etylenu kopolime-
ryzacyjnego, (b) 5 do 20% wagowych etyleno-propy-
lenowego elastomeru kopolimeru, zawierającego 50 do 
70% wagowych etylenu kopolimeryzowanego, (c) do-
datek dowolnego obojętnego wypełniacza w proszku. 

Sposób wytwarzania zderzaka do pojazdów samo-
chodowych, charakteryzuje się tym, że przygotowu-
je się jednorodną mieszaninę składającą się z (a) 
95 do 80% wagowych etyleno-propylenowego termo-
plastycznego bloku kopolimeru, zawierającego 3 do 
2O7o wagowych etylenu kopolimeryzacyjnego, (b) 5 do 
20% wagowych etyleno-propylenowego elastomeryczne-
go kopjDlimeru, mającego 50 do 70% wagowych ety-
lenu kopolimeryzacyjnego, przy czym taką mieszani-
nę otrzymuje się przez zmieszanie składników (a) 
i <b) w stanie stopionym i dodatkowo dodanie obo-
jętnego mineralnego wypełniacza w proszku, a na-
stępnie wyprodukowanie zderzaka z tej jednorodnej 
mieszaniny przez wtryskiwanie materiału formujące-
go zgodnie z konwencjonalnymi "technologiami, po 
czym tak otrzymany zderzak (poddaje się obróbce cie-
plnej w temperaturze od 130°C do 143°C w okresie 
czasu, który jest konieczny do uzyskania stabilizacji 
termicznej wytworzonego artykułu. (2 zastrzeżenia) 

C09B P. 192954 11.10.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „Organika", Zgierz, Polska (Stanisław Wardyn, 
Czesław Sosnowski, Jan Gmaj, Adam Śiekierzyński, 
Jan Zimnicki). 

Sposób otrzymywania nowych rozpuszczalnych 
w wodzie barwników ftalocyjaninowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
nowych rozpuszczalnych w wodzie barwników ftalo-
cyjaninowych przedstawionych na rysunku w po-
staci wolnych kwasów ogólnym wzorem, w_ którym: 
Fc oznacza resztę ftalocyjaniny miedziowej; A - gru-
pę alkilenową o 2 -3 atomach węgla; Ri - atom wo-
doru lub grupę alkilową; R2 i R» - atomy wodoru 
lub grupę alkilową lub hydroksyalkilową o 1-3 ato-
mach węgla; X - grupę sulfonową, alkoksylową o 
1-3 atomach węgla, arylooksylową, aminową, alkilo-, 
arylo-, hydroksyalkilo-, N-alkiloarylo- lub cyklohek-
syloaminową; a, b, c, oznaczają odpowiednio war-
tości liczbowe: 0 - 1 ; 0,5-1; 2,5-3, przy czym suma 
wartości a+b-f с nie przekracza 4. 

Sposobem według wynalazku wielośulfochlorek fta-
locyjaniny poddaje się równocześnie lub w dowolnej 
kolejności kondensacji ze związkiem aminometyleno-
sulfonowym i dwuaminą alifatyczną, w takim stosun-
ku ilościowym, aby 0,5-1 grupy chlorosulfonowej 
wielosulfochlorku przereagowało ze związkiem amino-
metylenosulfonowym, a 2,5-3 grup chlorosulfono-
wych - z dwuaminą, po czym otrzymany produkt 
pierwszej kondensacji kondensuje się ponownie z 
chlorkiem cyjanuru i działa na wytworzony zwią-
zek amoniakiem lub odpowiednią alkilo-, arylo-, hy-
droksyalkilo-, N-alkiloarylo- bądź cykloheksyloami-
ną, a następnie powstały związek poddaje się reak-
cji z siarczynem sodowym lub potasowym w środo-
wisku wodnym w temperaturze 40-80°C, ewentual-
nie w obecności śroBka ułatwiającego rozpuszczal-
ność - takiego, jak mocznik lub dwumetyloformamid 
oraz w obecności trzeciorzędowej aminy. 

Inny wariant drugiej kondensacji, sposobem we-
dług wynalazku stanowi kondesacja produktu pier-
wszej kondensacji z 1, 3, 5-trójazyną, a następnie 
reakcja powstałego związku z siarczynem opisanym 
wyżej sposobem. (7 zastrzeżeń) 
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C09C P. 198879 15.06.1977 

Pierwszeństwo: 16.06.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 696771) 
22.11.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 743063) 

Cabot Corporation, Boston, Stany Zjednoczonej A-
meryki (William R. Morehead, Ronald С. Hurst, Den-
nis J. Potter). 

Sposób wytwarzania sadzy 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
sadzy w procesie piecowym, zwłaszcza sadzy pół-
wzmacniającej, przez niekompletne spadanie surow-
ców węglowodorowych, w którym strukturę pow-
stającej sadzy obniża się bez znaczniejszego zwięk-
szania rozmiarów cząstek sadzy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że_ w 
pierwszym etapie procesu reakcji poddaje się paliwo 
i utleniacz otrzymując strumień gazów spalinowych 
o spalaniu określonym stosunkiem równowagowym 
wynoszącym 1,25-0,33 i energii wystarczającej do 
konwersji ciekłego surowca węglowodorowego, z któ-
rego wytwarza się sadzę. Powstały strumień prze-
syła się z dużą szybkością do drugiego etapu, gdzie 
do strumienia gazów wtryskuje się, poprzecznie do 
kierunku przepływu, ciekły surowiec węglowodorowy 
w postaci licznych koherentnych struinieni. W trze-
ciej strefie do strumienia wtryskuje się utleniacz w 
ilości 5-45% ilości koniecznej do wytworzenia sadzy 
wraz z węglowodorem w ilości potrzebnej do osią-
gnięcia stosunku równowagowego 1,25-0. Reakcje 
kończy się przez ochłodzenie strumienia. Całkowite 
spalanie w procesie wyrażone jako stosunek równo-
wagowy wynosi 6,67-2,50. (10 zastrzeżeń) 

C09D P. 192934 08.10.1976 

Zakłady Drzewne Przemysłu Węglowego, Przedsię-
biorstwo Państwowe, Katowice, Polska (Andrzej Ra-
cięcki, Irena Koszarek). 

Środek luminoforowy do znakowania zwłaszcza 
drewna 

Środek luminoforowy do znakowania zwłaszcza 
drewna zawiera w procentach wagowych 50-80% pa-
rafiny, 20-40% stearyny, 5-25% oksynianu magnezu 
oraz 0-4% oleju ciężkiego korzystnie oleju rycyno-
wego. (1 zastrzeżenie) 

C09D P. 199560 T 12.07.1977 

Pierwszeństwo: 14.07.1976 - NRD (nr WP C09d/193837) 

VEB Druckfarben - i Lederfarbenfabrik Halle, 
Halle, Niemiecka Republika Demokratyczna. 

Emulsja azotanu celulozy 

Emulsja azotanu celulozy do obróbki skóry i in-
nych wsiąkliwych materiałów elastycznych, składają-
ce się z azotanu celulozy i ewentualnie dalszych" czyn-
ników błonotwórczych, rozpuszczalników organicz-
nych oraz barwników, pigmentów, pomocniczych środ-
ków matujących, znanych zmiękczaczy, emulgatorów 
i koloidów ochronnych według wynalazku charakte-
ryzują się tym, że zawierają 0,1-20% wagowych sub-
stancji z wolnym tlenem epoksydowym, które mają 
co najmniej 10 atomów węgla w cząsteczce i mają 
wystarczającą rozpuszczalność. (1 zastrzeżenie) 

C09J P. 198990 T 18.06.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Bronisław Na-
grodzki, Adolf Fatryn, Maria Czają, Roman Tarko). 

Lepiszcze do włókien zwłaszcza szklanych 

Lepiszcze składa się z 59-63 części wagowych kle-
ju skórnego, 26-28 części wagowych żywicy rezolo-
wej( 9-10 części wagowych dyspersji winylowo-a-
krylowej, 0,4 części wagowych dekstryny i 0,9-1,1 
części wagowych oleju metylosilikonowego. Całość 
dopełniona jest wodą tak, żeby koncentracja lepiszcza 
w wodzie wynosiła 5% wagowych. (3 zastrzeżenia) 

C09K 
C08C 

P. 198682 T 03.06.1977 

Zakłady Wyrobów Azbestowych „Gambit", Lubaw-
ka (Stanisław Hanić, Józef Włodarczyk). 

Masa azbestowo-kauczukowa na uszczelnienia 
pierścieniowe, segmentowe i tulejowe, zwłaszcza 

dławnicowe 

Wynalazek dotyczy masy azbestowo-kauczukowej 
na szczeliwo pierścieniowe, segmentowe i tulejowe, 

zwłaszcza na uszczelnienia dławnicowe do stosowa-
nia w zakresie ciśnienia do lOO kG/cm2 i temp. do 
450°C charakteryzuje się tym, że jako napełniacze 
zwiększające elastyczność i zmniejszające współczyn-
nik tarcia zawiera kauczuk naturalny w ilo-
ści 14-16%, kauczuk syntetyczny w ilości 3-4% 
koalin w ilości 6-7%, grafit koloidalny w ilości 
15-16%, siarkę techniczną w ilości 1,2-1,5% i talk 
w ilości 4,0-4,5% w stosunku wagowym do masy 
azbestu. (1 zastrzeżenie) 

C09K 
C10M 

P. 199907 28.07.1977 

Pierwszeństwo: 30.07.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 709850) 

Uniroyal, Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone A-
meryki. 

Sposób wytwarzania ciekłych substancji skutecznych 
jako przeciwutleniacze i kompozycja 

przeciwutleniająca 

Sposób wytwarzania ciekłych substancji skutecz-
nych jako przeciwutleniacze w olejach mineralnych, 
syntetycznych środkach smarowych na bazie węglo-
wodoru i syntetycznych środkach smarowych na ba-
zie estru polega na reakcji fenylonaftyloammy z mie-
szanymi trimerami propylenu w obecności kataliza-
tora Friedel-Crafts'a. Kompozycja przeciwutleniają-
ca według wynalazku zawiera otrzymane substancje 
w mieszaninie z syntetycznym środkiem smarowym 
na bazie estru lub ciekłym środkiem smarowym na 
bazie oleju mineralnego lub węglowodoru albo w 
mieszaninie z polioktenem i trójenantanem trójmetylo-
lopropanu. (15 zastrzeżeń) 

C10B P. 193001 12.10.1976 

Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego 
„Koksoprojekt", Zabrze, Polska (Stanisław Cubała, 
Romuald Makowski, Leonard Przybyła, Kazimierz 
Wnęk). 

Cieplak stały nad baterią pieców koksowniczych 
do produkcji koksu pakowego 

Cieplak do produkcji koksu pakowego składa się 
z konstrukcji nośnych ścian bocznych (1) osadzonych 
na przyczółkach bloków piecowych z konstrukcji sta-
łych ścian bocznych (3) oraz z zadaszenia (4). Cie-
plak wyposażony jest także w suwnicę pomostową 
(5) i elektrowciągi (6) zainstalowane po bocznych ścia-
nach cieplaka. (1 zastrzeżenie) 



Nr 9(115) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 39 

C10B P. 200435 24.08.1977 

Pierwszeństwo: 26.08.1976 - RFN (nr P 26 38 348.2) 

Didier Engineering GmbH, Essen, RFN. 

Sposób przeróbki gazu koksowniczego 
Sposób przeróbki gazu koksowniczego, charaktery-

zuje się tym, że pochodzący z baterii koksowniczej 
gorący gaz koksowniczy poddaje się bezpośrednio, to 
jest bez chłodzenia i oczyszczania, częściowemu utle-
nieniu tlenem, powietrzem wzbogaconym w tlen lub 
innymi mieszaninami gazowymi zawierającymi tlen, 
rozszczepiając go a tym samym przekształcając w 
gaz rozpadowy bogaty w tlenek węgla i wodór. 

(12 zastrzeżeń) 

CUG P. 20097 T 16.08.1977 

Pierwszeństwo: 17.08.1976 - Francja (nr 76/25146) 
Institut Francais du Pétrole, Rueil - Malmaison, 

Francja. 

Sposób wzbogacania produktów otrzymanych 
w syntezach typn Fischer-Tropscha 

Sposób wzbogacania produktów pochodzących z 
syntezy Fischer-Tropscha lub syntez typu podobnego 
i składających się z trzech frakcji bardzo bogatych 
w związki olefinowe, z których pierwsza frakcja zwa-
na „frakcją lekką", składa się w dużej części z wę-
glowodorów przeważnie nienasyconych o 3-6 ato-
mach węgla w cząsteczce, druga frakcja zwana „ole-
jem lekkim" składa się w znacznej części z węglo-
wodorów z których najlżejsze mogą zawierać na przy-
kład 5 atomów węgla w cząsteczce i z których naj-
cięższe destylują w temperaturze około 300°C, trze-
cia frakcja zwana „olejem dekantowanym" składa się 
w znacznej części z węglowodorów które destylują 
w temperaturze wyższej od okofo 30Ó°C i każda z 
wymienionych trzech frakcji zawiera także utlenio-
ne produkty organiczne, charakteryzuje się tym, że 
poszczególne frakcje są poddawane operacjom takim 
jak: destylacja, polimeryzacja, alkilacja, kraking, u-
wodornianie, dekarboksylacja, izomeryzacja, reformo-
wanie, w celu otrzymania benzyny, nafty oświetlenio-
wej i oleju napędowego. (6 zastrzeżeń) 

C10G P. 260835 14.09.1977 
Pierwszeństwo: 24.09.1976 - Śt. Zjedn. Am. (nr 726146) 

Gulf Research a. Development Company, Pittsburgh, 
St. Zjedn. Ameryki (Howard G. Mcllvried III, An-
gelo A. Montagna). . 

Sposób ulepszania ciekłych olejów węglowodorowych 
zawierających substancje stałe 

Przedmiotem wynalazku jest sposób ulepszania cie-
kłych olejów węglowodorowych zawierających sub-
stancje stałe, przez poddawanie tych olejów działa-
niu wodoru w obecności katalizatora procesu uwo-
dorniania. 

Sposób ten stosuje się zwłaszcza do ulepszania, to 
jest poprawiania właściwości fizycznych i/albo che-
micznych olejów zawierających substancje stałe, po-
chodzących z węgla, łupków naftowych i piasków bi-
tumicznych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ciekły 
olej węglowodorowy wraz z wodorem prowadzi się 
w warunkach odpowiednich dla procesu uwodornia-
nia przez nieruchome złoże katalizatora uwodornia-
nia, którego cząstki mają w najcieńszej części gru-
bość ścianek wynoszącą najwyżej około 0,079-1,27 
cm, a wolna przestrzeń reaktora zawierającego złoże 
katalizatora wynosi około 50-90% objętościowych, po-
mijając pory w cząstkach katalizatora. 

(14 zastrzeżeń) 

C10J P. 200680 06.09.1977 

Pierwszeństwo: 07.09.1976 - RFN (nr P 26 40 180.9) 

Projektierung Chemische Verfahrenstechnik GmbH,. 
Düsseldorf, RFN (Wilhelm Flesch, Karl-Heinz Brach-
thäuser, Walter Kaimann). 

Sposób wytwarzania raz« z paliw stałych i «rządzenie 
do wytwarzania gazu z paliw stałych 

Sposób wytwarzania gazu z paliw stałych przez 
zgazowanie kh w komorze reakcyjnej przy dopro-
wadzeniu czynnika zgazowującego, charakteryzuje sig 
tym, że paliwo w postaci cząstek o zróżnicowanym 

uziarnieniu poddaje się zgazowaniu w ciągu jedne-
go i tego samego procesu ogólnego, częściowo w zło-
żu fluidalnym, a częściowo w złożu nieruchomym lub 
prawie nieruchomym. 

Urządzenie do wytwarzania gazu z paliw stałych 
zawierające zbiornik generatora z komorą reakcyjną 



40 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 9(115) 1978 

i urządzenie do doprowadzenia paliwa oraz przy-
łącza do doprowadzania i odprowadzania składników 
procesu, charakteryzuje się tym, że dolna część (1) 
zbiornika (G) jest ukształtowana w postaci strefy zga-
zowania (F) o złożu nieruchomym i ma co najmniej 
jeden przewód dopływowy <5) czynnika zgazowują-
cego a nad nią znajduje się część <2), która stanowi 
strefę zgazowania (W) o złożu fluidalnym i ma co 
najmniej jeden przewód dopływowy (14) czynnika 
gazowującego iAub czynnika przemieszczającego. 

(22 zastrzeżenia) 

C10L P. 198772 T 10.06.1977 

Kombinat VEB Chemische Werke Buna, Schkopau, 
Niemiecka Republika Federalna. 

Sposób wytwarzania koksu węgla kamiennego 
o obniżonej przewodności elektrycznej sbustancji 

koksowej 

Sposób wytwarzania koksu o zmniejszonej elek-
trycznej przewodności właściwej substancji koksowej 
polega na tym, że rozdrobniony węgiel kamienny 
miesza się z tlenkiem wapnia lub związkami wapnia, 
powstającymi podczas koksowania, korzystnie wodo-
rotlenkiem wapnia w ilości od 1 do 50% masy ogól-
nej, korzystnie 2 do 15% masy ogólnej obliczonej ja-
ko CaO a następnie mieszaninę tę poddaje się w 
znany sposób procesowi koksowania. (3 zastrzeżenia) 

C12B P. 200038 03.08.1977 

Pierwszeństwo: 03.08.1976 - Japonia (nr 51-93074) 
30.08.1976 - Japonia (nr 51-103380) 

Kureha Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo, 
Japonia, Chikao Yoshikumi, Toshihiko Wada, Hiro-
mitsu Makita, Kinzaburo Suzuki, Azuma Ohkubo, Ta-
ki ji Nakanoya, Katsunori Miura, Tadao Sagi). 

Sposób hodowli grzybów Basidiomycetes 

Sposób hodowli grzybów Basidiomycetes z zasto-
sowaniem napowietrzania iÄub mieszania w środo-
wisku wodnym zawierającym cukier jako źródło wę-
gla oraz wyciąg drożdżowy, pepton, kwas kazeinowy 
i/lub wyciąg mięsny jako substancję odżywczą pole-
ga na tym, że do aparatu fermentacyjnego wprowa-
dza się pożywkę w ilości mniejszej niż 70% pojem-
ności aparatu, a następnie w trakcie hodowli wpro-
wadza się dodatkowe porcje pożywki lub jednego 
z jej składników, unikając nadmiernego pienienia 
podczas hodowli. 

Sposób według wynalazku stosuje się do hodowli 
różnych grzybów należącycn do Polyporaceae, a głów-
ny produkt hodowli wytworzony w otrzymanej grzy-
bni - polisacharyd, stosowany jest jako dodatek w 
przemyśle spożywczym. Polisacharyd wykazuje dzia-
łanie przeciwnowotworowe. (7 zastrzeżeń) 

C12C P. 197136 01.04.1977 

Pierwszeństwo: 02.04.1976 - W. Brytania (nr 13442/76) 
08.12.1976 - W. Brytania (nr 51198/76) 

Imperiał Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania. 

Sposób hodowli komórek 

Sposób hodowli komórek polega na prowadzeniu 
hodowli w warunkach przemiennej dostępności i nie-
dostępności koniecznego źródła energii, takiego jak 
źródło węgla, wprowadzane sposobem pulsacyjnym. 
Hodowlę komórek prowadzi się wzdłuż drogi wyzna-
czonej przez zależności fizyczne, przy czym źródło 
energii wprowadza się do hodowli w jednym lub kil-
ku punktach, powodując wystawienie poszczególnych 
komórek w hodowli na zmiany stężenia. 

Przedmiotem wynalazku jest również sposób bio-
logicznej obróbki cieczy zawierającej substancje u-
legające degradacji biologicznej w roztworze 1ЛиЬ w 
zawiesinie. Sposób ten polega na tym, że ciecz wpro-
wadza się w sposób ciągły i/hxb w sposób pulsacyj-
ny w jednym lub kilku punktach do reaktora zawie-
rającego hodowlę drobnoustrojów, a przez to kon-
taktuje się poszczególne drobnoustroje w hodowli z 
dawkowanym źródłem substancji ulegającej degrada-
cji bilogicznej lub wystawia się je na zmiany stę-
żenia równoważne pulsacyjnie wprowadzanym daw-
kom źródła substancji ulegającej degradacji bilogicz-
nej. Sposób wg wynalazku stosuje się do procesu 
biosyntezy białka, do obróbki ścieków oraz do hodo-
wli tkanek. (25 zastrzeżeń) 

C12D P. 193146 19.10.1976 

Instytut Przemysłu Mleczarskiego, Warszawa, Pol-
ska (Leonard Kalinowski, Elżbieta Frąckiewicz, Leo-
narda Janiszewska, Anna Pawlik, Danuta Kikolska, 
Jerzy Pisarek, Maria Szadkowska, Jadwiga Swftacz-
Tomaszewska). 

Preparat enzymatyczny do dojrzewania białkowych 
produktów mleczarskich 

Preparat enzymatyczny według wynalazku złożony 
jest z proteaz pleśni Penicilium candidum lub Pe-
nicilium roqueforti, nie tworzących gorzkich pepty-
tów, oraz z autolizatów bakterii mlekowych Strepto-
oocus lactis albo Lactobasillus casei, stanowiących 
źródło zestawu enzymów wytwarzających substancje 
smakowe przede wszystkim z produktów hydrolizy 
białka. Najkorzystniej preparat składa się z 1 czę-
ści wagowej suchej proteazy pleśniowej o aktywności 
5000 jednostek na gram i 3 części wagowych suche-
go ekstraktu paciorkowców mlekowych o aktywności 
proteolitycznej 70 jednostek na gram lub ekstraktu 
pałeczek mlekowych o aktywności 140 jednostek na 
gram. (2 zastrzeżenia) 

C12D P. 198833 T 14.06.1977 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego-Äkademia 
Rolnicza w Warszawie, Warszawa, Polska (Roman 
Majchrzak). 

Sposób otrzymywania preparatów do utrwalani* 
i wzbogacania żywności i pasz 

Sposób otrzymywania głównie preparatu witaminy 
В« i propionianu wapnia lub amonu w postaci su-
chej lub w postaci płynnej, rozcieńczonej lub stę-
żonej oraz kwasu propionowego przez rozszczepienie 
rozcieńczonego propionianu wapnia stężonym kwasem 
siarkowym, polega na tym, że wymienione produkty 
fermentacji otrzymuje się drogą fermentacji propio-
nowej odbiałczonej serwatki, melasy lub innych su-
rowców węglowodanowych, wzbogaconych organicz-
nymi i nieorganicznymi źródłami azotu, stymulatora-
mi i prekursorami (chlorkiem kobaltu i 5,6 dwumety-
lobenzimidazolem). 

Do przeprowadzenia fermentacji propionowej i bio-
syntezy witaminy B12 stosuje się bak'terie gatunku 
Propionibacterium petersonii, P. jensenii, lub P. a-
rabinosum lub ich mieszaninę. 

Istota sposobu według wynalazku polega na tym, 
że procès produkcji rozpoczyna fermentacja perio-
dyczna (okresowa, stacjonarna), która przechodzi w 
wzmożoną fermentację półciągłą z dolewem, nastę-
pnie w wzmożoną fermentację półciągłą z odlewem 
i recyrkulacją biomasy bakterii, wreszcie - w wzmo-
żoną fermentację półciągłą z odlewem i oddzielną kon-
wersją korynoidów w odwirowanej biomasie bakterii' 
Proces może przejść w fermentację ciągłą z recyr-
kulacją bakterii i z oddzielną, okresową konwersją 
korynoidów na aktywną, czystą witaminę B12. 

(4 zastrzeżenia) 
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C12D P. 199157 T 24.06.1977 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska 
(Żyta Kowalska, Zdzisław E. Sikorski). 

Sposób odzyskiwania niebiałkowych związków 
azotowych z odcieków po produkcji mączki rybnej 

na drodze biosyntezy białka przez drobnoustroje 

Sposób według wynalazku polega na tym, że od-
białczone odcieki o pH od 4,0 do 6,5 uzupełnia się 
dodatkiem kwaśnego fosforanu potasowego w stosun-
ku do zawartości azotu w odcieku 1:7 oraz tłuszczem 
roślinnym lub zwierzęcym, korzystnie technicznym o-
lejem rybnym w ilości do 3% i dodaje hodowlę spe-
cjalnie wyselekcjonowanych szczepów drożdży w od-
powiedniej fazie wzrostu lub ich mieszaninę. Nastę-
pnie całość inkubuje się w temperaturze od 25 do 
32°C, w czasie korzystnie 30 godzin, po czym namno-
żoną biomasę oddziela się od podłoża i suszy znanymi 
sposobami. (2 zastrzeżenia) 

C21D P. 198824 T 13.06.1977 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Kazimierz Derbacki, Wacław Luty, Jerzy Stachyra). 

Preparat do sporządzania wodnych kąpieli 
hartowniczych oraz sposób sporządzania wodnych 

kąpieli hartowniczych 

Preparat według wynalazku do sporządzania wo-
dnych kąpieli hartowniczych o zdolnościach chłodzą-
cych pośrednich między zdolnością chłodzącą wody 
i zdolnościami chłodzącymi olejów mineralnych, za-
wierający polialkohol winylowy, posiada na 1 część 
wagową tego polialkoholu od 0,25 do 2000 części wa-
gowych glikolu lub glikoli polialkilidenowych o cię-
rzarze cząsteczkowym 3004-6000, od 0,05-r-l,5 części 
wagowych karboksymetylocelulozy, od 0,001-4-0,05 
części wagowych anionowo czynnych tensydów, a także 
na 1 część wagową glikoli polialkilidenowych od 0,1 
do 2 części wagowych alkoholi cztero lub więcej 
wodorotlenowe i od 0,05-4-2,5 części wagowych wody. 
Kąpiele z preperatu według wynalazku mogą być 
stosowane do hartowania detali ze stali węglowych 
i stopowych, z żeliwa, miedzi, aluminium lub ich 
stopów. Sposób wykonywania kąpieli hartowniczych 
polega na sporządzeniu roztworu dwukrotnie stężo-
nego i rozcieńczonego wodą do właściwego stężenia. 

(55 zastrzeżeń) 

C22C P. 200993 22.03.1977 

C22C P. 193142 18.10.1976 

Koneckie Zakłady Odlewnicze im. Gwardii Ludo-
wej, Końskie, Polska (Józef Duda, Leszek Chomicki. 
Jerzy Dziubiński, Ireneusz Warzyński). 

Stal chromowo-molibdenowo-wolframowa stosowana 
szczególnie na kokile do odśrodkowego odlewania 

żeliwnych rur 

Stal chromowo-molibdenowo-wolframowa stosowana 
ezczególnie na kokile do odśrodkowego odlewania że-
liwnych rur mająca w swym składzie wagowo wę-
gla C=0,15% do 0,25% manganu Mn=0,5% do 0,8%, 
chromu Cr=l,7% do 2,0%, krzemu Si=0,17% do 0,37%, 
molibdenu 0,45% do 0,65%, siarki S=max 0,035%, fo-
sforu P=max 0,035% charakteryzuje się tym, że za-
wiera wolfram w ilości W=0,l% do 1,5%, a najlepiej 
0,6% dla polepszenia własności wytrzymałościowych 
zwłaszcza w podwyższonych temperaturach. Najlepiej 
gdy suma ilości wolframu i molibdenu wynosi 
W%-ł-Mo%= około 1,2%, a stosunek ilości molibdenu 
do wolframu wynosi Mo% : W% = 1 :1,5 do = 1. : 2. 

(2 zastrzeżenia) 

Pierwszeństwo: 22.09.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 725,482) 
23.02.1977 - St. Zjedn. Am. (nr 771,100) 

Aluminium Company of America Pfttsburgh, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Sposób oczyszczania stopów aluminium 
oraz urządzenie do oczyszczania stopów aluminium 

Sposób i urządzenie według wynalazku pozwalają 
na bardziej ekonomiczne oddzielanie składników 
stopowych takich jak krzem, żelazo i innych. 

Sposób oczyszczania stopów aluminium polega na 
umieszczaniu stopionego stopu aluminiowego w zbior-
niku, posiadającym wewnątrz porowatą ścianę, do-
stosowaną do (pomieszczenia stopionego aluminium w 
zbiorniku, która jest przepuszczalna dla stopionego 
elektrolitu. Aluminium przemieszcza się elektrolitycz-
nie przez porowatą ścianę do katody, wskutek cze-
go następuje oddzielenie aluminium od składników 
stopowych. 

Urządzenie do oczyszczania stopów aluminium za-
wiera elektrolityczne ogniwo (10) posiadające katodę 
(20) oraz zbiornik <30) mający porowatą ścianę (29). 
Porowatą ścianę stanowi porowaty węgiel mający 
korzystnie średnią średnicę porów rzędu 635 mikro-
metrów. (12 zastrzeżeń) 

C25C P. 193153 20.10.1976 

Noranda Mines Limited, Toronto, Kanada. 

Sposób usuwania arsenu z elektrolitów zawierających 
arsen i miedź 

Sposób usuwania arsenu z elektrolitów, zawierają-
cych arsen i miedź na drodze elektrolizy przy mi-
nimalnym tworzeniu się gazowego arsenowodoru, po-
lega na stosowaniu podczas elektrolizy prądu okre-
sowo przemiennego. (20 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ D 
WŁÓKIENNICTWO Ï PAPIERNICTWO 

D01G P. 193095 16.10.1076 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych, Łódź, Polska (Adam Szmiei, Kon-
rad Mync). 

Urządzenie do załadowania bel zwłaszcza i surowcem 
włókienniczym, dla maszyny obróbki wstępnej 

Urządzenie według wynalazku ma napędzaną zała-
dowczą platformę (9) którą stanowi pokrywa wloto-
wego otworu (3) roboczej komory (4). Prowadnice (16, 
17, 19) i współpracujące z nimi części (15, 18, 20, 21) 
załadowczej platformy (9) zapewniają pożądane po-
łożenia (I, II, III, ГУ) platformy (9) podczas pracy 
urządzenia. (1 zastrzeżenie) 

D01H P. 193036 14.10.1976 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych „POLMATEX-CENARO", Łódź, Pol-
ska (Stanisław Łodwig, Tadeusz Biernacki, Marian 
Perlikowski). 

Urządzenie do przechwytywania końca wątku 
w krosnach tkackich wieloprzesmykowych 

Urządzenie do przechwytywania końca wątku w 
krosnach tkackich wieloprzesmykowych, w których 
wątek nawijany jest na cewki czółenek w kilku punk-
tach jednocześnie przy pomocy głowic cewiących, 
znajdujących się w znacznej odległości od krawędzi 

dobijania wątku jest zaopatrzone w przechwytują-
ce zaciski (6) usytuowane w pobliżu bębnów (1), na 
których umieszczone są czółenka (15). Zaciski (6) 
przymocowane są do wahliwych dźwigni (3) osadzo-
nych na wałku (2) sterowanym poprzez dźwigi przez 
krzywkę (13) osadzoną na wale sterującym (14), któ-
rego prędkość obrotowa zsynchronizowana jest z 
prędkością przesuwu czółenek (15). Po nawinięciu 
na cewki (16) określonej długości wątku zaciski (6) 
chwytają końce wątku i podają do elementów dopro-
wadzających wątek do krawędzi dobijania wątku. 

(1 zastrzeżenie) 

D01H P. 193037 14.10.1976 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych „POLMATEX-CENARO", Łódź, Pol-
ska (Jan Pacholski). 

instalacja pneumatyczna maszyny włókienniczej 
wielopunktowej, zwłaszcza przędzarki 

bezwrzecionowej 

Instalacja według wynalazku posiada zbiorniki (2) 
wyrównujące ciśnienie powietrza, umieszczone po-
między komorami przędzącymi (1) a przewodem 
zbiorczym (5). Komory przędzące (1) podzielone są 
na grupy (a), przy czym komory należące do tej sa-
mej grupy połączone są z jednym ze zbiorników wy-
równujących ciśnienie (2) za pośrednictwem przewo-
dów łączących (3), natomiast pozostałe zbiorniki wy-
równujące ciśnienie (2) połączone są z przewodem 
zbiorczym (5) przewodami (4). (1 zastrzeżenie) 

D01H 
D65H 

P. 193162 19.10.1976 

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych ,.Polma-
tex-Majed", Łódź, Polska (Zbigniew Pruski, Andrzej 
Rzepecki, Ryszard ZakrzewskI, Włodzimierz Torbiń-
ski). 
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Urządzenie ułatwiające wprowadzanie przędzy 
w naprężacz i czujnik zrywu przewijarki precyzyjnej 

Urządzenie, ułatwiające (wprowadzanie przędzy w 
naprężacz typu drabinkowego i dźwigniowy czujnik 
zrywu przewijarki precyzyjnej, według wynalazku 
zaopatrzone jest w dwuramienną dźwignię (2) otwie-
rającą za pośrednictwem członu łączącego naprężacz 
(21) przędzy oraz równocześnie przesuwającą dźwi-
gnię (10) czujnika zrywu (11) przędzy (12) przy po-
mocy przymocowanego do niej nastawnego pręta 
sprężystego (9). W urządzeniu tym nastawny pręt 
sprężysty (9) zamocowany jest do dwuramiennej dźwi-
gni (2) wkrętem (7) i nakrętką (8), przy czym wkręt 
ten ma prostopadły do jego osi obrotu otwór, w 
którym jest umieszczony pręt sprężysty (9). 

(2 zastrzeżenia) 

D01H P. 200953 20.09.19", 

Pierwszeństwo: 13.10.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 7319821 

E.I.du Pont de Nemours and Company, Wilmington, 
Stany Zjednoczone Ameryki. 

Urządzenie do przędzenia strumieniowego 

Urządzenie do przędzenia strumieniowego, zawie-
rające korpus (12) mający wlot (13) i wylot (17) po-
łączone ze sobą poprzez środkowy kanał (14), urzą-
dzenie do wprowadzania sprężonego gazu, dyszę (18) 
ze stożkowym wejściem (19) usytuowaną na wylocie 
z korpusu (12) oraz element (20) wprowadzający przę-
dzę, mający kanał (22) przelotowy do prowadzenia 
przędzy od końca wlotowego korpusu (12) poza ka-
nał wlotowy gazu przez koniec wylotowy tego ele-
mentu do stożkowego wejścia dyszy, według wy-
nalazku ma zwężkę Venturiego w kanale (22) zawie-
rającą stożkowy otwór wlotowy (54) i wylotowy (56), 
które połączone są przewężeniem (55), przy czym śre-
dnica stożkowego wylotu powiększa się stopniowo od 
średnicy przewężania. Urządzenie zwiększa siłę za-
sysania przędzy. (14 zastrzeżeń) 

D02G P. 193180 19.10.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przygotowawczych 
Maszyn Przędzalniczych „LUMATEX", Zielona Gó-
ra, Polska (Ryszard Lipiec, Władysław Powichrow-
ski, Czesław Kaczmarek). 

Sygnalizacyjne urządzenie zabezpieczające pracę 
wałka zbierającego runo ze zbieracza zgrzeblarki 

Istota wynalazku polega na tym, że na trzpieniu 
(5) zamocowany jest wahliwie czujnik (i), który w 
widoku z boku ma kształt kątownika, przy czym 
jedno z ramion czujnika (4) znajduje się naprzeciw 
zbierającego wałka (2), a drugie ramię naprzeciw 
czyszczącego wałka (3). Czujnik (4) połączony jest z 
dźwignią (6) wyłącznika (7). Długość czujnika (4) jest 
równa długości roboczej zbierającego wałka (2). 

Nawinięte na zbierający wałek (2) runo powoduje 
odchylenie się czujnika (4), a tym samym czujnik (4) 
naciska na dźwignię (6) wyłącznika (7), który prze-
kazuje sygnał do szafy sterowniczej powodując za-
trzymanie się zespołów roboczych zgrzeblarki. 

(1 zastrzeżenie) 

D03C P. 201036 23.09.1977 

Pierwszeństwo: 11.10.1976 - Francja (nr 7631306) 

S.A., des Etablissements Staubli (France), Faverges, 
Francja (Jeseph Palau). 
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Urządzenie do odczytywania wzoru żakardowego dla 
maszyny nicielnicowej 

Urządzenie do odczytywania wzoru żakardowego o 
zwiększonej szybkości działania, według wynalazku 
zawiera igłę popychającą (5) do uruchamiania haczy-
ka (10) maszyny nicielnicowej, połączoną z dwiema 
igiełkami odczytującymi (2), współpracującymi z 
dziurkowaną taśmą papierową (3), przez część (6) o 
profiu widełkowym, której część poprzeczna (62) 
i chwyt (64) sprzęgnięty z igłą (5) są prowadzone prze-
suwnie wzdłuż osi części (6), a każde ramię (60) jest 
połączone przegubowo z częścią poprzeczną (62). 

Rozwiązanie według wynalazku ma zastosowanie 
we włókiennictwie. (4 zastrzeżenia) 

D06F P. 190064 31.05.1976 

Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Córa" - Zakład 
w Zamościu, Zamość, Polska (Józef Barańowski). 

Sposób zaprasowywania obrzeży pojedynczych 
kieszeni naszywanych odzieży i przyrząd do 

stosowania tego sposobu 

Sposób zaprasowywania obrzeży łat pojedynczych 
kieszeni naszywanych odzieży według wynalazku po-
lega na tym, że przykrojone na właściwy rozmiar i 
kształt łaty kieszeni nakłada się na posiadający na 
krawędziach występ przyrząd, umieszczony na dol-
nej nieruchomej płycie maszyny prasowalniczej, po-
czem działając górną ruchomą płytą maszyny na tka-
ninę łat kieszeni powoduje się trwały docisk i ślad 
w tkaninie. 

Przyrząd według wynalazku ma zespół płytek (1), 
połączonych listwą (2) i uchwytem (3), przyczym każ-
da płytka (1) i listwa (2) ma na swych krawędziach 
występy dociskające (5). (2 zastrzeżenia) 

D06L 
B32B 

P. 198611 T 01.06.1977 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska, (Zyg-
munt Wirpsza, Jerzy Kąkol). 

Sposób wytwarzania dwoin i skóry syntetycznej 
porometrycznej 

Sposób wytwarzania dwoin i skóry syntetycznej po-
rometycznej o polepszonych własnościach higienicz-
nych przez przesycanie lub przesycanie i powlekanie 
podłoża, korzystnie włókniny roztworem poliuretanu 
po czym jego koagulację, płukanie, suszenie i wy-
kańczanie według wynalazku polega na tym, że jako 
poliuretan stosuje się jonomer poliuretanowy otrzy-
mywany przez reakcję w temperaturze 313 K-353K 
poliuretanu z formaldehydem i solą, korzystnie so-
dową kwasu aminometylosulfonowego lub z formal-
dehydem, amoniakiem i wodorosiarczynem lub piro-
siarczynem sodowym, a koaguluje się go przy uży-
ciu roztworu soli metali wielowartościowych. 

(4 zastrzeżenia) 

D06P P. 199299 01.07.1977 

Pierwszeństwo: 02.07.1976 - RFN (nr P 2629703.0) 

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem, 
Republika Federalna Niemiec. 

Środek do optycznego rozjaśniania 

Środek do optycznego rozjaśniania, jako substan-
cję czynną zawiera mieszaninę rozjaśniaczy optycz-
nych składającą się z 0,05-1 części wagowych związ-
ku o wzorze 1, w którym R1 i R2 mogą być jedna-
kowe lub różne i oznaczają atom wodoru, fluoru, 
chloru, bromu, rodnik alkilowy, grupę alkoksylową, 
grupę dwualkiloaminową, grupę trójalkiloamoniową, 
grupę alkanoiloaminową, grupę cyjanową, grupę kaf-
boksylową, grupę karboalkoksylową, grupę, karboal-
koksyalkoksylową, grupę karbofenoksylową albo gru-
pę karbonamidową, przy czym dwa sąsiadujące ze 
sobą podstawniki R1 i R2 mogą też razem tworzyć 
pierścień benzenowy, grupę alkilenową albo grupę 
1,3-dioksapropylenową, a R3 oznacza atom wodoru, 
grupę cyjanową, grupę o wzorze COOR4 albo CONR42, 
w których to grupach R4 oznacza atom wodoru, ro-
dnik alkenylowy, rodnik alkilowy o 1-18 atomach 
węgla, rodnik cykloalkilowy, rodnik arylowy, rodnik 
alkiloarylowy, rodnik chlorowcoarylowy, rodnik aral-
kilowy, rodnik alkoksyalkilowy, rodnik chlorowcoal-
kilowy, rodnik hydroksyalkilowy, rodnik alkiloamino-
alkilowy, rodnik karboksyalkilowy, rodnik karboalko-
ksyalkilowy, albo też dwa rodniki alkilowe związane 
z grupą karbonamidową mogą razem tworzyć pier-
ścień morfolinowy, piperydynowy lub piperazynowy, 
albo R3 oznacza grupę o wzorze 3, w której R5 ozna-
cza proste lub rozgałęzione grupy alkilowe o 1-6 
atomach węgla ewentualnie podstawione atomami 
chlorowca, grupami dwualkiloaminowymi, grupami a-
rylofcsylowymi, grupami alkilomerkapto lub grupami 
arylomerkapto albo rodnikami arylowymi, rodnik fe-
nylowy, rodnik alkilofenylowy albo rodnik alkoksy-
alkilowy, grupę o wzorze -(СН2СН2О)п-R, w któ-
rej R oznacza niższy rodnik alkilowy, a n oznacza 
2 lub 3, grupę dwualkiloaminoalkoksyalkilową lub 
grupę alkilotioalkoksyalkilową, albo takie grupy dwu-
alkiloaminoalkoksyalkilowe, w których obydwa rodni-
ki alkilowe tworzą razem pierścień piperydynowy, 
piroHdynowy, sześciometylenoiminowy, morfolinowy 
lub piperazynowy, oraz z 1-0,05 części wagowych 
związku o wzorze 2, w którym Ai i A2 niezależnie 
od siebie oznaczają niepodstawione lub podstawione 
grupami niechromoforowymi, dokondensowane do 
pierścienia azolowego układy pierścieniowe szeregu 
benzemu, naftalenu lub czterowodoronaftalenu, R o-
znacza atom chlorowca, rodnik alkilowy o 1-12 a-
tomach węgla, grupę alkoksylową o 1-18 atomach 
węgla, rodnik alkenylowy o 3 lub 4 atomach węgla, 
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grupę cyjanową, rodnik cykloalkilowy, rodnik feny-
loalkilowy o 1-4 atomach węgla w części alkilowej, 
grupę aralkoksylową o 1-4 atomach węgla w części 
alkoksylowej, rodnik fenylowy, grupę fenoksylową, 
grupę arylosulfonylową, grupę alkilosulfonylową o 
1-8 atomach węgla, grupę SO2NY1Y2 w której 
Yi i Y2 niezależnie od siebie oznaczają atomy wo-
doru lub ewentualnie podstawione rodniki alkilowe 
o 1-8 atomach węgla, albo Yi i Y2 wraz z atomem 
azotu, z którym są związane, tworzą pierścień hete-
rocykliczny posiadający ewentualnie w pierścieniu je-
szcze dalsze heteroatomy i ewentualnie także podsta-
wiony, grupę SO3M, w której M oznacza atom wo-
doru albo kation tworzący sól, albo oznacza grupę 
-COOY, w której Y oznacza atom wodoru, kation 
tworzący sól, rodnik alkilowy o 1-8 atomach węgla, 
albo razem z Ri tworzy uzupełnienie do dokonden-
sowanego pierścienia benzenowego, Ri oznacza atom 
wodoru, chlorowca, rodnik alkilowy o 1-12 atomach 
węgla, grupę alkoksylową o 1-18 atomach węgla, 
rodnik alkenylowy o 3 lub 4 atomach węgla albo 
grupę aralkoksylową o 1-4 atomach węgla w części 
alkoksylowej albo razem z R tworzy uzupełnienie do 
dokondensowanego pierścienia benzenowego, R2 ozna-
cza atom wodoru, chlorowca albo rodnik alkilowy o 
1-12 atomach węgla, R3 oznacza atom wodoru lub 
chlorowca, a X oznacza atom tlenu lub grupę =№-Z, 
w której Z oznacza atom wodoru, niepodstawiony lub 
podstawiony grupą hydroksylową lub cyjanową ro-
dnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, rodnik alkeny-
lowy o 3 lub 4 atomach węgla, rodnik ar alkilowy 
o 1-4 atomach węgla w części alkilowej albo grupę 

alkanoilową o 2-5 atomach węgla. Mieszaniny te wy-
kazują wyższy stopień białości, niż równoważna ilość 
tylko jednego z tych dwóch składników. 

(4 zastrzeżenia) 

DZIAŁ E 
BUDOWNICTWO 

E02D 
E04G 

P. 193236 22.10.1976 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Łódź, 
Polska (Karol Chmielnik). 

Urządzenie do wykonywania fundamentów 

Urządzenie do wykonywania fundamentów żelbeto-
wych, zwłaszcza słupowych, składa się z szalunkowej 
obudowy mającej postać szeregu odcinków (1) ruro-
wego przewodu oraz kolejno na nich osadzonego 

pierścieniowego pomostu (2) z balastem, korzystnie 
w postaci balastowych pojemników (3), a nadto z roz-
łącznie kolejno do tych odcinków (1) mocowanych 
podnośników <4) oraz rdzenia (5) do formowania w 
fundamencie osadczych gniazd iAub kablowych ka-
nałów. Krawędź końca jednego z odcinków (1), jest 
ukształtowana w postaci ostrza (8), a drugi koniec 
tego odcinka oraz oba końce pozostałych odcinków 
(1) na swej wewnętrznej powierzchni mają zaczepy 
(9) do łączenia tych odcinków w szereg oraz do roz-
łącznego mocowania ramion podnośników i wsporni-
ków (6) rdzenia (5), które w swym płaszczu mają 
otwory, a w nich suwliwie osadzone rurowe elemen-
ty <7) do formowania w fundamencie kanałów ka-
blowych. (2 zastrzeżenia) 
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E02B P. 199038 T 21.0S.1977 

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty, 
Raszyn, Polska (Zdzisław Stąpeł). 

Urządzenie do wytwarzania podciśnienia w drenach 

Urządzenie stosowane do odwadniania terenu o sku-
tecznej intensywności odwadniania ma szczelnie zam-
kniętą studzienkę (1) o pojemności dobranej do wiel-
kości sieci drenarskiej, podłączoną do wlotu drenar-
skiego (3) ponad górnym poziomem wody (6). Stu-
dzienka (1) ma zawór odpowietrzający (4) oraz lewar 
(2) odprowadzający wodę do rury odpływowej (8). 
Lewar (2) ma tak dobrany przekrój i różnicę wyso-
kości między wlotem a wylotem, że jego wydatek 
przy dolnym poziomie wody (7) i wysokości podciśnie-
nia wywołanego w sieci jest równy lub większy od 
dopływu wody z drenów (3). (2 zastrzeżenia) 

E02B P. 199064 T 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji, Kraków, 
Polska (Zdzisław Strach-Streszewski). 

21.06.1977 

Sposób zabezpieczania rurociągów drenarskich przed 
zażelazianiem i rurki drenarskie do stosowania tego 

sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że rur-
ki drenarskie układa się na warstwie materiału fil-
tracyjnego wykonanego z welonu, filcu lub maty z 
włókien sztucznych, szklanych, mineralnych itp. a (na-
stępnie cały rurociąg okrywa się filtrem z welonu, 

filcu lub maty z włókien sztucznych itp. Rurka dre-
narska (1) ceramiczna lub betonowa ma na zewnę-
trznej powierzchni podłużne rowki (2). 

Odmiana sposobu zabezpieczenia rurociągów dre-
narskich przed zażelazianiem polega na tym, że rur-
ki drenarskie (4) wykonane z tworzywa sztucznego, 
perforowane, mają na całej swojej powierzchni otwo-
ry (5) oraz na zewnętrznej powierzchni poprzeczne 
karby (6). (3 zastrzeżenia) 

Е02В 
B63B 

P. 199074 T 22.06.1977 

Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa 
Wodnego „Hydroprojekt", Warszawa, Polska (Lech 
Gondek, Romuald Domaradzki). 

Osłona dynamiczna zamknięć głównych śluzy 

Osłona według wynalazku służy do zabezpieczania 
śluzy przed uszkodzeniem przez obiekty pływające. 
Elementem blokującym i absorbującym energię o-
biektu pływającego jest sieć (1) wykonana z lin z włó-
kien sztucznych. Sieć (1) zamocowana jest do dwóch 
suwaków (2) osadzonych przesuwnie w zamkach (3). 

Zamki (3) zakotwione są w ściankach śluzy. Słu-
py (4) służą jako prowadnice suwaków (2) przy pod-
noszeniu i opuszczaniu sieci (1). Do przemieszczania 
sieci (1) w górę i w dół służą wciągarki osadzone w 
górnych końcach słupów (4), napędzające koła łań-
cuchowe (6), z którymi współpracują łańcuchy (8). 
Koła łańcuchowe (7) spełniają rolę kół zwrotnych, 

(3 zastrzeżenia) 

E02F P. 192948 11.10.1976 

Kombinat Maszyn Budowlanych „BUMAR" - O-
środek Badawczo-Rozwojowy Koparek i Hydrauliki, 
Warszawa, Polska (Wiktor Balas, Eugeniusz Budny, 
Józef Zaręba). 

Układ hydrauliczny maszyn roboczych budowlanych 
zwłaszcza do koparek 

Przedmiotem wynalazku jest układ hydrauliczny 
ruchów roboczych samojezdnych maszyn roboczych 
zwłaszcza do koparek posiadających hydrauliczne na-
PÇdy tych ruchów z mechanizmami jazdy włącznie. 

Układ hydrauliczny maszyn roboczych budowlanych 
zwłaszcza do koparek znamienny tym, że ma układ 
dwóch pomp wielotłoczkowych osiowych zmiennego 
wydatku (2) i (36) wyposażonych w regulatory kom-
pensacji ciśnienia (3), kompensacji wydatku (4) oraz 
sumowy regulator stałej mocy lub stałych obrotów 
(5) kierujących ciecz roboczą do rozdzielaczy hydrau-
licznych (33), (34) i (35) połączonych z odpowiednimi 
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odbiornikami, przy czym do odbiorników (14), (15) 
i (18) podłączone są po dwie sekcje rozdzielaczy w 
sposób umożliwiający kierowanie pełnego wydatku 
dwóch pomp (2) i (36) do jednego odbiornika. 

Układ hydrauliczny maszyn roboczych budowla-
nych zwłaszcza do koparek może znaleźć zastosowa-
nie we wszystkich maszynach roboczych zarówno sa-
mojezdnych jak i stacjonarnych posiadających hy-
drostatyczny napęd ruchów roboczych, a zwłaszcza 
w koparkach, spycharkach i ładowarkach. 

(1 zastrzeżenie) 

E06B P. 193105 18.10.1976 

E21B P. 193184 21.10.1976 

Feliks Sujkowski, Warszawa, Polska {Feliks Suj-
kowski). 

Ościeżnica blaszana 

Ościeżnica blaszana, wygięta najkorzystniej z bla-
chy stalowej uszlachetnionej jednnostronnie tworzy-
wem PCW w fakturze drewnopodobnej, mająca skła-
dane listwy boczne (1) i poprzeczkę, według wynalaz-
ku charakteryzuje się tym, że listwy mają na koń-
cach wycięcia bazowe tworzące występy prostoką-
tne, przy czym występy listew bocznych (1) są zagię-
te pod kątem prostym. Próg ościeżnicy jest wygięty 
z jednego prostokątnego arkusza blachy w kształt 
korytka i ma końce środkowe półki (4) zagięte do 

środka pod kątem prostym w odległości od siebie 
równej rozstawieniu listew bocznych (1) ościeżnicy. 
Listwy wykończeniowe (8), wygięte z blachy i osa-
dzone na zaczepach boków ościeżnicy, mają w prze-
kroju kształt litery С oraz wycięcia, na brzegach po-
dłużnych listew, o szerokości równej lub większej 
od rozstawienia występów bazowych (9) na bokach 
listew (1) ościeżnicy. (3 zastrzeżenia) 

Scandril Offshore Inc, Houston, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Jarret Tarrant). 

Pomost pławny 

Pomost pławny trójkątny o konstrukcji opartej na 
trzech podporach (12) stosowany w podnoszonym u-
rządzeniu wiertniczym składa się z trzech komór 
bocznych (32) oraz dodatkowych komór narożnych (70) 
z gniazdami (72) dla podpór (12). Komory boczne (32) 
tworzące między sobą trójkątną komorę (44) środko-
wą mają wewnętrzne przegrody i główne człony 
wzmacniające ustawione równolegle do zewnętrzne-
go poszycia stalowego. (8 zastrzeżeń) 

E21C P. 199153 T 25.06.1977 
Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-

szyn Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska (Erwin 
Grabowski, Zbigniew Machorowski). 

Urządzenie do napędzania łańcucha kombajnu 
węglowego 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do napę-
dzania łańcucha kombajnu węglowego w pokładach 
stromych, zawierające zespół krążków odchylających 
łańcuch z o,si chodnika w kierunku ściany, osadzony 
na dwóch wzajemnie przesuwnych ramach oraz ze-
spół ciągnikowy złożony z ciągnika kombajnu osadzo-
nego przesuwnie na ramie mocowanej do górotworu. 

Urządzenie według wynalazku ma zespół ciągniko-
wy składający się z dwóch ram ustawionych poso-
bnie i połączonych poziomym przegubem (4). Na ra-
mie znajdującej się od stromy zespołu kierującego osa-
dzony jest przesuwnie ciągnik zaopatrzony w zaczep 
(19) do mocowania go do szyn ramy. Druga rama mo-
cowana do górotworu rozporami (12) złożona jest 
z dwóch wzajemnie przesuwnych części (11) i (15) 
napędzanych siłownikami (7). Urządzenie ma ponad-
to łańcuchowe zapadki (9) i (17), przez które prze-
ciągnięte są łańcuchy (10) zamocowane końcami do 
ciągnika oraz blokujące zapadki (22) zamocowane do 
ramy ciągnika. (4 zastrzeżenia) 
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E21D P. 199628 14.07.1977 

Pierwszeństwo: 15.10.1976 - RFN (nr P 26 46 552.1) 

Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Lünen, Repu-
blika Federalna Niemiec. 

Obudowa rozprężna, a zwłaszcza obudowa odrzwiowa, 
do drążenia wyrobisk podziemnych, przykładowo 

chodników w kopalniach podziemnych 

Obudowa według wynalazku ma segmenty (10, 11) 
połączone ze sobą przegubowo i rozpierane w kie-
runku promieniowym za pomocą urządzeń rozpręż-
nych. Urządzenie charakteryzuje się tym, że segmen-
ty (10, 11) są połączone ze sobą w przegubie (12) za 
pomocą prowadnicy teleskopowej (18, 19). Obudowa 
według wynalazku ma trzy przeguby, przy czym se-
gmenty (10, 11) w przegubach (12, 13) są połączone 
za pomocą stycznej prowadnicy teleskopowej (18, 19, 
26). Prowadnica teleskopowa (18, 19, 26), ma część 
prowadinicową (20, 28), sztywno połączoną z jednym 
z segmentów oraz część prowadnicową (21, 27) połą-
czoną przegubowo z drugim segmentem, przy czym 
oś prowadnicy teleskopowej (18, 19, 26) przecina pod 
kątem prostym oś przegubu (12, 13). (17 zastrzeżeń) 

E21D P. 201167 30.09.1977 

Pierwszeństwo: 02.10.1976 - RFN (nr P 26 44 649.1) 

Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Lünen, Repu-
blika Federalna Niemiec. 

Korpus obudowy tarczowej 

Urządzenie ma na spągnicy (10) umieszczony co 
najmniej jeden stempel podpierający (20), nie połą-
czony ze stropnicą (11), na który stropnica (11), przy 
wstępnie ustalonym wsuwie hydraulicznego stempla 
(15) jest opuszczana. 

Stempel podpierający (20) zadziała tylko wtedy, gdy1 

stropnica (11) przy wsuwie hydraulicznego stempla 
(15) głównego jest tak opuszczona, że przylega do 

stempla podpierającego (20). W tym przypadku stro-
pnica (11) jest podpierana nie tylko przez stempel (15) 
główny, ale także przez stempel podpierający (20). 
Umożliwia to podpieranie stropu (19) także przy sil-
nym wsunięciu i przy większym pochyleniu stempla 
(15) głównego z wystarczająco dużą siłą_podpierają-
cą. (10 zastrzeżeń) 

E21F P. 193233 22.10.1976 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jastrzębie", Jastrzę-
bie-Zdrój, Polska (Jacek Dziuk, Kazimierz Gamrot, 
Józef Kolorz). 

Układ przesuwania zasuw klap przeciwpożarowych 
szybów kopalnianych 

Układ przesuwania zasuw klap przeciwpożarowych 
szybów kopalnianych, zwłaszcza dla wdechowych szy-
bów głębinowych kopalń z zasuwami klap zabudowa-
nych z jednej strony szybu, według wynalazku ma 
zębate listwy (11), mocowane do zasuw <12) i zazę-
bione z zębatymi kołami (10) wyjściowych wałów (9) 
przekładni (8), sprzężonej z napędowym wałem (6) 
przystosowanym do przyłączenia korby. Na napędo-
wym wale (6) jest zębate koło (5), zazębione z prze-
suwnym zębatym kołem (3) osadzonym na wale (2) 
napędowego silnika (1). Ponadto napędowy silnik (Vf 
z zasilaniem pneumatycznym lub hydraulicznym, ma 
przyłączony przełącznik (14) kierunku obrotów. 

(2 zastrzeżenia) 
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E21F P. 198994 T 18.06.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Dymitrow", Bytom, 
Polska (Tadeusz Motriuk, Klaudiusz Brinkaman, A-
dolf Fogt, Kazimierz Kudyba). 

Sposób zapobiegania samozapaleniu się węgla 

Sposób według wynalazku polega na wytworzeniu 
na powierzchni materiału palnego cienkiej powłoki 
w postaci filmu. Powłokę tę wykonuje się za po-
mocą natryskiwania, zraszania bądź wtłaczania do 
calizny węglowej płynu złożonego najkorzystniej z 
5% wodnego roztworu krzemianu sodu lub potasu z 
dodatkiem 0,1% detergenta w postaci roksolu. Roz-
twór ten rozpylony na powierzchni materiału palne-
go po reakcji z dwutlenkiem z powietrza tworzy 
błonkę, która uniemożliwia dostęp tlenu do tego ma-
teriału. 

Sposób według wynalazku nadaje się do zabezpie-
czania zarówno węgla kamiennego jak i innych ma-
teriałów palnych, a zwłaszcza drewna stosowanego w 
kopalniach do obudowy wyrobisk. (1 zastrzeżenie) 

E21F P. 199061 T 21.06.1977 

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwice, 
Polska (Zdzisław Zawadzki, Kazimierz Franusiak, Ja-
cek Leszczyński, Bronisław Hoderny, Józef Garczyński, 
Tadeusz Prajsnar, Andrzej Zatwardnickd, Marina Kry-
sik). 

Rura podsadzkowa 

Rura stalowa podsadzkowa ze stałymi (2) i luźnymi 
(3) kołnierzami ma tuleję (4) rozdzielającą podstawową 
rurę (1) od stałych kołnierzy (2). Tuleja (4) jest połą-
czona czołowo z podstawową rurą (1) lub z podstawo-
wą rurą (1) i stałymi kołnierzami (2) za pomocą czo-
łowej tarczowej zgrzeiny (5). Tuleja (4) ma średnicę 
(Dt) zewnętrzną i grubość (qt) ścianki większe od ana-
logicznych parametrów podstawowej rury (1). 

(5 zastrzeżeń) 

E21F 
A62C 

P. 199127 T 23.06.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska 
(Marian Paczkowski). 

Urządzenie do gaszenia pożarów, zwłaszcza likwidacji 
pól pożarowych w zrobach górniczych 

Urządzenie według wynalazku służy do gaszenia po-
żarów za pomocą azotu przetłaczanego lub przepom-
powywanego rurociągiem, zwłaszcza o dużej długości. 
Urządzenie ma głowicę rozpylającą (2) zapewniającą 
w ten sposób ciągły oddzielanie i odprowadzanie pary 
azotowej z rurociągu (1) łączącego tę głowicę ze zbior-
nikiem lazotu. 

Głowica (2) ma komorę rozdzielczą (3), do której w 
części dolnej są przyłączone rurowe przewody (5) z 
dyszami rozpylającymi (6), naitomiast w części górnej 
rurowe przewody (7) z dyszami parowymi (8). Pomię-
dzy dyszami parowymi (8), a komorą rozdzielczą (3) 
są zabudowane upustowe zawory otwierane pod ciś-
nieniem rzędu 300 kN/m2. Zawory te mogą stanowić 
samoczynnie otwierane zawory (9), których zamyka-
jące przepływ elementy (11) są zaopatrzone w prowad-
nice (12) dla pływaków (13) umieszczonych wewnątrz 
komory rozdzielczej (3), bądź też zawory sterowane 
ręcznie. (3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE 

F01B P. 193999 26.11.1976 

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte, Gdynia-Oksywie, Polska (Izydor Kafar). 

Zespół bezkorbowej silnikosprężarki z turbiną 
na parogaz 

Przedmiotem wynalazku jest zespół bezkorodowej 
silnikosprężarki z turbiną na parogaz realizujący dwa 
prawobieżne obiegi termodynamiczne, a mianowicie 
obieg silnika spalinowego tłokowego z zapłonem sa-
moczynnym i obieg silnika parogazowego tłokowo-tur-
binowego, które to obiegi powiązane są ze sobą w sen-
sie mechanicznym i termicznym. Zespół silnikosprę-

żarki według wynalazku składa się z bezkorbowej 
silnifcosprężarki (a), wymiennika ciepła (d) spełniają-
cego rolę przegrzewacza parogazu, turbiny napędowej 
(e), chłodnico-skraplacza parogazu (f), chłodnicy (g) 
cieczy odprowadzającej ciepło z chłodnicy skraplacza, 
komory spalania (i) oraz regulatora ciśnienia (k) na 
dopływie do sprężarki. 

Bezkorbowa silnikosprężanka ma przestrzeń roboczą 
silnika (A), przestrzennie robocze sprężarki (B), prze-
strzenie robocze akumulatorów energii (C), przestrzeń 
chłodzenia silnika (D), wtryskiwacz paliwa (1), wtrys-
kiwacze odparowującej cieczy (m), przewód nastawie-
nia pojemności akumulatora (n), zawory ssawne sprę-
żarki (s) oraz zawory tłoczne sprężarki (t). 

(5 zastrzeżeń) 
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F01L P.201546 15.10.1977 

Pierwszeństwo: 15.10.1976 - RFN (nr P. 2646535.0) 

Ringspann Albrecht Maurer К. G., Bad Homburg, 
Republika Federalna Niemiec (Ruprecht Maurer, Karl-
heinz Timtner). 

Suwakowe urządzenie zaworowe dla silnika 
spalinowego 

Przedmiotem wynalazku jest suwakowe urządzenie 
zaworowe dla silnika spalinowego, które podczas pra-
cy silnika wywołuje ruch skrętny zaworu. 

Urządzenie zaworowe według wynalazku charakte-
ryzuje się tym, że dźwignia (14) jest zamocowana 
trwale na obudowie silnika za pomocą przegubu (18) 
i jest połączona ze sprzęgłem jednokierunkowym (11, 
12, 13) za pomocą drugiego przegubu (20), przy czym 
stały przegub (15) jest osadzony boczmie i tak odsu-
nięty od grzybka (4b) zaworu, że przy maksymalnie 
otwartym zaworze (4) znajduje się na tej samej wy-
sokości co drugi przegub (20). (7 zastrzeżeń) 

F01N P. 201333 06.10.1977 

Pierwszeństwo: 07.10.1976 - USA (nr 730471) 

Engelhard Minerals and Chemicals Corporation, 
Iselin, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób rafinacji katalitycznej spalin w silnikach 
spalinowych dwusuwowych 

Sposób rafinacji katalitycznej spalin z silników spa-
linowych dwusuwowych (dwusuwów), zawierających 
stosunkowo duże stężenia tlenku węgla i węglowodo-
rów, które są traktowane katalitycznie dla oczyszcze-
nia spalin i zmniejszenia w ten sposób zanieczyszcze-
nia atmosfery, polega na tym, że spaliny są przepusz-
czane poprzez pierwszą strefę katalizatora, w której 
katalizator nie jest wystarczający do pełnego spalania 
tlenku węgla i węglowodoru oraz w pierwszej strefie 
katalizatora nie występuje wartość temperatury, która 
byłaby szkodliwa dla katalizatora, a następnie wpływ 
ze strefy pierwszej mający wartości palne, zostaje 
ochłodzony i doprowadzany do drugiej strefy kataliza-
tora, przy czym chłodzenie jest wystarczające do zapo-
biegania powstaniu temperatury w tej drugiej strefie, 
której wartość może mieć szkodliwy wpływ na kata-
lizator. (20 zastrzeżeń) 

F02M P.193026 13.10.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Mało-
litrażowych „BOSMAL", Bielsko-Biała, Polska (Ry-
szard Szot, Wiesław Wiatrak, Jerzy Slawik, Marian 
Polaczek, Wojciech Okulicz, Wojciech Trybus). 

Urządzenie ulepszające przygotowanie mieszanki 
paliwowo-powietrznej na biegu jałowym 

Urządzenie ulepszające przygotowanie mieszanki pa-
liwowo-powietrznej na biegu jałowym, mające zasto-
sowanie dla silników zasüanych mieszanką wytwarza-
ną przed przepustnicą, stanowi dysza de bavai a wy-
konana w ośce (1) i tarczy przepustnicy (2) oraz 
szczelina pomiędzy tarczą przepustnicy (2) a ośką (1) 
utworzona przez wybranie w tarczy przepustnicy (2), 
a pod tarczą przepustnicy (2) w ośce (1) wykonany jest 
otwór o kształcie umożliwiającym eksplozywne roz-
prężanie mieszanki paliwowo-powietrznej. 

(1 zastrzeżenie) 

F02M P.201282 04.10.1977 

Pierwszeństwo: 04.10.1976 - Austria (nr A. 7378/76) 

Friedmanin und Maier Aktiengesellschaft, Hallein, 
Austria (Heinz Rathayr). 

Urządzenie do wtrysku paliwa 

Urządzenie do wtrysku paliwa według wynalazku ma 
pompę i dyszę wtryskową, wyposażone w iglicę do-
ciskaną sprężyną, wmontowane w ściankę cylindra 
silnika spalinowego. Dysza (13) jest połączona w znany 
sposób nakrętką (14) z elementem (15) zawierającym 
tuleję (12) za pośrednictwem obudowy zaworu ciśnie-
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niowego (20) i obudowy (37) obejmującej sprężynę 
iglicy (19). Obudowa pompy (6) jest połączona korpu-
sem (2) silnika za pośrednictwem elementu (15) za-
wierającego tuleję (12), przy czym obudowa pompy (6) 
w znany sposób opiera się o kołnierz (39) elementu 
(15) zawierającego tuleję (12). Obudowa (6) jest usta-
lona w określonym położeniiu kątowym względem ele-
mentu (15) i połączona jest z nim tylko do transportu 
i składowania za pomocą wkrętu (27). 

(2 zastrzeżenia) 

F04D P.192993 12.10.1976 

Kombinat Maszyn Elektrycznych „EMA-KOMEL" 
Zakład Silników Elektrycznych Małej Mocy „Silma", 
Sosnowiec, Polska (Zbigniew Tyburkiewicz, Janusz 
Wojcieszak, Jerzy Krzyżowstoi). 

Elektropompka 

Elektropompka do cieczy rzadkich zwłaszcza do pra-
lek automatycznych, układów chłodząoo-smarujących 
obrabiarek oraz do centralnego ogrzewania, składa się 
z korpusu (1), wirnika (3) silnika elektrycznego połą-
czonego z wirnikiem (4), pompy i pokrywy (8). Korpus 
(1) elektropompka stanowi uzwojony stojan (2) silnika 

asynchronicznego zalany tworzywem, w którym u-
mieszczony jest wirnik (3) klatkowy silnika asynchro-
nicznego oblany tworzywem posiadający otwór prze-
lotowy i połączony z wirnikiem (4) pompki stanowiący 
wirnik elektropompki. 

Wirnik (3) silnika asynchronicznego utrzymywany 
jest w osi elektropompki poprzez króciec (5) we-
wnętrzny korpusu (1) wchodzący w otwór wirnika (3) 
z jednej strony, oraz poprzez zewnętrzną powierzchnię 
cylindryczną opierającą się o wewnętrzną powierzch-
nię cylindryczną korpusu (1) z drugiej strony. Elektro-
pompka zamykana jest od strony wirnika (4) pompy 
pokrywą (8) z króćcem wylotowym (7) posiadającą ło-
patki kierujące (10). Króciec wlotowy (6) wykonany 
jest w korpusie z materiału, którym zalany jest stojan 
(2) silnika asynchronicznego. (5 zastrzeżeń) 

F04D P.198805 T 11.06.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jerzy 
Remisz). 

Urządzenie do podnoszenia cieczy, 
zwłaszcza mechanicznie zanieczyszczonych 

oraz zawierających duże ilości gazów 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przezna-
czone do podnoszenia cieczy, zwłaszcza mechanicznie 
zanieczyszczonych oraz zawierających duże ilości ga-
zów, względnie do stosowania w przypadkach wystę-
powania częstych przerw w ciągłości strugi cieczy w 
rurze ssawnej. Składa się ono z kadłuba (1), wewnątrz 
którego umieszczony jest na wale (2) uniwersalny 
wirnik (3) zaopatrzony obustronnie w łopatki (4 i 5). 
Wirnik (3) dzieli kadłub (1) na komorę (6) o swobod-
nym przepływie i umieszczoną mimośrodowo wzglę-
dem niej komorę (7) z wirującym pierścieniem cieczy. 
Komora (7) ima otwór ssący (8) połączony przewodem 
(9) z króćcem wlotowym komory (6) oraz otwór tłocz-
ny (11) połączony przewodem (12) z króćcem wyloto-
wym (13) komory (6). (3 zastrzeżenia) 

F04В P.199052 T 21.06.1977 

„AGROMET-PILMET" Kombinat Maszyn Rolni-
czych, Zakład Doświadczalny Aparatury Ochrony Roś-
lin i Zespołów Specjalizowanych, Wrocław, Polska 
(Zbigniew Warzała). 

Sposób zabezpieczenia nurnika w cylindrze 
hydraulicznym 

Sposób zabezpieczenia nurnika w cylindrach hydrau-
licznych przed wypadaniem, a zwłaszcza w cylindrach 
spawanych polega na tym, że w usytuowany w końco-
wej części nurnika (2) obwodowy rowek (5) wprowadza 
się od czoła nurnika (3) sprężysty pierścień spiralny (7), 
przy czym zarówno jego naprowadzanie jak i demon-
taż dokonywane są przy wprowadzonym wewnątrz 
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tulei cylindra (1) nurniku (2) poprzez otwór (18) wy-
konany nawylot w ściance tulei. Przy naprowadzaniu 
sprężystego pierścienia spiralnego (7) ma nurnik (2), 
przynajmniej w fazie wstępnej, opiera się on o dno (6) 
tulei cylindra (1), gdzie zostaje poszerzony na średnicy 
poprzez współosiowy nacisk stożkowej powierzchni 
obwodowej (4) nurnika (2). (3 zastrzeżenia) 

F04D P.201183 T 29.09.1977 

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „POWEN", 
Zabrze, Polska (Urban Maj, Stanisław Warchoł, An-
drzej Wróblewski). 

Wentylator osiowy 

Wentylator osiowy lutniowy z wirnikami przeciw-
bieżnymi na silnik (1) pierwszego stopnia, na czopie 
którego jest osadzona tarcza (2) wirnika z łopatkami 
(3). Silnik (1) zamocowany jest w osłonie (4) stano-
wiącej integralną część kadłuba (5). Na czopie wału 
silnika (6) drugiego stopnia jest osadzona tarcza (7) 
wirnika z łopatkami (8). Silnik (6) jest zamocowany 
w osłonie (9) stanowiącej integralną część kadłuba (10). 
Pomiędzy kadłubami (5) i (10) znajduje się zewnętrzna 
obudowa (11) i wewnętrzna obudowa (12) łopatek (13) 
regulacyjnej kierownicy (14). (1 zastrzeżenie) 

F15B P. 199601 13.07.1977 

Pierwszeństwo: 13.07.1976 - RFN (nr P. 2631479.4) 

Transform Verstärkungsmaschinen Aktiengesell-
schaft, Bous (Saar, Republika Federalna Niemiec). 

Urządzenie siłownikowe 

Urządzenie sdłownikowe składa się z dwóch lub 
więcej działających dwukierunkowo hydraulicznych 
siłowników tłokowych, których robocze powierzchnie 
tłoków są jednakowej wielkości i których komory 

cylindra powyżej i poniżej tłoków są w przypadku 
dwóch siłowników połączone ze sobą hydraulicznie 
krzyżowo, a przy większej od dwóch liczbie siłowni-
ków są połączone szeregowo zawartymi w nich komo-
rami olejowymi jednakowej wielkości. Każda komora 
olejowa jest połączona poprzez zawory zwrotne z nad-
cdśinieniowym zasilaczem olejowym w celu uzupełnia-
nia oleju, a z mechanizmami tłokowymi są poprzez 
końce tłoczysk przecieków mechanicznie połączone syn-
chronicznie siłowniki pomiarowe o współosiowym i/lub 
równoległym ruchu. 

Cechą charakterystyczną urządzenia jest to, że na 
końcu drogi powrotnej tłoczysk znajdują się nasta-
wialne współosiowo łożyska oporowe (71, 72, 73) a w 
przewodach łączących pomiędzy górną i dolną obję-
tością skokową komory każdego cylindra są umiesz-
czone korzystnie elektrycznie sterowane zawory (77, 
78, 79), które są otwarte tylko w przedziale, wokół 
martwego punktu zwrotnego tak, iż w wyniku wywo-
łanego uchybem pozycji ustawienia jednego z mecha-
nizmów tłokowych przesunięcia tłoka sterującego (84) 
w cylindrze (83) sterownika hydraulicznego połączo-
nym hydraulicznie z komorami cylindrów (81) siłow-
ników pomiarowych występuje docisk lub odciążenie 
tłoków napędowych (106, 106a) poprzez suwakowy za-
wór (92) tłoka połączony trwale z tłoczyskiem (91) 
tłoka (86) w cylindrze siłownika hydraulicznego. Wsku-
tek przesunięcia tłoków napędowych przy równoczes-
nym ustawieniu wymuszonym tłoka roboczego (105) 
do położenia środkowego w cylindrze (96) następuje 
wymuszone wyrównanie objętości skokowych komór 
(99, 100) cylindrów (80) siłowników roboczych. Urzą-
dzenie rozwiązuje zagadnienie sterowania współbież-
ności w mechanizmach tłokowych o zamkniętym obie-
gu olejowym. (5 zastrzeżeń) 
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F15B P.201384 08.10.1977 

Pierwszeństwo: 08.10.1976 - Wielka Brytania 
(nr 41967/76) 

Compair Construction and Mining Limited, Cam-
borne, Wielka Brytania. 

Silnik hydrauliczny i młotek mechaniczny 
z tym silnikiem 

Silnik według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
jego tłok (10) ma czoło (15) zwrócone ku komorze ciś-
nieniowej połączonej poprzez otwór zasilania (30) i wy-
lotowy (31), sterowane tłokiem (10), odpowiednio z prze-
wodem zasilającym (21) w jednym skrajnym położeniu 
skoku tłoka (10), a z przewodem wylotowym (33) w 
przeciwległym skrajnym położeniu tłoka (10), zamyka-
jąc komorę ciśnieniową przy ruchu tłoka (10) pomiędzy 
Skrajnymi położeniami jego skoku podczas zmian ciś-
nienia cieczy. 

Młotek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że tłok (10) silnika hydraulicznego jest sprzężony z bi-
jakiem. Silnik hydrauliczny i młotek mechaniczny 
znajdują zastosowanie w pracach górniczych, geolo-
gicznych, budowlanych itp. (11 zastrzeżeń) 

F16B P.196337 28.02.1977 

Pierwszeństwo: 20.10.1976 - Szwajcaria (nr 13253/76) 

Semperit Aktiengesellschaft, Wiedeń, Austria (Ger-
hard Hartl). 

Samohamowna śruba nastawcza 

Samohamowna śruba nastawcza do nastawiania wy-
sokości podparcia płyt zewnętrznych przejazdu kole-
jowego w poziomie szyn usytuowanych pomiędzy szyną 
kolejową a poboczem drogi, według wynalazku cha-
rakteryzuje się tym, że ma osadzony w rowku pasek 

(9) z tworzywa sztucznego, którego współczynnik sprę-
żystości podłużnej, mierzonej w normalnych warunkach 
wynosi od 12000 do 17000 kp/cm2, a jego twardość w 
skali Shore'a wynosi od 62 do 68. (3 zastrzeżenia) 

F16C P. 198821 T 13.06.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojbwy Mechanizacji Pro-
dukcji Zwierzęcej „MEZPROZET", Gdańsk, Polska 
(Mieczysław Chróstowska, Radosław Czub, Józef Dol-
ny, Witold Oryszewski, Tomasz Reszka, Stanisław So-
cha, Zbigniew Sochalski, Zbigniew Stachowicz, Sta-
nisław Stężała, Krzysztof Wierzbicki, Ryszard Ży-
wiecki. 

Sposób elastycznego łączenia wałów przenoszących 
moment obrotowy 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że końcówki wałów łączy się nierozłącznie warstwą 
elastomerów uretanowych syntetyzowanych z izocyja-
nianów i substratów zawierających reaktywne grupy 
wodorotlenowie i/lub inne grupy funkcyjne reagujące 
z izocyjanianami. 

Końcówki wałów kształtuje się tak, że stosunek mo-
mentu obrotowego do sumarycznej powierzchni zwią-
zanej z poliuretanem, prostopadłej do kierunku obrotu 

M 
wału wynosi - < 2,5 kGm/cm2. Sposób znajduje za-

S 
stosowanie przy łączeniu wałów przegubowych pojaz-
dów mechanicznych, sprzęgieł przeciążeniowych itp. 

(5 zastrzeżeń) 

F16C P.201134 29.09.1977 

Pierwszeństwo: 22.10.1976 - RFN (nr P. 2647588.7) 

Hoesch Werke Aktiengesellschaft, Dortmund, Repu-
blika Federalna Niemiec. 

Duże łożysko toczne składające się z segmentów 

Łożysko toczne składające się z segmentów do przy-
jęcia osiowych, promieniowych i uchylnych momentów 
wytworzonych sił, przy czym poszczególne elementy 
są utworzone przez dwa wspierające się na bryle 
tocznej pierścieniowe segmenty łożyska tocznego, we-
dług wynalazku charakteryzuje się tym, że w obszarze 
bieżni łożyska jest wyprowadzony jednoczęściowy 
pierścieniowy segment (10) łożyska o przekroju po-
przecznym w kształcie litery T, podczas gdy inne 
pierścieniowe segmenty (11) łożyska mają przekrój o 
kształcie jednoczęściowego profilu U obejmującego 
częściowo segment (10) o profilu T i są połączone w 
sposób rozłączny dwoma wolnymi końcami ramion (16) 
z pierścieniowymi segmentami mocującymi (12), mają-
cymi kształt litery T. Pierścieniowe segmenty (10, 11) 
łożyska, tworzące jeden z drugim duże łożysko toczne, 
zostały zawieszone na suwnicach (18). (4 zastrzeżenia) 

F16C P. 201280 04.10.1977 

Pierwszeństwo: 06.10.1976 - RFN (nr G. 7631177.8) 

Artur Fischer, Waldachtal, Republika Federalna Nie-
miec (Artur Fischer). 
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Łożysko osiowe płytki nośnej zespołu montażowego, 
zwłaszcza samochodu - zabawki 

Łożysko osiowe (8) płytki nośnej zespołu montażo-
wego składającego się z elementów, które mogą być 
ze sobą połączone za pomocą profilowych nacięć i 
sworzni lub listew, przy czym płytka nośna ma na 
otou swych zewnętrznych płaszczyznach zaczynające się 
na jej brzegach i rozciągające się ku środkowi profi-
lowe nacięcia przechodzące w otwory, według wyna-
lazku ma czop (8), który może być wsuwamy do otwo-
rów płytki nośnej, z którym łączy się mająca oś (9) 
część przytrzymująca (7) o przekroju odpowiadającym 
przekrojowi nacięcia, przy czym przynajmniej w obrę-
bie jednej płaszczyzny zewnętrznej płytki nośnej jest 
umieszczony czop łączący (10) dla połączenia elementu 
nośnego. (1 zastrzeżenie) 

F16F P.197482 T 18.04.1977 

Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil", 
Piastów, Polska (Roman Janowski, Tadeusz Fabijań-
ski, Józef Gorczyca, Stanisław Konieczny, Arkadiusz 
Stępiński). 

Sposób montażu tulejowych elementów sprężystych 
z pośrednią wkładką gumową 

Sposób montażu tulejowych elementów sprężystych 
z pośrednią wkładką gumową według wynalazku po-
lega na tym, że wtłaczanemu elementowi wewnętrzne-
mu (1) nadaje się ruch śrubowy lub elementowi ze-
wnętrznemu (2) ruch obrotowy przy ruchu postępo-
wym elementu wewnętrznego (1). (1 zastrzeżenie) 

F16H P. 193100 18.10.1976 

Szymoniak Zenon, Poznań, Polska (Szymoniak Ze-

Mechaniczna skrzynka przekładniowa włączana 
w ruch pod obciążeniem sprzęgłami 

jednokierunkowymi zaciskowymi 

Automatyczna skrzynka przekładniowa, włączana 
sprzęgłami jednokierunkowymi zaciskowymi, sterowa-
na elektrycznie, ma ułożyskowane ma wałku (1) koło 
zębate (2) z boczną tuleją (3), która ma wewnątrz wy-
cięte krzywki (4) należące do sprzęgła jednokierun-
kowego zaciskowego. Między tuleją a wałem osadzoiny 
jest obrotowo koszyk (5) prowadzący wałeczki spręży-
nujące (6). Koszyk (5) ma z boku kołnierz (7) z zęba-
mi stożkowymi (8), zakończony pierścieniem (9) oraz 
osadzony obrotowo na tulei drugi kołnierz (10) z zę-
bami stożkowymi (11) zakończony pierścieniem (12). 
Kołnierze z zębami stożkowymi współpracują z kół-
kami zębatymi (13) ułożyskowanymi obrotowo na koł-
kach (14), unieruchomionych na tulei (3) sprzęgła. 

(3 zastrzeżenia) 

F16H P. 193225 22.10.1976 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabę-
dy" - Zakłady Mechaniczne „Łabędy", Gliwice, Pol-
ska (Gerard Hajok, Józef Wieczorek, Florian Machlarz, 
Piotr Nowrot). 

Przekładnia napędowa linowa o bezstopniowej zmianie 
obrotów 

Przekładnia zawierająca parę kół linowych (1, 3) 
i mapinacz grawitacyjny (4), według wynalazku ma 
koło liniowe (3) o kształcie wydłużonego cylindra, 
przechodzącego w stożek o rosnącej średnicy. Na części 
cylindrycznej wykonany jest rowek linowy śrubowo, 
a na części stożkowej śrubowo i spiralnie. 

Przekładnia stosowana jest do napędu podzielnicy 
ostrzarki do ostrzenia frezów palcowych stożkowych 
o stałym kącie spirali zęba o zmiennym skoku. 

(1 zastrzeżenie) 
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F16K P.199065 T 21.06.1977 

FI6H P.198660 T 03.06.1977 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Antoni 
Kcrpiela). 

Mechanizm napędu skokowego 

Mechanizm napędu skokowego zawiera dźwignię (1) 
osadzoną na wałku (2) połączoną wahliwie z zabiera-
kiem (7) zaopatrzonym w dwa pazury współpracujące 
z kołkami (10) umieszczonymi na powierzchni czoło-
wej bębna (9). Dźwignia (1) utrzymywana jest w po-
zycji wyjściowej sprężyną (5), zaś bęben (9) ma za-
trzask (12) unieruchamiający go po wykonaniu kolej-
nego skoku. Oś (4) bębna (9) przechodzi przez podłuż-
ne wycięcie w dźwigni (1). (2 zastrzeżenia) 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji, Kraków, Pol-
ska (Zdzisław Strach Streszewski). 

Zasuwa regulująca dopływ wody ze zbiornika 

Zasuwa (7) według wynalazku osadzona jest na 
wspólnej dźwigni (8) z pływakiem (9) umieszczonym 
w komorze pływakowej (2), co pozwala na samoczyn-
ną regulację odpływu nadmiaru wody ze zbiornika. 

(1 zastrzeżenie) 

F16L P.192449 15.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Dużej 
Ładowności, Jelcz, Polska (Janusz Styrna). 

Szczelne połączenie węży cienkościennych, 
zwłaszcza pożarniczych węży tłocznych ze sztywnymi 

końcówkami rurowymi 

Złącze węży ze sztywnymi końcówkami składa się 
z opaski (4) zaciskowej węża (2), końcówki rurowej (1) 
z naciętym, stopniowanym rowkiem oraz pierścienia 
(3) uszczelniającego. (1 zastrzeżenie) 

F16L P. 198593 T 02.06.1977 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne Budo-
wy Maszyn Ciężkich „Prozemak", Gliwice, Polska (Ewa 
Iwańska). 

Sposób łączenia rur betonowych 

Wynalazek dotyczy technologii robót instalacyjnych 
wodno-kanalizacyjnyeh wykonanych w wykopie lub 
naziemnie. Sposób łączenia rur betonowych (1) we-
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dług wynalazku polega na tym, że w miejscu styku-łą-
czenia (2) dwóch rur nakłada się tkaninę bandażującą 
(S) na powierzchnię posmarowaną warstwą żywicy (4). 
Po obandażowaniu złącza tkaniiną (3) ponownie powle-
ka się ją warstwą żywicy (4). (1 zastrzeżenie) 

F16L P.198829 T 13.06.1977 

Franciszek Strutyński na rzecz Bydgoskiego Przed-
siębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego, Toruń, Pol-
sifca (Franciszek Strutyński). 

Opaski betonowe szczelne na kolektorach z rur 
żelbetowych i betonowych 

Opaska szczelna na kolektorach żelbetowych i beto-
nowych według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że przestrzeń powstałą w wyniku sfazowania końcówek 
rur ma wypełnioną na stykach masą betonową. 

(1 zastrzeżenie) 

F16S P.193165 19.10.1976 

Zakłady Naprawcze, Elbląg, Polska (Józef Pędna, 
Stefan Sobański, Mieczysław Szymański, Jan Kuna). 

Sącze do połączenia członów konstrukcyjnych w osi, 
o różnej średnicy 

Złącze przeznaczone dla łączenia obudowy koła za-
machowego silnika spalinowego ze skrzynką redukcyj-
ną pojazdu mechanicznego według wynalazku charak-

teryzuje się tym, że ma dwa łączniki kołowe (11, 16) 
o przekroju poprzecznym zbliżonym do litery zet usy-
tuowanie w ten sposób, że łącznik kołowy (11), osa-
dzony pomiędzy obudową (1) koła zamachowego (3) 
a kołnierzem (7) skrzynki redukcyjnej (6), łączy oba 
człony rozłącznie łącznikami śrubowymi (14, 15), na-
tomiast drugi łącznik kołowy (16), wbudowany między 
wieńcem (4) koła zamachowego (3) a sprzęgłem zęba-
tym (9), łączy oba elementy (3, 9) za pośrednictwem 
pierścienia płaskiego (19) i łączników śrubowych (20, 
21). (1 zastrzeżenie) 

F21B P.193185 21.10.1976 

Scandril Offshore Inc., Houston, Stany Zjednoczone 
Ameryki (D. Jarret Tarrant). 

Słup pionowy kratownicowej nogi ruchomego pomostu 
pławnego wiertnicy 

Słup (24) pionowy kratownicowej nogi (14) o prze-
kroju trójkątnym, ruchomego pomostu pławnego (10) 
wiertnicy do podmorskich poszukiwań ropy, jest ko-
rzystnie wykonany z elementów rurowych. Pionowy, 
rurowy słup (24) ma wewnątrz zębatkę (60, 62) z zę-
bami współpracującymi z napędzającym kołem zęba-
tym (30) urządzenia podnośnikowego. W szczelinie (42, 
80) wykonanej w zewnętrznej ścianie słupa (24) zam-
knięty jest element prowadzący (36). (10 zastrzeżeń) 
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F21F P.193234 22.10.1976 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jastrzębie", Jastrzę-
bie-Zdrój, Polska (Jacek Dziuk, Kazimierz Gamrot, 
Józef Kolorz). 

Układ przesuwania zasuw klap przeciwpożarowych 
szybów kopalnianych 

Układ przesuwania zasuw klap przeciwpożarowych 
szybów kopalnianych, zwłaszcza dla szybów wdecho-
wych kopalń głębinowych, według wynalazku ma zę-
bate listwy (13) mocowane do zasuw (14) klap prze-
ciwpożarowych, z którymi zazębiają się zębate koła (12) 
wałów (11) sprzężonych ipoprzez łańcuchowe przekład-
nie (10) i napędowe wałki (9), na których rozłącznie 
osadzone są korby (16). Napędowe wałki (9) mają 
łańcuchowe koła (8) połączone napędowymi łańcucha-
mi (7) z kołami (6) osadzonymi na wałkach (5) prze-
kłaidni połączonej z silnikiem (1) napędzającym układ. 
Korzystne jest połączenie łańcuchowych kół (8) do na-
pędowych wałków (9) poprzez sprzęgła (15). 

(2 zastrzeżenia) 

F21L P.193167 19.10.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwój owy Systemów Mechani-
zacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Kato-
wice, Polska (Adam Peretiatkowicz, Marian Smyk, 
Bogdan Szparaga, Wincenty Kubica, Walenty Moś, 
Eugeniusz Tarchalski). 

Przenośna lampa dla drużyny ratowniczej 

Przenośna lampa dla drużyny ratowniczej stanowi 
źródło oświetlenia ogólnego podczas akcji w podzie-
miu kopalni. 

Przenośna lampa dla drużyny ratowniczej ma sze-
rokokątny projektor (1) umocowany do przeciwwybu-
chowej obudowy (2) elektrochemicznej baterii (3) za 
pośrednictwem przegubowego złącza (7), przy czym 
elektrochemiczna bateria (3) składa się z ogniw prze-
chowywanych w stanie suchym a uzyskujących siłę 
elektromotoryczną bez potrzeby ładowania elektrycz-
nego po zalaniu ich roztworem wodnym soli, najko-
rzystniej soli kuchennej. 

Lampa według wynalazku ma możliwość zastoso-
wania w różnych warunkach podziemia kopalni, po-
nieważ jest bezpieczna w użytkowaniu, gdyż nie za-
wiera żrącego elektrolitu. (1 zastrzeżenie) 

F23D P. 199035 T 20.06.1977 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zielona 
Góra, Polska (Zygmunt Lipnicki, Marek Krużycki, 
Mieczysław Rzeczkowski, Sylwester Grylewicz, Ed-
mund Jesionowski). 

Palnik gazowy 

Wynalazek dotyczy (palnika gazowego o dużej wy-
dajności. Palnik znajdujący zastosowanie w piecach 
kuchennych ma dwa wieńce otworów płomieniowych. 
Wewnętrzny wieniec (3) płomieniowy zasilany jest po-
wietrzem wtórnym poprzez wewnętrziną rurę (5), z któ-
rej powietrze to zasysane jest oddzielnymi kanałami 
utworzonymii iprzez osadzony na kielichu (1) kołpak (2) 
i użebrowaną pokrywkę. Zewnętrzny wieniec (4) pło-
mieniowy pobiera powietrze wtórne drogą dyfuzji. 

(1 zastrzeżenie) 
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F23J 
F24H 

P.198056 T 12.05.1977 

Andrzej Kremplewski, Raszyn, Polska (Andrzej 
Kremplewski). 

Kocioł, zwłaszcza do centralnego ogrzewania 

Kocioł według wynalazku ma człony, których ścianki 
wewnętrzne są tak wyprofilowane, że uniemożliwiają 
miejscowe gromadzenie się kamienia kotłowego, oo 
jest przyczyną ich częstego pękania i dzięki zastoso-
waniu otworów rewizyjnych w członach istnieje mo-
żliwość dostępu do ich wnętrza bez potrzeby ich de-
montażu. 

Wewnętrzna ścianka członu (3) jest tak wyprofilo-
wana, że połączenie części (a) z częścią (b) ścianki 
paleniskiem (8) stanowi krzywiznę o korzystnie naj-
większym promieniu (v). W ściance członu (3) styka-
jącej się z płaszczem (5) ochronnym kotła wykonany 
jest otwór (6) rewizyjny zamykany metalowym kor-
kiem (7) gwintowanym. (3 zastrzeżenia) 

F23N P.198519 T 30.05.1977 

Pierwszeństwo: 31.05.1976 - Republika Federalna 
Niemiec (nr P 2624302.7) 

Metallgesellschaft AG., Frankfurt mad Menem, Re-
publika Federalna Niemiec. 

Sposób przeprowadzania procesu egzotermicznego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że spala-
nie przeprowadza się z gazami zawierającymi tlen, do-
prowadzanymi dwoma przepływami częściowymi na 
różne poziomy, z których co najmniej jeden przeno-
szony jest jako gaz wtórny do jednej lub szeregu 
płaszczyzn leżących jedna nad drugą. Ustala się sto-
sunek objętościowy gazu fluidalnego i gazu wtórnego 
od 1-̂ 20 do 2:1 i przez nastawienie szybkości gazu 
osiąga się stan złoża fluidalnego o średniej gęstości 
zawiesiny od 10 do 40 kg/m3. 

Przeważająca część materiału podawana jest do wol-
nej praktycznie przestrzeni, uzyskanej przez dobudo-
wanie znajdujące się powyżej doprowadzenia gazu 
wtórnego, przyjmuje się materiał stały do układu obie-
gu utworzonego z reaktora fluidalnego, oddzielacza 
i przewodu powrotnego, oziębia się materiały stałe w 
chłodnicy fluidalnej przez bezpośrednią i pośrednią 
wymianę ciepła. Następnie zawraca się co najmniej 
jeden przepływ częściowy oziębiający materiał stały 
w reaktorze fluidalnym dla nastawienia stałej tempe-
ratury i przenosi ogrzany gaz fluidalny jako gaz 
wtórny. Ogrzany gaz fluidalny wychodzący z chłod-
nicy fluidalnej przenosi się do reaktora fluidalnego 
jako gaz wtórny. (9 zastrzeżeń) 

F24H 
F23D 

P.192969 11.10.1976 

Raciborska Fabryka Kotłów „Megat-Rafako", Raci-
bórz, Polska (Tadeusz Gwizdak). 

Urządzenie do odciążania, zwłaszcza palników 
pyłowych kotłów 

Urządzenie do odciążania, zwłaszcza palników pyło-
wych kotłów, posiada w stosunku do ściskanej spręży-
ny (1), skośnie ułożoną dźwignię (2) z obrotowymi rol-
kami (3) na jej końcach, toczących się po kątowej 
jezdni (5), oddziaływującej jednym końcem na ściska-
ną sprężynę (1) i posiadającej wahliwie zamocowane 
cięgno (4), które zmienną siłą (P) odciąża, zwłaszcza 
palnik pyłowy kotła. (1 zastrzeżenie) 

F26B P. 198761 T 08.06.1977 

Kombinat Ogrodniczy „LEONÓW", Niemce, Polska 
{Feliks Kobus, Bogumił Brodzisz). 

Sposób suszenia szyszek chmielowych 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób suszenia szyszek chmielowych według wyna-
lazku polega na tym, że w komorze nawilżającej wy-
twarza się za pomocą dmuchawy wymuszony przepływ 
powietrza o określonej wilgotności, przy czym równo-
mierność przepływu w całej objętości wsadu zabez-
piecza układ kanałów o odpowiednim ukształtowaniu. 

Urządzenie według wynalazku do stosowania sposo-
bu składa się z komory nawilżającej (1) połączonej z 
dmuchawą (4) za pomocą przewodu (5) i króćca (6), 
przy czym wlot powietrza do komory, regulowany jest 
za pomocą ukształtowanych kanałów (3) wypełniają-
cych całą objętość szuflady (2), która jest równocześ-
nie dachem komory. Komora zamontowana jest na 
konstrukcji jezdnej i posiada okna służące do zamon-
towania regulatorów wilgotności. (4 zastrzeżenia) 
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F27B P. 193177 20.10.1976 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Stanisław Dziura, Albin 
Renbenbauer, Jerzy Służałek, Leon Wesołek). 

Sposób regulacji zawiesiny 
koncentratowo-powietrznej w piecu zawiesinowym 

Sposób według wynalazku stosowany jest w hut-
nictwie miedzi i niklu do utleniającego topienia siarcz-
kowych koncentratów tych metali. Natężenie dmuchu 
kierowanego do palników koncentratu reguluje się 
proporcjonalnie do ilości wsadu i niezależnie od regu-
lacji natężenia przepływu dmuchu kierowanego do 
palników paliwowych. Wymaganą ilość dmuchu dla 
wszystkich palników określa się w zależności od ciś-
nienia dmuchu w kolektorze przed palnikami. 

(1 zastrzeżenie) 

F27B P. 199637 14.07.1977 

Pierwszeństwo: 16.07.1976 - Rep Fed. Niemiec 
(P 2631 982,4) 

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

Piec łukowy do wytapiania 

Przedmiotem wynalazku jest piec łukowy do wy-
tapiania, chłodzony wodą, w którym ściana (14) 
skrzyni (5/1, 5/n, 10) do chłodzenia wodą jest zwró-
cona do wnętrza pieca i ma kształtowe występy dla 
polepszenia przywierania utworzonej na tej po-
wierzchni ogniotrwałej warstwy ochronnej. 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwięk-
szenie odporności ogniotrwałej warstwy ochronnej 
na pękanie i wykruszanie oraz zwiększenie przy-
czepności żużla do ściany ochronnej w celu za-
trzymania rozprysków żużla, a tym samym samo-
rzutnego tworzenia dodatkowej warstwy ochronnej 
oraz tworzenia warstwy ochronnej w miejscach wy-
kruszeń ogniotrwałej masy ochronnej. Zagadnienie 
to rozwiązano przez zastosowanie odpowiedniej gru-
bości ściany (14) skrzynki oraz zaopatrzenia jej we 
Wklęsłe występy (15) usytuowane przestawnie w kie-
runku osiowym pieca. Grubość ściany (14) skrzynki 
wynosi 20 do 35 mm, a długość występów (15) wy-
nosi 30 do 50 mm. Rozwiązanie takie zwiększa trwa-
łość ogniotrwałej warstwy ochronnej pieca. 

(9 zastrzeżeń) 

F27B P. 201599 19.10.1977 

Pierwszeństwo: 20.10.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(734,077) 

Marathon Oil Company, Findlay, Stany Zjednoczo-
ne Ameryki (LaVann S. Merrill). 

Piec z ogrzewaną komorą, piec karuzelowy, 
zespół do przemieszczania materiału, 

oraz sposób przemieszczania materiału przez zespół 
do przemieszczania materiału 

Rozwiązanie według wynalazku pozwala na prze-
mieszczanie się zasypanego na karuzelę materiału, za-
równo do jej krawędzi zewnętrznej jak i wewnę-
trznej i na odprowadzanie tego materiału wylotem 
zewnętrznym i wewnętrznym. Karuzela zaś poru-
sza się z taką prędkością, że materiał zasypany nie 
kruszy się i nie niszczy powierzchni karuzeli. 

Piec z ogrzewaną komorą (18) płytą denną (12), 
ścianami bocznymi (14) i okrągłą karuzelą (16) we-
wnątrz komory (18) charakteryzuje się tym, że ma 
rozmieszczone promieniowo wewnątrz komory (18) 
ponad karuzelą (16) mieszadła (48, 44, 46, 50). Względ-
ny ruch obrotowy karuzeli (16) i mieszadeł (48, 44, 
46, 50) zapewnia urządzenie napędowe. Urządzenie 
podające (28) materiał na karuzelę (16) umieszczone 
jest nad karuzelą (16) na promieniu pośrednim (37) 
oddalonym od środka (20) i krawędzi zewnętrznej 
(22) karuzeli (16). Wylot (20) znajduje się w środ-
ku (20) karuzeli (16) a wylot (32) znajduje się na 
zewnętrznej krawędzi (22) karuzeli (16). Urządzenie 
podające (28) wyznacza obszar wewnętrzny (34) ka-
ruzeli (16) znajdujący się pomiędzy środkiem (20) ka-
ruzeli (16), a okręgiem (37) zakreślonym na karuze-
li (16) promieniem o długości równej odległości od 
środka (20) karuzeli (16) do urządzenia podającego 
(28). 

Zespół do przemieszczania materiału charakteryzu-
je się tym, że ma umieszczone promieniowo ponad 
wewnętrznym obszarem (34), karuzeli (16) mieszadła 
(44, 46) pod takim kątem natarcia, żeby stopniowo 
przesuwany materiał po obszarze wewnętrznym (34) 
w kierunku wylotu środkowego (20), a mieszadło (48, 
50) umieszczone ma ponad obszarem zewnętrznym 
(36) pod takim kątem natarcia żeby przesuwały stop-
niowo materiał po obszarze zewnętrznym (36) karu-
zeli (16) w kierunku wylotu zewnętrznego (32). 

Sposób przemieszczainia materiału przez zespół do 
przemieszczania materiału charakteryzuje się tym, 
że utrzymuje się względny ruch obrotowy pomię-
dzy karuzelą, a zespołem mieszadeł i podaje się 
obrabiany materiał na karuzelę w miejscu na pro-
mieniu pośrednim, oddalonym zarówno od środka jak 
i zewnętrznej krawędzi płyty. Jednocześnie przemie-
szcza się stopniowo materiał w wyniku ruchu obro-
towego, z obszaru do którego został on podany w 
kierunku zarówno środka jak i krawędzi zewnętrz-
nej karuzeli. (19 zastrzeżeń) 
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F27D P.192895 12.10.1976 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „BIPRO-
HUT", Gliwice, Polska (Józef Pdernikarczyk, Julian 
Ptak, Piotr Kożuszek). 

Wsadzarko-przesuwnica 

Wsadzarko-przesuwnicę stanowią trzy podstawowe 
zespoły a mianowicie wózek górny, wózek środko-
wy-obrotowy oraz dolny wózek. Górny wózek skła-
da się z górnej ramy (1), w której osadzone są trzy 
nośne belki (2), każda za pomocą jednego sworznia 
i jednego mimośrodowego sworznia (10). Na noś-
nych belkach (2) oraz częściowo ma górnej ramie (1) 
spoczywają nośnice <3), z których każda jest połą-
czona w przedniej części z nośnymi belkami (2) 
za tpomocą dwóch ukośnych ramion (9) zaś z górną 
ramą (1) środkowa nośnica (3) jest połączona z 
dźwignią (11), która to dźwignia (11) w górnej czę-
ści łączy się poprzez krzyżowy przegub (12) i cię-
gno (13) z korbowym wałem (14) stanowiącym koń-
cówkę wolnoobrotowej przekładni (19) mechanizmu 
podnoszenia. 

Dolną częścią dźwignia (11) jest osadzona meobro-
towo na wale ułożyskowanym w górnej ramie (1) 
i mającym również po bokach dwie dźwignie (9) 
dla napędu bocznych nośnic (3). Środkowa rama (6) 
jest osadzona pionowo-iprzesuwnie i centrowana za 
pomocą czopa (18) i wspiera się trzema stożkowy-
mi kołami (16) na skośnej, kołowej szynie (17) dol-
nej ramy (5), przy czym co najmniej jedno stoż-
kowe koło jest napędzane. (2 zastrzeżenia) 

F28D P. 195926 T 09.02.1977 

Zakład Badawczo-Projektowy „ENERGOCHEM", 
Gliwice, Polska (Stanisław Łapaj). 

Instalacja buforowego zwrotu kondensatu 

Instalacja buforowa według wynalazku przystoso-
wana jest do odzysku energii cieplnej kondensatu 
w układzie zamkniętym. 

Instalacja buforowa charakteryzuje się tym, że po-
siada zbiornik buforowy (2) zabudowany w ukła-
dzie pionowym tak, aby poziom kondensatu w ukła-
dzie wymiennik (1) - zbiornik (2) znajdował się 
na żądanej wysokości. Rozwiązano to przez połą-
czenie górnej przestrzeni zbiornika (2) z częścią pa-
rową wymiennika (1) rurociągiem (9) i kolektorem 
(5) lub przez połączenie części wodnej wymieinnika 
(1) ze zbiornikiem (2), rurociągiem (6) zaopatrzo-
nym w regulator poziomu kondensatu (10), zawór 
poziomu maksymalnego kondensatu (11) i zawór spu-
stowy (12). (i zastrzeżenie) 

DZIAŁ G 
FIZYKA 

G01B P.187963 16.03.1976 

Polska Akademia Nauk Instytutu Biocybernetyki 
i Inżynierii Biomedycznej, Warszawa, Polska (Zbi-
gniew Wójcik). 

Sposób oraz układ do pomiaru długości obwodu 
wielkości powierzchni jednej z faz obrazu graficznego 

Sposób pomiaru długości obwodu oraz wielkości 
powierzchni jednej z faz obrazu graficznego polega 
na tym, że obraz graficzny na rastrze sprawdza się 
do obrazu dwu wartościowego przez przyporządkowa-
nie elementem czarnym i białym badanego obrazu 
wartości sygnałów elektrycznych odpowiadających 
wartościach logicznych i charakteryzuje się tym, że 
jest obszar posiadający elementy o jednakowych 
wartoścaich logicznych i charakteryzuje się tym, że 
dla każdego elementu rastru, sygnały elektryczne od-
powiadające co najmniej pięciu elementom leżącym 
w bezpośrednim otoczeniu tego elementu, dzieli się 
maj gtnupy/ w zależności od tego, czy ten element 
leży wewnątrz fazy odpowiadającej sygnałowi elek-

trycznemu o wyróżnionej wartości logicznej, czy we-
wnątrz fazy odpowiadającej sygnałowi elektryczne-
mu o wartości logicznej pozostałej, czy na granicy 
tych faz, przy czym wśród elementów granicznych 
wydziela się co najmniej dwie grupy, to jest gru-
pę elementów graniczących z fazą pozostałą, jednym 
bokiem, to jest jedną czwartą częścią obwodu z 
grupą elementów graniczących z fazą pozostałą dwo-
ma bokami, to jest połową obwodu, następnie zli-
cza się elementy w grupach i dla każdej z nich 
otrzymaną sumę mnoży się przez współczynnik po-
wierzchniowy i niezależnie współczynnik długości ob-
wodu, inne dla każdej grupy, wyznaczone na przy-
kłady metodą najmniejszych kwadratów a otrzyma-
ne w ten sposób wartości cząstkowych powierzchni 
i długości sumuje się. 

Układ do stosowania tego sposobu składa się z 
rejestrów przesuwnych jednobitowych, przetwornika 
optyczno-elektrycznego połączonego z przetwornikiem 
analogowo-cyfrowym i charakteryzuje się tym, że 
jest wyposażony w dwie linie opóźniające (3) i (4) 
połączone szeregowo i włączone między przetwornik 
analogowo-cyfrowy (2), i dwa rejestry przesuwne jed-
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nobitowe (9) i (10) połączone szeregowo. Między re-
jestry przesuwne jednobitowe (7) i (8) połączone 
szeregowo i przetwornik analogowo -cyfrowy (2) jest 
włączona linia opóźniająca (3). Rejestry przesuwne 
jednobitowe (5) i (6) połączone szeregowo dołączone 
są bezpośrednio do przetwornika analogowo-cyfro-
wego (2). Wyjścia odpowiednio z przetwornika analo-
gowo-cyfrowego (2), linii opóźniającej (3) oraz po-
łączonych szeregowo linii (3) i (4) i odpowiednio wyjść 
rejestrów przesuwnych jednobitowych (5, 6, 7, 8, 9, 10) 
dołączone są do układu logicznego (1). Wyjście z ukła-
du (11) dołączone jest do arytmometru, przy czym 
arytmometr i rejestry jednobitowe oraz przetwornik 
optyczno-elektryczny (1) dołączone są do zegara. 

(7 zastrzeżeń) 

G01B P. 198987 T 17.06.1977 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, War-
szawa, Polska (Henryk Płocharski). 

Sposób zamocowania w gruncie 
zwłaszcza głowic repéra magnetycznego 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że gło-
wica repéra stabilizowana jest do otaczającego ją 
gruntu poprzez zeskalenie otoczenia głowicy. Dopro-
wadzanie i rozprowadzanie roztworu zeskalającego do 
gruntu odbywa się na części lub na całym obwo-
dzie głowicy repéra. Urządzenie do stosowania spo-
sobu według wynalazku posiada głowicę repéra z 
uformowanym w niej rozprowadzającym kanałem (3). 
Do kanału (3) dołączony jest giętki przewód (1) 
przeznaczony do doprowadzania roztworu zeskalają-
cego grunt. (4 zastrzeżenia) 

G01B P. 199006 T 18.06.1977 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Zbi-
gniew Żalisz, Ryszard Ciecierski). 

Przyrząd do pomiaru zarysów spirali 

Przyrząd do pomiarów składa się z tarczy mie-
rzonej (8), która ustalana jest w uchwycie samo-
centrującym (7) i tarczy wzorcowej (1). Tarcze (8) 
i (1) są osadzone na trzpieniu (2). Układ pomia-
rowy urządzenia pozwala określić niedokładność za-
rysu mierzonego tarczy (8), poprzez prowadnice (16), 
końcówki (13) i czujnik (15). (2 zastrzeżenaa) 

G01B 
H02K 

P.199057 T 21.06.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (An-
drzej Kostowski, Ignacy Dudzikowski, Henryk Blok). 

Sposób centrycznego ustawiania wirnika 
względem stojana maszyny elektrycznej 

Sposób bazuje na pomiarze nierównomierności war-
tości indukcji magnetycznej w przytwomikowej szcze-
linie (5) przy użyciu hallotronów (3) bądź gaussotro-

nów, z wykorzystaniem pomierzonej różnicy jako in-
formacji o ustawieniu. Pomiaru dokonuje się przy-
najmniej jedną parą czujników (3) przesuniętych 
względem siebie na obwodzie twornika o kąt geome-
tryczny od 90° do 270°, w co najmniej dwóch po-
łożeniach tak ustawionej pary oraz po obu stro-
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nach maszyny. Czujniki (3) umieszcza się w szcze-
linie (5) w pobliżu krańców pakietów zewnętrznych 
i dokonuje się pomiaru iprzy każdej zmianie położe-
nia pary czujników (3) z określeniem miejsca po-
miaru. (1 zastrzeżenie) 

G01B 
H02K 

P.199058 T 21.06.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ignacy 
Dudzikowski, Władysław Kairwacki, Andrzej Kostow-
ski). 

Układ cewek pomiarowych 
do kontroli położenia wirnika 

względem stojana maszyny elektrycznej 

Cewki (la, lb; 2a, 2b; За, 3b; 4a, 4b) są usytuowa-
ne parami na wirniku lub stojanie, przy czym w 
każdej parze cewki (la, lb lub 2a, 2b lub За, 3b 
4a, 4b) są umieszczone wzdłuż tej samej osi symetrii 
wzdłużnej, a pary są względem siebie przesunięte po 
obwodzie maszyny o kąt od 30° do 150°. Każda 
cewka (od la do 4b) ma czynną długość mniejszą 
od długości żelaza (L) maszyny. 

Cewki łączy się z miernikiem napięcia kolejno, 
podczas oceny symetrii położenia wirnika w sto-
jianie (S), bądź też tworzy się z nich układ pomia-
rowy, inp. różnicowy, oceniając niecentryczność na 
podstawie wskazań tych mierników. 

(1 zastrzeżenie) 

В P.200389 20.08.1977 

Pierwszeństwo: 20.08.1976 Wielka Brytania (34693/76) 

Dobson Park Industries Limited, Nottingham, Wiel-
ka Brytania. 

Układ sterowania dla dużej liczby 
samoprzesuwnych zestawów obudowy 

do podziemnych kopalni 

Układ według wynalazku posiada przy zestawie obu-
dowy (13) jednostkę konstrukcyjną (20), przy czym 
każda jednostka konstrukcyjna (20) posiada urządze-
nie do przyjmowania wybranych wyzwolonych funk-
cyjnych sygnałów z układu połączeniowego (23), 
wspólnego dla wszystkich zestawów obudowy (13), 
następnie urządzenie do wydawania odpowiednich 
nakazów sterowniczych do części konstrukcyjnych 
przyporządkowanych zestawowi obudowy (13), reagu-
jące na te wybrane wyzwolone funkcyjne sygnały, 
urządzenie do przekazywania danych do układu po-
łączeniowego (23), urządzenie do zdalnego sterowa-
nia sygnałów sterowniczych z wyzwolonymi funkcyj-
nymi sygnałami przez układ połączeniowy i do od-
bioru danych z zestawów obudowy (13), przy czym 
urządzenie do zdalnego sterowania posiada urządze-
nie do nastawiania kolejności albo do automatyczne-
go ruchu tak, że urządzenia do przesuwania zestawów 

obudowy zostają uruchomione kolejno po sobie, po 
kolei i z urządzeniem do odtwarzania danych, któ-
re z zestawów obudowy (13) są dostarczane, względ-
nie ich dotyczą. (38 zastraeżeń) 

G01F P. 193092 16.10.1976 

Zakłady Urządzeń Hutniczych „ZAM", Kęty, Pol-
ska (Romuald Chruściel, Stanisław Knapik, Józef Ga-
sidło, Henryk Jóźwiak, Zbigniew Szpetman). 

Sposób stabilizacji natężenia wypływu cieczy 
ze zbiornika oraz urządzenie do stosowania tego 

sposobu 

Sposób stabilizacji natężenia wypływu cieczy ze 
zbiornika według wynalazku polega na tym, że do 
szczelnie zamkniętego zbiornika zawierającego ciecz, 
doprowadza się nad powierzchnię cieczy gaz o nad-
ciśnieniu w stosunku do ciśnienia panującego na wy-
locie zbiornika za oporem wypływu, przy czym nad-
ciśnienie to równe jest ubytkowi ciśnienia hydro-
statycznego następującemu przy wypływie cieczy ze 
zbiornika. 

Urządzenie do stabilizacji wypływu cieczy ze zbior-
nika według wynalazku składa się z dwu zbiorników 
(1) i (2) o jednakowym przekroju poprzecznym, umie-
szczonych na różnych wysokościach, połączonych rur-
ką (6), której dolny otwarty koniec (7) umieszczony 
jest nad dnem otwartego zbiornika dolnego (4), gro-
madzącego ciecz wypływającą ze zbiornika (1), a gór-
ny koniec (8) wchodzi nad powierzchnię cieczy w 
szczelinie przykrytym zbiorniku (1), przy czym rur-
ka (6) połączona jest kapilarą dławiącą (5) ze źró-
łem gazu. (2 zastrzeżenia) 
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G01F P.193140 18.10.1976 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Paweł Kubica, Ed-
ward Plaskacewicz, Roman Nitka, Stanisław Dziura). 

Sposób pobierania materiału 
do skalowania przepływomierzy 

przy załadunku pylistego wsadu do pieca 
zawiesinowego 

Sposób pobierania materiału do skalowania prze-
pływomierzy przy załadunku pylistego wsadu do pie-
ca zawiesinowego według wynalazku polega na tym, 
że przez określoną jednostkę czasową, poprzez zmia-
nę położenia klapy przerzutowej przepływomierza, 
część materiału wsadowego kierowana jest do zbior-
nika wagowego z zabudowaną wagą czujnikową, a 
po odczytaniu ilości pobranego materiału, dokony-
wana jest korekta wskazań przepływomierza lub re-
gulacja grubości warstwy i szybkości materiału po-
dawanego za pomocą przenośnika. 

(1 zastrzeżenie) 

G01F P.199063 T 21.06.1977 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji, Kraków, 
Polska (Zdzisław Strach-Streszewski). 

Urządzenie do pomiaru objętości przepływu wody 
w kanale otwartym 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że w przepuście zastawka (1) dozująca usytuo-
wana jest poniżej wylotu (2) przepustu (3). 

Usytuowanie zastawki dozującej poniżej wylotu 
przepustu powoduje, że przepust jest stale w wa-
runkach podtopienia, a tym samym umożliwia uzyski-
wanie odczytów na ławach wodoskazowych w tych 
samych warunkach hydraulicznych przepływu wody. 

(2 zastrzeżenia) 

G01G 
B26C 

P.200295 16.08.1977 

Pierwszeństwo: 16.08.1976 - St. Zjedn. Am. 
{nr 714.875) 

ITT Industries Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Charles Herbert Wallace). 

Urządzenie wskazujące miejsce wykonania 
głównego cięcia 

Urządzenie wskazujące miejsce wykonywania głów-
nego cięcia zwłaszcza do kierowania odcinaniem głów-
nego wykroju z tusz zwierzęcych zawiera według 
wynalazku zespół tnący, zespół (72) wytwarzający 
znacznik w postaci linii świetlnej lub cieniowej, zes-
pół (110, 114, 126) ustalający położenie zespołu (72) 
wytwarzającego znacznik względem zespołu tnącego i 
komputerowo sterowany zespół (108, 130) sterujący 

pracą zespołu (110, 114, 126) ustalającego położenie 
dla optymalizacji wykrojów uzyskiwanych z tusz pod-
dawanych obróbce. 

Zespół wytwarzający znacznik stanowi przyrząd rzu-
tujący linię cienia na tuszę poddawaną obróbce. 

(9 zastrzeżeń) 

G01K P.193008 14.10.1976 

Zjednoczone Zakłady Produkcji Aparatury Nauko-
wej, Zakład Aparatury Mikrofalowej „Wilmer", War-
szawa, Polska (Jerzy Kaliński, Tadeusz Przychodzeń). 

Termometr do bezstykowego pomiaru 
różnicy temperatur 

Termometr według wynalazku służy do pomiaru 
niewielkich różnic temperatur między dwoma obsza-
rami analizowanej powierzchni o tym samym zbli-
żonym współczynniku emisyjności. Zawiera dwa de-
tektory (1, 2) przetwarzające energię promieniowania 
temperaturowego na sygnały elektryczne prądowe 
lub napięciowe. Sygnały te doprowadzane są do 
wzmacniania różnicowego (3), którego sygnał wyj-
ściowy proporcjonalny do różnicy temperatur obu ob-
szarów analizowanej powierzchni odczytywany jest 
przy pomocy wskaźnika (4). Detektory promieniowa-
wania mogą być umieszczone w wspólnym systemie op-
tycznym lub też w dwóch niezależnych systemach 
optycznych o regulowanym położeniu osi. 

(3 zastrzeżenia) 

G01L P.198996 T 18.06.1977 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Stefan 
Kubisa, Stanisław Moskowicz). 

Układ czujnika ciśnienia 
zwłaszcza do pomiarów ciśnień dynamicznych 

w silnikach spalinowych \ 

Przedmiotem wynalazku jest układ czujnika ciśnie-
nia zwłaszcza do pomiarów ciśnień dynamicznych w 
silnikach spalinowych rzędu kilkudziesięciu do kil-
kuset atmosfer. 
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Układ czujnika ciśnienia zwłaszcza do pomiarów 
ciśnień dynamicznych w silnikach spalinowych, za-
wierający cylindryczny element sprężysty, trzpień, 
membranę, oraz czujnik przesunięcia ma według wy-
nalazku umieszczony współosiowo wewnątrz osłony 
cylindryczny element sprężysty (1). 

W cylindrycznym elemencie sprężystym (1) umie-
szczony jest współosiowo trzpień (2), którego" je-
den koniec połączony jest z jednym końcem cylin-
drycznego elementu sprężystego (1). Drugi koniec cy-
lindrycznego elementu sprężystego (1) jest połączo-
ny z drugim końcem osłony (7). Szczelina między 
drugimi końcami trzpienia <2) i cylindrycznego ele-
mentu sprężystego (1) jest zasłonięta membraną (3) 
uszczelniającą. Między pierwsze końce cylindrycznego 
elementu sprężystego i osłony włączony jest czujnik 
przesunięcia (9, 10, 11). <3 zastrzeżenia) 

G01Ł P.198902 T 15.06.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Bartło-
miej Głowacki, Mieczysław Zych). 

Elektryczny przetwornik ciśnienia 

Przetwornik jest wyposażony w manometr (1) róż-
nicowy w postaci u-rurfci (2) napełnionej rtęcią (3). 
Manometr (1) ma oporowy czujnik utworzony z dwóch 
odcinków (4, 5) przewodu elektrycznego, z których je-
den jest wykonany z materiału oporowego, a drugi 
z dobrego przewodnika. Oba odcinki (4, 5) są we 
wnętrzu szklanej u-rurki (2) wzajemnie od siebie 
oddalone. Każdy z nich jest jednym końcem połą-
czony z odrębnym zaciskiem urządzenia (6) do po-
miaru wielkości elektrycznej. 

Przetwornik pozwala na ciągły pomiar ciśnienia z 
dokładnością około 1 mm Hg. (2 zastrzeżenia) 

G01L 
G01M 

P. 199056 T 21.06.1977 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Jan Adamo-
wicz). 

Urządzenie do pomiaru sił 
działających na tarczowe elementy robocze maszyn, 

zwłaszcza maszyn rolniczych 

Urządzenie do pomiaru sił działających na tarczo-
we elementy robocze maszyn, zwłaszcza, rolniczych, 
ma postać tarczy (1) z umieszczonym luźno w jej 
wykroju wycinkiem (2), który jest (połączony z tar-
czą za pomocą co najmniej jednego elementu spręży-
stego (5) zaopatrzonego na swych powierzchniach, 
najkorzystniej w płaszczyznach wzajemnie prosto-
padłych, w co najmniej jedną parę czujników ten-
sometrycznych. (1 zastrzeżenie) 

G01L P. 199130 T 23.06.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Jerzy Waoowski). 

Tensometryczny przetwornik ciśnienia i sił 
z regulacją zakresu pomiarowego 

Tensometryczny przetwornik ciśnienia i sił z regu-
lacją zakresu pomiarowego na element spręt/sty o 
kształcie obrobionej membrany i charakteryzuje się 
tym, że membrana (1) ma naklejone tensometry (4). 
które pracują w układzie jednego mostka i podparta 
jest obustronnie na kulkach (5), przy czym regula-
cję zakresu pomiarowego uzyskuje się za pomocą 
śruby (2). (1 zastrzeżenie) 

G01L P.198988 T 17.06.1977 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, War-
szawa, Polska (Tadeusz Wojciechowski, Aleksandra 
Judejko-Maleszwska, Oskar Drozdowski, Henryk 
Gasztold, Tadeusz Sztyk). 
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Układ automatycznego pomiaru ciśnienia 
przy wykorzystaniu pomiaru wysokości 

słupa rtęci w rurce barometrycznej 

Układ charakteryzuje się tym, że zawiera czujnik 
w postaci rurki z naniesioną metaliczną elektrodą (A) 
na jej zewnętrznej ściance na krótkim odcinku w 
okolicy górnego poziomu rtęci w rurce, przy czym 
błąd wskazań od zmian temperatury otoczenia jest 
skompensowany przez analogowy układ kompensa-
cji zbudowany w układzie czteroraimiennego mostka 
(RI), (R3), <R4) i termistora <R2) współpracującego 
ze wzmacniaczem (W2), który podaje napięcie kom-
pensacji na wzorcowy kondensator (CN2) tak, by 
zmiany prądu (Ix) spowodowane zmianami tempe-
ratury otoczenia były kompensowane przez zmiany 
prądu (12). Część napięcia kompensującego z wyjścia 
wzmacniacza (W2) przez układ dzielnika (R5), (R6) 
podawana jest na wejście wzmacniacza (Wl) powo-
dując zmiany prądu (II) tak, by skompensować zmia-
ny temperaturowe wartości pojemności czujnika na-
niesionego na rurce barometrycznej, odpowiadające 
przyrostom wysokości słupa rtęci związanym ze zmia-
ną ciśnienia o 1 milibar. (2 zastrzeżenia) 

G01N P.193045 14.10.1976 

Akademia Gómiczo-Hutnicza, Kraków, Polska 
(Zygmunt Falęcki, Augustyn Mielnik, Kazimierz 
Franczak). 

Aparatura do kontroli jakości ciekłego metalu 

Aparatura do kontroli jakości ciekłego metalu, skła-
dająca się z tygla z masy rdzeniowej i termoele-
mentu w osłonie kwarcowej, połączonego z urzą-
dzeniem rejestrującym, według wynalazku ma wkład-

kę pomiarową o miniaturowej budowie, zamocowaną 
w dnie tygla (1). Wkładka złożona jest z termoele-
mentu (3), umieszczonego wewnątrz kapilary kwarco-
wej (2), podtrzymywanej przez korpus polikaprami-
dowy (5). Korpus (5) usytuowany jest w obudowie 

ceramicznej (6), wypełnionej żaroodpornym spoiwem 
ceramicznym (7). Końce termoelementu (3), wypro-
wadzone na zewnątrz za pomocą przewodów kom-
pensacyjnych (4), połączone są z rejestratorem o czu-
łym zapisie, korzystnie magnetycznym. 

(1 zastrzeżenie) 

C01N 
G01R 

P. 193072 15.10.1976 

Instytut Teie- i Radiotechniczny, Warszawa, Pol-
ska (Andrzej Podgórski). 

Układ do kompensacji charakterystyki przetwornika 
dowolnej wielkości fizycznej na częstotliwość 

W układzie według wynalazku wyjście przetwor-
nika (1) połączone jest ż wejściem programowanego 
dzielnika częstotliwości (2), którego wyjście połączone 
jest z wejściem pomiarowym miernika częstotliwo-
ści (3), a wejście programujące miernika częstotli-
wości połączone jest z wyjściem pamięci (4). Wyjścia 
cyfrowe miernika częstotliwości (3) połączone są z 
wejściami dekodera (5) granic przedziałów aproksy-
macji, którego wyjścia połączone są z wejściami 
adresowymi pamięci (4). Układ jest przeznaczony 
zwłaszcza dla cyfrowych mierników wielkości fizycz-
nej. (3 zastrzeżenia) 

G01N P.193114 18.10.1976 

Zakład Doświadczalny Zjednoczonych Zakładów 
Urządzeń Jądrowych „Polon", Warszawa, Polska (Je-
rzy Guziak). 

Układ sterowania zespołem rekalibracji 
urządzenia do pomiaru wilgotności 

materiałów sypkich 

Układ według wynalazku zawiera element (4) 
opóźniający sygnał generatora (3), sterujący pracą 
układu wymuszającego brak materiału (2) mierzo-
nego o cz;as potrzebny na usunięcie próbki mierzo-
nego materiału z przestrzeni pomiarowej głowicy (1), 
oraz bramkę (6) sterowaną sygnałem czujnika stwier-
dzającego brak materiału (T) w przestrzeni pomia-
rowej głowicy (1), poprzez którą sygnał ten uru-
chamia zespół rekalibracji (5) urządzenia. 

(2 zastrzeżenia) 
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G01M P.193060 14.10.1976 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, 
Polska (Kazimierz Mielec, Marek Cywiński, Stanisław 
Sedlaczek). 

Urządzenie do wyznaczania środka ciężkości 
oraz granicznych kątów stateczności 

maszyn roboczych 

Urządzenie do wyznaczania położenia środka ciężko-
ści oraz oznaczanie granicznych kątów stateczności 
maszyn roboczych według wynalazku składa się z 
platformy (1) lub ramy nośnej, osadzonej wychylnie 
w kierunku jej czterech boków i unoszonej na żą-
danie na dowolnym jej boku, przy czym ma osadzo-
ne na platformie (1) lub ramie niezależne od siebie 
płyty (5) nośne dla badanej maszyny. Każda z tych 
płyt oparta jest rua co najmniej trzech czujnikach 
siłomierzy (6), najlepiej tensometrycznych lub induk-
cyjnych, i zabezpieczona jest przed bocznym przesu-
wem na każdym z boków za pomocą cięgien i trwa-
le na platformie (1) lub ramie osadzonych słupów 
naciągowych. (3 zastrzeżenia) 

G01M P.198997 T 18.06.1977 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Stefan 
Kubisa, Andrzej Wyszfcowski). 

Sposób wytwarzania sygnałów 
proporcjonalnych do prędkości tłoków 

maszyny tłokowej 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
sygnałów proporcjonalnych do prędkości tłoków ma-
szyny tłokowej, mający zastosowanie w pomiarach 
wielkości zależnych od położenia tłoka w cylindrze 
maszyny tłokowej, zwłaszcza ciśnienia indykowane-
go i mocy indykowanej w silnikach dużych mocy, 
okrętowych. 

Sposób wytwarzania sygnałów proporcjonalnych do 
prędkości tłoków maszyny tłokowej bazujący na prze-
tworniku synchronicznym sprzężonym z wałem kor-
bowym maszyny tłokowej polega na tym, że sygnał 
prędkości tłoka otrzymywany jest jako suma ważo-
na sygnałów pośrednich. Pierwszy sygnał pośredni 
wytwarzany jest jako suma ważona sygnałów wyj-
ściowych przetwornika synchronicznego, a współczyn-
niki wagi dobierane są odpowiednio dla danego cy-
lindra. 

Drugi sygnał pośredni wytwarzany jest jako pro-
porcjonalny do iloczynu pierwszego sygnału pośred-
niego i jego całki Trzeci sygnał pośredni wytwarza-
ny jest jako proporcjonalny do iloczynu drugiego 
sygnału pośredniego i jego całki. Następne sygnały 
pośrednie wytwarzane są jako proporcjonalne do ilo-
czynu całki poprzedniego sygnału pośredniego i dru-
giego sygnału ipośredniego. (1 zastrzeżenie) 

G01M P. 200815 13.09.1977 

Pierwszeństwo: 24.09.1976 - Francja (nr 7628895) 

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

Sposób i urządzenie 
do wykrywania zużycia łożysk wału obrotowego 

Sposób wykrywania [zużycia łożysk wału obrotowe-
go polega na tym, że wykrywa się i oznacza pro-
mieniowe położenia powierzchni łożysk wału, po-
równuje się te położenia z położeniami odniesienia i 
włącza się sygnał alarmowy, gdy odstęp między wy-
krytym położeniem promieniowym i położeniem od-
niesienia staje się większy lub irówtny wartości wstęp-
nie określonej. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu ma czujniki 
odległości (C) umieszczone wprost na łożyskach (11) 
wału (10) połączone z obwodem obróbczym (16), sko-
jarzonym z obwodem alarmowym (18), który jest 
włączany gdy jeden z sygnałów czujników (C) osią-
gnie wartość wstępnie określonego sygnału odniesie-
nia. 

Rozwiązanie według wynalazku stosuje się zwłasz-
cza do obsługi wałów korbowych silnika wysoko-
prężnego stanowiącego wyposażenie statku. 

(10 zastrzeżeń) 

G01R P.192973 11.10.1976 

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Po-
znań, Polska (Józef Fischer, Jan Smelkowski). 

Przyrząd do sprawdzania programu łączenia 
przełączników krzywkowych 

Przyrząd według wynalazku służy do szybkiego po-
montażowego porównania programu łączenia łączni-
ków z programem łączenia karty łączeń oraz do 
określania zestyków o niezgodnym programie łącze-
nia w poszczególnych pozycjach sprawdzanego prze-
łącznika. Przyrząd ten ma włączone na wyjściu za-
silacza tranzystorowe układy porównujące w liczbie 
potrzebnej do prawidłowego połączenia wszystkich 
zestyków badanego przełącznika (16) z tranzystoro-
wymi układami porównującymi (3) oraz posiada me-
chanizmy, łączeniowo^mocujący (1) badanego prze-
łącznika i nastawczy (2) karty łączeń połączone z 
tranzystorowymi układami porównującymi (3). Przed 
przystąpieniem do sprawdzenia przełącznika (16) za-
kłada się do kasety programu kartę łączeń badanego 
przełącznika. 

Lampki sygnalizacyjne (14) sygnalizują świeceniem 
niezgodność programu poszczególnych zestyków ba-
danego przełącznika (16) z programem karty łą-
czeń. (3 zastrzeżenia) 
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G01R P.193053 15.10.1976 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Je-
rzy de Mezer). 

Półprzewodnikowy integrator małych natężeń prądu 
z tranzystorem polowym 

Integrator według wynalazku ma układ rozłado-
wania kondensatora (C) zrealizowany za pomocą 
tranzystora bipolarnego (T2), sterowanego sygnałem z 
generatora rozładowania (GR). Ponadto posiada do-
datkowy tranzystor bipolarny (T3) pełniący rolę sy-
metrycznie włączonego elementu kompensującego 
prąd zerowy złącza kolektor-baza tranzystora rozła-
dowującego (T2). (2 zastrzeżenia) 

G01R P. 193252 23.10.1976 

Politechnika Śląska, Glwice, Polska (Lesław Złe-
leżnik). 

Przetwornik pojemności 
i współczynnika stratności dielektryków 

na napięcie zmienne 

Przetwornik pojemności i współczynnika stratności 
dielektryków na napięcie zmienne posiada, przyłą-
czony do generatora (1) częstotliwości podakustycz-

nych i akustycznych mierzony dielektryk (2), do któ-
rego przyłączono wzmacniacz operacyjny (3) zawie-
rający w pętli sprzężenia zwrotnego wzorzec pojem-
ności (4). Przewody łączące generator (1) z dielek-
trykiem (2), a także przewody łączące dielektryk z 
wejściem wzmacniacza (3) oraz przewody łączące 
wzmacniacz z wzorcem pojemności (4) - .prowadzo-
ne są w ekranie. Jeden punkt generatora (1) oraz 
wzmacniacza (3), a także ekranu dielektryka (2) i 
waorca pojemności (4) - są uziemione. 

(3 zastrzeżenia) 

G01R P. 197755 28.04.1977 

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte, Gdynia, Polska (Jan Ddbkowski, Woj-
ciech Darski). 

Sposób pomiaru pól magnetycznych 
zewnętrznego rozpraszania maszyn elektrycznych 

prądu stałego i urządzenie do stosowania 
tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że reje-
struje się rozkłady kątowe tych pól w otoczeniu ma-
szyn elektrycznych (1) w stanie statycznymi charakte-
rystycznym dla ich pracy dynamicznej. 

W tym celu maszyny elektryczne (1) zawiesza się 
na elementach podtrzymujących (3) przymocowanych 
do podstaw (2), a obrót wirników maszyn blokuje się 
za pomocą elementu blokującego (4). 

Uzwojenia maszyn (1) zasila się z zasilaczy prądu 
stałego (8) wymuszając w nich przepływ prądów o 
wartości i kierunkach takich jakie płyną w tych 
uzwojeniach w normalnych warunkach pracy. 

Urządzenie do stosowania sposobu charakteryzuje 
się tym, że podstawy (2), elementy podtrzymujące (3) 
oraz elementy blokujące (4) wykonane są z materia-
łów nieferromagnetycznych a sondy magnetyczne (7) 
wyposażone są w systemy kompensacji obcych pól. 
Sposób i układ mogą być stosowane wszędzie tam, 
gdzie zachodzi potrzeba identyfikacji i oceny ilościo-
wej pól magnetycznych zewnętrznego rozproszenia 
maszyn elektrycznych prądu stałego. (5 zastrzeżeń) 

G01R P. 198006 T 10.05.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Medycznej 
„Ormed", Warszawa, Polska (Andrzej Strzałkowski). 

Sposób i układ do pomiaru częstości chwilowej 
wolnych przebiegów metodą cyfrową 

Sposób według wynalazku oparty jest o zasadę po-
mjiaru przedziału czasu od ostatniego impulsu ze-
wnętrznego i przekształcenie wyniku według funkcji 
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, przy czym funkcję (f) aproksymuje się odcdnka-

mi wynikającymi ze zmniejszającej się skokowo czę-
stotliwości impulsów (t) zliczanych i sterowanych 
przez licznik (L). Stan licznika (L) przekazywany jest 
do pamięci (P) i odczytu (O) w chwili przyjścia ko-
lejnego impulsu zewnętrznego (k), lub w przypadku 
wydłużania się przedziału czasu od ostatniego impul-
su (k) w porównaniu z poprzednim przedziałem! cza-
su, przekazywany jest bez zwłoki na przyjście kolej-
nego impulsu zewnętrznego (k). 

Układ do pomiaru zawiera blok sterujący (S) do 
którego wchodzą impulsy zewnętrzne (k), połączony 
jednym wyjściem z dzielnikiem częstotliwości (D) i 
licznikiem (K), a drugim wyjściem z pamięcią (P) oraz 
generator (Z) połączony z dzielnikiem częstotliwości 
(D), a ten z licznikiem (L), przy czym wyjście liczni-
ka (K) połączone jest z dzielnikiem częstotliwości (D), 
z pamięcią (P) i blokiem sterującym (S), a pamięć (P) 
połączona jest z odczytem (O) i blokiem sterującym 
(S). Wynalazek ma zastosowanie zwłaszcza w medy-
cynie do pomiarów częstości rytmu serca bądź od-
dechu. (2 zastrzeżenia) 

G01R P. 198866 T 14.06.1977 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Antoni Per-
kowski). 

Układ do wykrywania przerwy 
w zaworze półprzewodnikowym 

Układ do wykrywania przerwy w zaworze półprze-
wodnikowym zwłaszcza w zaworach półprzewodniko-
wych prostowników sieciowych charakteryzuje się 
tym, że równolegle do kontrolowanego zaworu pół-
przewodnikowego (Z) dołączony jest układ (U) złożo-
ny z czujnika (C), rezystora (R) i diody zaporowej (D), 
które są połączone szeregowo i tak, że dioda zaporo-
wa (D) spolaryzowana jest tak jak zawór półprzewod-
nikowy (Z). 

W przypadku powstania przerwy w zaworze pół-
przewodnikowym (Z) czujnik (C) przechodzi w stan 
czynny sygnalizując uszkodzenie zaworu półprzewod-
nikowego (Z). Układ szczególnie nadaje się do pro-
stowników sieciowych dużej mocy. (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 198976 T 17.06.1977 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Jacek 
Przygodzki). 

Czujnik do pomiaru prądów zmiennych 
o dużym natężeniu 

Czujnik do pomiaru prądów zmiennych o dużym 
natężeniu w postaci pasa Rogowskiego posiadający 
zwykłe przewody łączące doprowadzające sygnał po-
miarowy do miernika, charakteryzuje się tym, że 
przewody (3) i (7) połączone są z częścią pomiarową 
(1) przez długie odcinki (2) tego czujnika. Odcinki (2) 
stanowią przewody łączące odporne na zakłócenia. 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P. 199037 T 20.06.1977 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Ryszard 
Nieżorawski, Janusz Kryczkowski, Andrzej Jaeszke, 
Edward Proskura). 

Sposób i urządzenie 
do integracji funkcji wolnozmiennej 

Sposób integracji funkcji wolnozmiennej, zwłaszcza 
przebiegu napięcia doprowadzonego do wejścia kom-
paratora polega na równoczesnym doprowadzeniu do 
komparatora periodycznie zmiennych impulsów gene-
rowanych i charakteryzuje się tym, że doprowadza 
się w sposób ciągły napięcie trójkątnokształtne, o 
wartości większej niż maksymialna wartość mierzone-
go napięcia, uzyskując na wyjściu komparatora im-
pulsy o odcinkach proporcjonalnych do całki wejścio-
wego napięcia mierzonego. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu składa się 
z komparatora (1) i generatora impulsów (2), przy 
czym wyjście generatora (1) przebiegu trójkątno-
kształtnego dołączone jest do komparatora (2), które-
go wejście stanowi wejście układu pomiarowego, # a 
wyjście wyjście tegoż układu. (2 zastrzeżenia) 
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G01R P. 199053 T 21.06.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Bożenna Kalus-
-Jęcek). 

Układ do pomiaru 
współczynnika kształtu napięć przemiennych 

małej częstotliwości 

Układ do pomiaru wartości współczynnika kształtu 
napięcia przemiennego małej częstotliwości, charakte-
ryzuje się tym, że zawiera przetwornik całkujący 
(PC), przetwarzający napięcie na liczbę impulsów 
proporcjonalną do iloczynu wartości średniej i okre-
su zmian napięcia badanego, połączony z wejściem 
układu dzielącego (UD), oraz przetwornik całkujący 
(PCK) przetwarzający napięcie na liczbę impulsów 
proporcjonalną do iloczynu kwadratu wartości sku-
tecznej i okresu zmian napięcia badanego połączony z 
układem dzielącym (UD) za pośrednictwem układu 
mnożącego (UM) połączonego z generatorem impulsów 
wzorcowych (GJ), oraz układu pierwiastkującego 
(UP), przy czym do wyjścia układu dzielącego jest 
przyłączony miennik napięcia (V). (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 199054 T 21.06.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Bożenina Kalus-
-Jęcek). 

Układ do pomiaru wartości skutecznej 
napięć przemiennych małej częstotliwości 

Układ do pomiaru wartości skutecznej napięć prze-
miennych małej częstotliwości, charakteryzuje się 
tym, że zawiera prostownik (PK) o charakterystyce 
kwadratowej i dwu wyjściach symetrycznych przy-
łączanych na przemian do układu całkującego za po-
rraocą dwupołożeniowego przełącznika (P) sterowanego 
sygnałami z komparatora (K) włączonego pomiędzy 
wyjście układu całkującego (UC), a jedno wejście 
układu dzielącego (UD), którego drugie wejście jest 
połączone z generatorem impulsów wzorcowych (G), 
a do wejścia jest przyłączony miernik napięcia (V). 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P. 200322 17.08.1977 

Pierwszeństwo: 17.08.1976 - St. Zjedn. Am. 
(nr 715098) 

Allegheny Ludlum Industries Inc., Pittsburgh, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki (Merlin Lee Osborn, Layton 
Deloe Crytzer). 

Sposób badania własności magnetycznych 
poruszającej się taśmy i urządzenie do badania 

własności magnetycznych poruszającej się taśmy 

Sposób polega na tymj, że magnesuje się ciągłą, po-
ruszającą się taśmę do pewnej wartości magnetyzacji, 
dokonuje się pierwszego odczytu napięcia wskazują-

cego magnetyzację, dokonuje się drugiego odczytu na-
pięcia wskazującego magnetyzację dla uzyskania syg-
nału napięciowego różnego od pierwszego odczytanego 
napięcia, i otrzymuje się stosunek pomiędzy pierw-
szym odczytem, a różnicą pomiędzy pierwszym i dru-
gim odczytem dla uzyskania ciągłego odczytu wska-
zującego ten stosunek dla wszystkich położeń taśmy. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu zawiera 
układ magnesowania (12) i detekcji (A) i (B) zawie-
rający elementy do indukowania prądu magnesują-
cego i elementy do detekcji dwóch parametrów stru-
mienia zaindukowanego w taśmie (10) oraz układ (38) 
odbierający dwa wyjściowe napięcia dla wytwarzania 
trzeciego napięcia (Eo) będącego stosunkiem napięcia 
dla jednego z parametrów (A) podzielonego przez róż-
nicę pomiędzy pierwszym (A) i drugim (B) napięciem 
wyjściowym. (28 zastrzeżeń) 

G02B P. 199132 T 23.06.1977 

Akademtia Medyczna, Wrocław, Polska (Włodzimierz 
Kałdowski). 

Rzutnik optyczny z pochylnią 
do prostych i okrągłych magazynów przeźroozy 

Rzutnik według wynalazku ma w obudowie (1) po 
obu stronach pionowego otworu (2) do wprowadzania 
do jego wnętrza ramek z przeźroczami dwie podłuż-
ne płytki (5, 6), a poniżej nich, w dobranej odległoś-
ci, obrotowo zamocowane rolki (7) otoczone dystanso-
wymi płytkami (8, 9, 10, 11). Pomiędzy rolkami (T) 
rzutnik ma w obudowie (1) dodatkowy otwór (12), z 
którego wystaje sprężyście zamocowany obły występ 
(13) o dolnej powierzchni płaskiej i ulokowanej na tej 
samej wysokości co najniżej położony punkt obwodu 
rolek (7). 

Podłużne płytki (5, 6) mają dolne krawędzie o za-
rysie kołowym,, natomiast prowadnica ruchomego ra-
mienia wprowadzającego ramki z przeźroczami przez 
pionowy otwór (2) do wnętrza rzutnika, jest przesu-
nięta co najmniej o grubość rolek (7) w stosunku do 
wewnętrznej powierzchni prowadnicy podstawy (4). 

(2 zastrzeżenia) 
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G04C 
G06F 

P. 193246 23.10.1976 

Przedsiębiorstwo Geofizyki Górnictwa Naftowego, 
Kraków, Polska (Zygmunt Mazur, Ryszard Bal, Ed-
ward Mlost, Janusz Paździerkdewicz, Jan Petriczek, 
Zdzisław Soja). 

Zegar elektroniczny do komputera 

Zegar według wynalazku służy do pomiaru czasu 
wykonywania programów na komputerze wyposażo-
nym w szynę przerwań priorytetowych. Posiada on 
dwa generatory (1, 2), z których jeden daje impulsy 
w odstępach sekundowych, a drugi w odstępach mi-
nutowych. Do każdego z generatorów dołączony jest 
monowibrator (3, 4), który kształtuje impuls przycho-
dzący z generatora i przekazuje do układu dopaso-
wującego (5) wyposażonego w przystawkę (6), służą-
cą do kontroli oraz sterowania układem wybierają-
cym (7), który umożliwia wybranie i przesłanie tylko 
jednego impulsu bezpośrednio do komputera (9) lub 
za pośrednictwem translatera (8). Translator (8) wy-
korzystywany jest w przypadku wykonania kompute-
ra w technice CTL. (1 zastrzeżenie) 

G04F 
G06G 

P. 198564 Т 01.06.1977 

Obrabiarek, Centrum Badawczo-Konstrukcyjne 
Pruszków, Polska (Konstanty Kępa). 

Układ przerwania zegarowego 

Układ przerwania zegarowego jaki algorytm zgło-
szenia obsługi przez komputer transportu międzyope-
racyjnego w centrach produkcyjnych według wyna-
lazku, składa się z zegara czasu realnego (ZCR) lub 
generatora zewnętrznego (GZP) dla cyklicznego gene-
rowania sygnału sprzężonego z komputerem) (DNC), 
przy czym generowanie sygnału odbywa się cyklicz-
nie niezależnie od stanu jakiejkolwiek stacji (SO) w 
centrach produkcyjnych (CP) lub transporcie między-
operacyjnym (TMO) przedmiotów obrabianych. 

(1 zastrzeżenie) 

G04F P. 199078 T 23.06.1977 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„Mera-Piap", Warszawa, Polska (Andrzej Libura). 

Urządzenie do cyfrowego pomiaru 
odcinków czasu 

Urządzenie do cyfrowego pomiaru odcinków czasu, 
wykorzystujące kalkulator elektroniczny przeznaczony 
do obliczeń, według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że jest wyposażone w kluczowany generator (T), 
dostarczający impulsy czasowe o stałej częstotliwości, 
oraz bramkę (B), przy czymi wyjście generatora (T) 
jest połączone z jednym wejściem bramki (B), której 
drugie wejście połączone jest z wyjściem procesora 
kalkulatorowego (CP) i klawiaturą (К), а wyjście tej 
bramki (B) połączone jest z wejściem procesora kal-
kulatorowego (CP) i klawoaiturą (K). 

(4 zastrzeżenia) 

G05B P. 192974 11.10.1976 

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Po-
znań, Polska (Ryszard Drozdowski, Jan Piechowkz, 
Stanisław Mąka). 

Urządzenie elektroniczne do automatycznego 
sterowania blokadą drzwi 

zwłaszcza w osobowych wagonach kolejowych 

Urządzenie według wynalazku sterowane jest napię-
ciem prądu stałego prądnicy wagonowej lub napię-
ciem wyprostowanym z prądnicy wagonowej prądu 
przemiennego. Do sterowania urządzeniem! przy blo-
kowaniu drzwi wykorzystuje się odcinek В - С cha-
rakterystyki napięciowej przy wzroście prędkości po-
ciągu, a odcinek A - O charakterystyki napięciowej 
przy zatrzymywaniu pociągu. Napięcie sterujące z 
prądnicy wagonowej doprowadza się do nieliniowego 
dzielnika napięciowego złożonego z rezystora wejś-
ciowego (2) i diody (1) ograniczającej napięcie steru-
jące. 

Dioda (1) ograniczająca napięcie sterujące spełnia 
rolę ogranicznika napięcia zabezpieczając tranzystor 
wejściowy (9) w okresie pracy, gdy napięcie prądnicy 
przekracza punkt С zdążając do punktu D na charak-
terystyce. Urządzenie posiada na wyjściu przekaźnik 
(29) lub kontaktron sterowany dwoma równoległymi 
torami. 

Urządzenie wyposażone jest również w podwójny 
układ kompensacji wpływu zmian temperatury, który 
zapewnia stałość napięcia sterującego dyskryminator 
napięcia toru niskoczułego (21j) w funkcji zmian tem-
peratury w zakresie do +50°C. W torze drugim dy-
skryminatora napięcia toru wysokoczułego (22) taka 
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korajpensacja jest zbędna. Przetwornica napięciowa 
(30) spełnia bardzo istotną rolę galwanicznego oddzie-
lenia wagonowej baterii akumulatorów od obwodów 
urządzenia w okresie, gdy napięcie prądnicy wagono-
wej (odcinek O -С charakterystyki) jest wykorzysty-
wane do sterowania blokadą drzwi. 

(2 zastrzeżenia) 

G05D P. 193099 18.10.1976 

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych 
„UNITRA-UNIMA", Warszawa, Polska (Jerzy Szmit-
kowski, Andrzej Kulik, Jan Dziupiński). 

Układ sterowania pojemników 
o obiegu ciągłym 

Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania po-
jemników o ciągłym obiegu stosowanych do poda-
wania na stanowisko robocze detali przy montażu 
zwłaszcza elementów elektronicznych na stołach mon-
tażowych. 

Układ według wynalazku, ma klucze elektryczne 
z dźwigniami (9a) i (9b) do sterowania układem ze-
społu napędowego (7), oraz układem programującym 
(11) i układem zliczającym (10), przy czym dźwignie 
(9a) i (9b) są sterowane za pomocą nastawnej krzyw-
ki zderzakowej (8), w którą są wyposażone poszcze-
gólne wózki (4) przemieszczające się wzdłuż przesu-
wu cięgna (5). Układ zawiera dodatkowy klucz elek-
tryczny z dźwignią (9c) do sterowania układem (12) 
do zerowania układu zliczającego (10) sterowany na-
stawną krzywką zderzakową (8). (2 zastrzeżenia) 

G05D 
B23Q 

P. 198911 T 16.06.1977 

Centrum Badawczo-Komstrukcyjne Obrabiarek, Pru-
szków, Polska (Tadeusz Lewandowski). 

Elektroniczny system do sterowania 
obrabiarek-kopiarek 

Elektroniczny system do sterowania obrabiairek-ko-
piarek składa się z układu sterowania numerycznego 
(1) zawierającego pamięć (4) typu „zapis-odczyt" oraz 
z współpracującego z nim elektronicznego wzornika 
(2) wyposażonego w pamięć (3) typu „tylko odczyt". 

Program obróbki wprowadzony jest do pamięci (3) 
po wykonaniu obróbki pierwszego detalu z serii, na-
stępne detale wykonywane są przez obrabiarkę ste-
rowaną przez układ sterowania numerycznego (1) po-
bierający program obróbki z pamięci (3). 

(1 zastrzeżenie) 

G06F P. 199418 06.07.1977 

Pierwszeństwo: 07.07.1976 - ZSRR (nr 2379679) 

Valerij FedoroviC Gusev, Kazań, Gennadij Nikolae-
vić Ivanov, Kazań, Vladimir Jakovleviö Kontarev, 
Moskwa, Genrich Isaevic Krengel, Kazań, Vjaceslav 
Jatkovlevic Kremlev, Moskwa, Mamsur Zakirövic Sa-
givaleev, Kaziań, Jurij Ivamoviö Scetinin, Moskwa, 
Azat Usmanovic Jarmuchamitov, Kazań, ZSRR (Vale-
rij Fedorovic Gusev, Gennadij Nikolaevic Ivanov, 
Vladimir Jakovleviö Kontarev, Genrich Isaevic Kren-
gel, Vjaceslav Jakovlevic Kremlev, Mansur Zakirovic 
Sagivaleev, Jurij Ivanovic SCetinin, Azat Usmanovic 
Jarmuchametov). 

Urządzenie pamięci 

Urządzenie pamięci zawiera blok pamięci do prze-
chowywania informacji sterującej, połączony z reje-
strem stałych, do którego dołączony jest rejestr 
przejścia funkcyjnego według adresu powrotu, z reje-
strem następnego adresu, z rejestrem! cech modyfika-
cji pozycji adresu bloku pamięci do przechowywania 
informacji sterującej i z rejestrem kodu analiz, do 
którego dołączony jest deszyfrator kształowania syg-
nałów analiz. Do wyjść deszyfratora kształtowania 
sygnałów analiz są dołączone układy koincydencyjne 
(17), które tworzą macierz (18), której to macierzy 
liczba kolumn równa jest liczbie modyfikowanych po-
zycji adresu bloku (1) pamięci do przechowywania in-
formacji sterującej, a liczba wierszy określona jest 
pozycyjnością rejestru (8) kodu analiz. 

Urządzenie zawiera również dodatkowe układy ko-
incydencyjne (19), których liczba równa jest liczbie 
modyfikowanych pozycji adresu bloku (1) pamięci do 
przechowywania informacji sterującej i z których każ-
dy dołączony jest do układów koincydencyjnych (17) 
i do rejestru (7) cech modyfikacji pozycji adresu blo-
ku (1) pamięci do przechowywania informacji steru-
jącej, komutatory priorytetowe (3, 4) do komutacji 
modyfikowanych pozycji adresu bloku (1) pamięci do 
przechowywania informacji sterującej, których liczba 
równa jest liczbie odpowiednio modyfikowanych i nie-
modyfikowanych pozycji adresu bloku (1) pamięci do 
przechowywania informacji sterującej i do każdego 
z których dołączone są blok (13) zadawania rozkazów, 
szyfrator (15), blok pamięci (1) do przechowywania in-
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formacji sterującej, rejestr (10) przejścia funkcyjnego 
według adresu powrotu M rejestr (6) następnego ad-
resu. Komlutatory priorytetowe (3) do komutacji mo-
dyfikowanych pozycji adresu bloku (1) pamięci do 
przechowywania informacji sterującej połączone są 
również z rejestrem (7) cech modyfikacji pozycji ad-
resu bloku (1) pamięci do przechowywania informacji 
sterującej i z każdym z dodatkowych układów (19) 
koincydencyjnych. 

Wynalazek może być wykorzystany do sterowania 
procesami i kanałami elektronicznych maszyn cyfro-
wych, oraz w systemach sterowania automatycznego 
różnorodnymi obiektami. (3 zastrzeżenia) 

G06F P. 199745 19.07.1977 

Pierwszeństwo: 19.07.1976 - ZSRR (nr 2386002) 

Taganrogskij Radiotechnićeskij Institut imieni V. D. 
Kalmykova, Taganrog, ZSRR (Aleksej Petrovié Sta-
chov, Jurij Mussoviö Viänjäkov, Vladimir Andreevic 
Luzeckij, Aleksander Vasilevic Ovodenko, Nikolaj 
Aleksandoviö Soljanićenko, Aleksander Vladimirovic 
Fomdcev). 

Sposób sprowadzania p-kodu Fibonacci'ego 
do postaci minimalnej i urządzenie do sprowadzania 

p-kodu Fibonacci'ego do postaci minimalnej 

Sposób sprowadzania p-kodów Fibonacci'ego do po-
staci minimalnej polega na tym, że w początkowym 
p-kodizie Fibonacei'ego, któremu odpowiada początko-
wa kombinacja sygnałów binarnych, realizuje sią 
wszystkie działania splotu na pozycjach dwójkowych, 
polegające na tym, że w kombinacji sygnałów binar-
nych, odpowiadającej pnkodowi Fibonacci'ego liczby, 
sygnał binarny odpowiadający wartości zerowej 1-tej 
pozycji p«kodu Fiboniaoci'ego liczby, oraz sygnały bi-
narne, odpowiadające jedynkowym wartościom (1-1)-
-tej i (1.-Ф-1) tej (pozycji p-kodu Fibonacci'ego liczby 
zastępuje- się sygnałami zanegowanymi. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu zawiera n 
jednakowych komórek funkcjonalnych, z których to 
komórek 1-ta komórka funkcjonalna ma wyjście splo-
tu połączone z jednym z wejść ustawiających splotu 

(l-l)-tej komórki funkcjonalnej i z jednym z wejść 
ustawiających splotu (l-p-l)-tej komórki funkcjonal-
nej, jedno wejście informacyjne splotu połączone jest 
z wyjściem informacyjnym (l-l)-tej komórki funkcjo-
nalnej, a drugie wejście informacyjne splotu jest po-
łączone z wyjściem informacyjnym (l-p-l)-tej komór-
ki funkcjonalnej. 

Oprócz tego wejścia sterujące splotu wszystkich ko-
mórek funkcjonalnych są dołączone do wspólnego 
punktu i tworzą wejście informacyjne splotu urzą-
dzenia do sprowadzania p-kodów Fibonaccii'ego do po-
staci minimalnej, a zbiory (n) informacyjnych wejść 
i (n) informacyjnych wyjść wszystkich komórek funk-
cjonalnych tworzą odpowiednio informacyjne wielo-
pozycyjne wejście i informacyjne wielopozycyjne 
wyjście całego urządzenia do sprowadzenia p-kodów 
Fibonacci'ego do postaci minimalnej, gdzie (p) - 1, 
2,...n = liczba pozycji p-kodu, a (1) = 1, 2, ..., n. 

Urządzenie jest przeznaczone do zastosowania we 
wszystkich dziedzinach, związanych z budową przy-
rządów cyfrowych, w szczególności do zastosowania 
w specjalnych cyfrowych maszynach, systemach cyfro-
wych kontroli i diagnostyki skomplikowanych syste-
mów automatycznych, w cyfrowych przyrządach po-
miarowych i systemach pomiaru cyfrowego. 

(54 zastrzeżenia) 

G06F P. 200139 09.08.1977 

Pierwszeństwo: 17.08.1976 - ZSRR (nr 2398612) 

Valerij Fedorovië Gusev, Gennadij Nikolaevic Iva-
nov, Genrich Isaevic Krengel, Mansur Zakärovic Sa-
giivaleev, Azait Usmanowic Jarmuchametov, Kazań, 
Vladimir Jakovlevic Kontarev, Vjaceslav Jakovlevic 
Kremlev, Jurij Ivanovic Scetianin, Moskwa, ZSRR 
(Valerij Fedorovic Gusev, Gennadij Nikolaevic Iva-
nov, Vladimir Jakovlevic Kontarev, Genrich lsaevic 
Krengel, Vjaceslav Jakovlevic Kremlev, Mansur Zaki-
rovic Sagivaleev, Jurij Ivanovic Scetinin, Azajt Usma-
novic Jarmuchametov). 

Komórka jednorodnej struktury 
macierzowej 

Komórka jednorodnej struktury macierzowej we-
dług wynalazku jest zrealizowana w układzie prze-
rzutnika D (8), do którego wyjścia dołączone są rów-
noległe wejścia informacyjne elementów logicznych 
I-NIE (16), z których to elementów każdy jest zreali-
zowany z zachowaniem możliwości grupowania ich od 
strony wyjść. Liczba elementów logicznych I-NIE jest 
równa liczbie wejść informacyjnych przerzutnika D. Te 
elementy mają wejścia sterujące, z których każde jest 
dołączone do jednego z łącz adresowych (6), odczytu 
oraz wyjścia, z których każde jest dołączone do jedne-
go z wejść informacyjnych przerzutnika D. Każde 
wejście sterujące przerzutnika D jest połączone z jed-
nym z łącz adresowych (5) zapisu. 

Komórka jednorodnej struktury macierzowej jest 
przeznaczona do wykorzystywania przy konstruowa-
niu szybkodziałających elektronicznych maszyn cyfro-
wych. (2 zastrzeżenia) 
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G06M P. 193006 14.10.1976 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „Me-
ra-Piap", Warszawa, Polska (Janusz Piskorz, Dariusz 
Swinarski, Grzegorz Świderski, Jan Winiecki, Józef 
Rokicki). 

Urządzenie ustalające i łożyskujące 
dla liczydła kasowalnego 

Urządzenie ustalające i łożyskujące, przeznaczone 
szczególnie do stosowania w miernikach samochodo-
wych, według wynalazku charakteryzuje sią tym, że 
krzywka kasująca (1) i czop łożyskowy (2) stanowią 
jednorodną część, najkorzystniej z tworzywa sztucz-
nego, a czop łożyskowy (2) ma występ (7) współpra-
cujący ze wzdłużnym rowkiem (3) wałka zabierają-
cego (8). (1 zastrzeżenie) 

G11B P.193121 19.10.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informa-
tyki przy Warszawskich Zakładach Urządzeń Infor-
matyki „Meramat", Warszawa, Polska (Władysław 
Tryliński, Maciej Ostrowski). 

Pamięć taśmowa magnetyczna z systemem 
automatycznego zakładania taśmy 

Pamięć taśmowa magnetyczna z systemem automa-
tycznego zakładania taśmy składa się z dwóch szpul 
(1, 12) o poziomych i równoległych osiach obrotu, u-

mieszczonych w komorze, z których pierwsza jest 
szpulą podającą <1) taśmę (7), a druga jest szpulą obra-
cającą (12) taśmę (7), z zestawu urządzeń prowadzą-
cych i napędzających tę taśmę, z urządzenia trans-
portowego do przenoszenia początku taśmy (7) ze szpu-
li podającej (1) ma szpulę obracającą (12) i ustawienia 
początku odcinka roboczego taśmy (7) przed głowicą 
magnetyczną w czasie automatycznego zakładania 
taśmy (7), z układu sterowania obrotami szpul (1, 12) 
i układem zasilania pneumatycznego. Na walcowej 
powierzchni piasty szpuli odbierającej (12) znajdują 
się otwory (14), natomiast wnętrze tej piasty jest po-
łączone ze wspomnianym układem zasilania. 

W procesie przenoszenia początku taśmy (7) ze szpu-
li podającej (1) do szpuli odbierającej (12) urządzenie 
transportowe łączy wnętrze komory szpul (1, 12) z 
ciśnieniem atmosferycznym poprzez otwory, kanały 
i szczeliny, przez które przepływa powietrze pod 
wpływem ssącego działania szpuli odbierającej (12), 
tworząc strumienie powietrzne przeciwdziałające siłom 
grawitacji oddziaływującym na początek taśmy mag-
netycznej (7). (1 zastrzeżenie) 

G11B P.198619 T 02.06.1977 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, War-
szawa, Polska (Jan Stefański, Jacek Kibiński). 

Urządzenie do rejestracji obrazów z satelitów 
meteorologicznych 

Urządzenie według wynalazku zawiera zespół syn-
chronizacji i fazowania (1), mechanizm transportu noś-
nika (2), modulowane źródło światła (5) zasilane 
wzmacniaczem (8) poprzez demodulator sygnału sate-
litarnego (7). W urządzeniu zapis następuje na barw-
nym nośniku obrazu (3) za pomocą układu optycznego 
(4) zawierającego zespół filtrów optycznych (11) po-
wodujących ekspozycję poszczególnych linii obrazu 
światłem o różnych barwach. Zespół filtrów (11) jest 
związany z mechanizmem przełączającym (10) stero-
wanym przez detektor impulsów początku linii po-
szczególnych składników obrazu (9). (2 zastrzeżenia) 
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G11B P.198648 T 02.06.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Władysław Peł-
czewski). 

Silnik elektryczny gramofonowy 

Silnik elektryczny gramofonowy według wynalazku 
ma w nieruchomej podstawie (13) osadzoną nierucho-
mą magneśnicę złożoną z rdzenia (2) i nabiegunników 
(3) i (4), pomiędzy którymi jest umieszczone nierucho-
me uzwojenie wzbudzające (8) zasilane prądem stałym. 
Znajdująca się w otworze wykonanym na końcu wał-
ka (9) kulka (14) wsparta jest na płytce oporowej (15), 
której położenie względem nieruchomego korpusu (5) 
jest ustalone za pomocą śruby (16). (2 zastrzeżenia) 

G11B P.199971 30.07.1977 

Pierwszeństwo: 02.08.1976 - Holandia (nr 7608561) 

N.V. Philips'Gloeilainpenfabriken, Eindhoven, Ho-
landia. 

Urządzenie optycznego odczytu do analizowania. 
nośnika zapisu posiadającego strukturę informacyjną 

odbijającą promieniowanie oraz zespół odczytu 
optycznego 

Urządzenie do odczytu zawiera laser diodowy (6) 
dostarczający wiązkę czytającą (b), jak również pod-
daje detekcji informację. Laser diodowy (6) według 
wynalazku jest wyposażony w elementy opto-elektro-
niczne wykrywające położenie plamki czytającej 
względem czytanej ścieżki oraz położenie płaszczyzny 
ogniskowania. 

Zespół odczytu optycznego według wynalazku jest 
na zewnątrz wyposażony w elementy elektromechani-
czne do nadawania ruchu zespołowi w jego kierunku 
wzdłużnym i kierunkach poprzecznych, zaś w środku za-
wiera zespół promieniująco-detekcyjny i układ obiekty-
wowy, który to układ formujący plamkę czytającą 
zawiera dwie pojedyncze soczewki (106, 108), mające 
asferyczne powierzchnie i cylindryczną soczewkę (107) 
redukującą astygmatyzm. (14 zastrzeżeń) 

G60T P. 201438 11.10.1977 

Pierwszeństwo: 11.10.1976 - Szwecja (nr 7611248-1) 

Svenska Aktiebolaget Bromsregulator, Malmo, Szwe-
cja. 

Urządzenie sterujące do sprężynowego 
serwomotoru hamulcowego 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie sterujące 
dla sprężynowego serwomotoru hamulcowego wyposa-
żonego w układ dla przerywania i automatycznego 
przywracania jego działania, który posiada dociskane 
sprężyną sprzęgło rozłączane dla przerwania działania, 
przy czym zespół sterujący jest zasilany tym samym 
powietrzem sprężonym co i roboczy cylinder hamul-
cowy. 

Urządzenie według wynalazku zawiera zawór pilo-
towy (26-33) z wstępnie napiętą sprężyną (28) zamy-
kającą zawór oraz przeponę (29) uruchamianą ciśnie-
niem czynnika z cylindra hamulcowego i połączonego 
kanałem powietrznym zasilającym serwomotor, przy 
ciśnieniu odpowiadającym maksymalnemu hamowa-
niu roboczemu. Zespół wykonawczy (40-53) zawiera 
przeponę (43), na której powierzchnie działa ciśnienie 
z cylindra hamulcowego i ciśnienie z serwomotoru. 
Przepona jest połączona z układem sterującym (48-53) 
rozłączającym sprzęgło z chwilą gdy ciśnienie serwo-
motoru przewyższy ciśniienie w cylindrze hamulcowym 
oraz ma kalibrowane dysze (35, 36) zapobiegające 
szybkiemu spadkowi ciśnienia w serwomotorze. 

(5 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01F 
HQ3H 

P. 197626 T 25.04.1977 

Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki, Jedli-
cze, Polska (Jerzy Nowikow, Franciszek Dziura, Wil-
helm Brela). 

Zwojnica dławika zaporowego do energetycznej 
telefonii nośnej o wysokiej częstotliwości 

Zwojnica według wynalazku ma uzwojenie, które 
stanowi metalowa taśma (1) nawinięta od środka po-
między pierś cieni ami: wewnętrznym (2) i zewnętrznym 
<3), które są połączone ze sobą łącznikiem (4) w ten 
sposób, iż taśma (1) jest ułożona swą szerokością rów-
nolegle do osi zwojnicy, zaś odstępy pomiędzy po-
szczególnymi zwojami są zabezpieczone szerokością 
izolacyjnych wkładek (5). Do końców taśmy (1) są 
przymocowane zaciski prądowe. (1 zastrzeżenie) 

H01F P. 198912 T 16.06.1977 

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, 
Pruszków, Polska (Krystyna Giza, Adam Cieszewski, 
Edward Wasilewski, Bronisław Jurek, Zbigniew Mo-
mot). 

Elektromagnes prądu zmiennego 

Przedmiotem wynalazku jest elektromagnes prądu 
zmiennego posiadający zastosowanie zwłaszcza do ste-
rowania rozdzielaczy hydraulicznych. 

Elektromagnes posiada korpus (2) i zworę (4) wy-
konaną z blach nitowanych. Korpus (2) zaopatrzony 
jest we wgłębienie (6) umieszczone poza częścią czo-
łową cewki (3) obejmujące zewnętrznie część (5) zwory 
(4) elektromagnesu, tworzące dodatkowy przepływ 
strumienia magnetycznego (0") przez szczelinę (12). 

(1 zastrzeżenie) 

H01F P. 201439 11.10.1977 

Pierwszeństwo: 11.10.1976 - Finlandia (nr 762891) 

Oy Helvar, Helsinki, Finlandia (Pertti Ldlja). 

Rdzeń żelazny dławika lub tranformatora 
oraz sposób wykonywania rdzenia żelaznego 

dla dławika lub transformatora 
Rdzeń żelazny dławika lub transformatora według 

wynalazku jest złożony ze stosu płytek, korzystnie ty-
pu T i U, w którym każda z płytek U jest izłożona 
z dwóch płytek L (2) mających wyżłobienia (5) w gór-
nych częściach linii pionowych, które są zwrócone na 
zewnątrz od siebie oraz w dolnych częściach linii po-
ziomych stykających się ze sobą. 

Płyty T (1) są połączone ze sobą w celu utworzenia 
stosu płytek za pomocą pręta (6) usytuowanego w wy-
żłobieniu (5) w dolnej części linii pionowej i będącego 
elementem zaporowym dla końców linii płytek L 
przylegających do siebie oraz tworzącego uszczelkę 
powietrzną. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że płytki 
L wytłacza się z pasa płyty żelaznej, tak aby kąt pros-
ty płytki znajdował się w części środkowej pasa, a 
końce linii tworzących L były usytuowane na krawę-
dziach pasa. (3 zastrzeżenia) 

P. 198194 18.05.1977 

Pierwszeństwo: 20.05.1976 - Wielka Brytania 
(nr 20879/76) 

International Standard Electric Corporation, Nowy 
Jork, St. Zjednoczone Ameryki (Henley Frank Ster-
ling, Eric Langley Bush, Stephen John McMamus). 

Kondensator elektrolityczny oraz sposób wytwarzania 
kondensatora elektrolitycznego 

Kondensator elektrolityczny według wynalazku za-
wiera anodę ze sprasowanej, porowatej masy, którą 
stanowią ziarna powleczone stopem zaworowym, nie 
przewodzące elektryczności i znacznie twardsze od tej 
powłoki. 

Wielkość ziaren wynosi od 9-21 \к, a ziarna wytwo-
rzone są z materiału ceramicznego. Materiał powłoki 
stanowi tantal, niob bądź stop tantalowo-niobowy. 
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Sposób wytwarzania kondensatora elektrolitycznego 
polega na tym, że prasuje się ziarna o powierzchni 
powleczonej stopem zaworowym, wytworzone z ma-
teriału nie przewodzącego elektryczności i znacznie 
twardszego od powłoki oraz anodyzuje się stop zawo-
rowy do postaci dielektryka kondensatora. 

(21 zastrzeżeń) 

H01H P.198693 06.06.1977 

Pierwszeństwo: 08.06.1976 - Francja (nr 76 17220) 

Charbannaqes de France, Paryż, Francja. 

Urządzenie z przekaźnikami bez styków 

Urządzenie z przekaźnikami bez styków przechodzą-
cych przez obudowę przeznaczone jest do przekazy-
wania informacji poprzez obudowę przeciwwybucho-
wą, zwłaszcza przez obudowę przeciwwybuchową lam-
py błyskowej. Charakteryzuje się ono tym, że ścianka 
(5) obudowy (1) zawiera przepust (6), w którym osa-
dzony jest szczelnie gwintowany świetlik (10) z ma-
teriału przeźroczystego, a wewnątrz obudowy (1) 
oprócz lampy błyskowej, umieszczone jest urządzenie 
wyzwalające (20) przez zestyk (22) lampę błyskową. 

Urządzenie wyzwalające <20) posiada fototranzystor 
(Ti) sterowany przez przechodzące przez świetlik (10) 
fotony wytwarzane przez urządzenie (30) mające diodę 
elektroluminescencyjną (Di). Urządzenie (30) wytwa-
rzające fotony jest umieszczone na zewnątrz obudowy 
przeciwwybuchowej (1), w komorze (7) i sterowane 
jest zestykiem (32) zsynchronizowanym z migawką 
aparatu fotograficznego. (8 zastrzeżeń) 

H01H P. 201080 27.09.1977 

Pierwszeństwo: 27.09.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 727,064) 

Westinghouse Electric Corporation, Pittsburgh, St. 
Zjedn. Am. (Robert Trący Elms, Joseph Charles En-
gle). 

Przerywacz obwodu prądu ziemnozwarciowego 

Przerywacz obwodu prądu ziemnozwarciowego we-
dług wymalazku zawiera zestyki rozłączne (18) do prze-
rywania prądu płynącego w zabezpieczanym obwodzie 
elektroenergetycznym (10), elementy wyłączające (22) 
działające po wywołaniu rozłączenia zestyków oraz 
elementy (19) do detekcji prądu ziemnozwarciowego. 

Przerywacz (16) zawiera elementy (20) kontrolujące 
napięcie w zabezpieczanym obwodzie elektroenerge-
tycznym (10) oraz układ pobudzający (17) czuły na 
działanie elementów (19) do detekcji prądu ziemno-
zwarciowego i elementów (20) kontrolujących napięcie 
dla ustalenia poziomu prądu wyłączania w funkcji 
napięcia obwodu elektroenergetycznego (10), przy czym 
układ pobudzający (17) jest dołączony do elementów 
wyłączających (22) dla pobudzania ich, gdy prąd ziem-
nozwarciowy osiąga określony poziom prądu wyłą-
czenia. (4 zastrzeżenia) 

H01H P.201303 05.10.1977 

Pierwszeństwo: 05.10.1976 - Wielka Brytania 
(nr 41226/16) 

Lucas Industries Limited, Birmingham, Wielka Bry-
tania (Derek Thormley). 

Przełącznik elektryczny 

Przełącznik elektryczny według wynalazku zawiera 
styk ruchomy (39) odsunięty od styku stałego (35) za 
pomocą krzywki (28). Krzywka (28) jest obracana za 
pomocą pokrętła (14) ręcznego. Zespół elektromagne-
tyczny (26) przesuwa krzywkę (28) względem styku ru-
chomego w kierunku osi obrotu krzywki. Krzywka (28) 
ma powierzchnie krzywkowe (29, 31), z których każda 
pod wpływem obrotu krzywki może poruszać styk ru-
chomy, w celu połączenia go ze stykiem stałym. 

(7 zastrzeżeń) 
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H01J P.193200 21.10.1976 

Zakład Urządzeń Elektronicznych „Unima'', War-
szawa, Polska (Jerzy Rydzewski). 

Układ modulacji jaskrawości ze sprzężeniem 
stałoprądowym siatki sterującej lampy 

oscyloskopowej 

Układ według wynalazku zawiera układ stabilizacji 
napięcia katodowego i transformator podwyższający 
poziom napięcia. Układ zasilający sterowany z trans-
formatora znajduje się na potencjale bliskim napięciu 
katodowemu. Wejściowy sygnał sterujący steruje tran-
zystor wejściowy (Tl), w którego kolektor jest włą-
czona dioda emitująca światło (D3) oraz przez konden-
sator sprzęgający (C4) bramkę tranzystora polowego 
(T4), zaś sygnał świetlny z diody (D3) steruje foto-
tranzystor (T2), którego emiter połączony jest przez 
rezystory (R8, R9) ustalające wartość wzmocnienia z 
emiterem tranzystora (T3), pracującego w układzie 
wspólnej bazy, przy czym sygnał wyjściowy z ko^k-
tora tranzystora (T3) podawany jest przez rezystor 
sprzęgający (R12) na bramkę tranzystora polowego 
(T4), z którego drenu przez wzmacniacz stałoprądowy 
sygnał sterujący jest podawany bezpośrednio na siatkę 
lampy oscyloskopowej. (1 zastrzeżenie) 

H01J P. 200346 18.08.1977 

Pierwszeństwo: 18.08.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 715,372) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (Jaw-
dat Ibrahim Nubani, Walter Robert Rysz). 

Sposób montażu zespołu panelowego maski kineskopu 
z maską cieniową 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przed 
etapem zamontowania maski wewnętrzną powierzchnię 
panelu pokrywa się warstwą substancji organicznej, 
która to warstwa ulatnia się, gdy ogrzewa się ją w 
atmosferze powietrza w temperaturach do około 
400°C i następnie po etapie zamontowania maski, wy-
pala się panel w atmosferze powietrza w temperatu-
rach wystarczających do ulotnienia warstwy. 

Jako substancję organiczną stosuje się alkohol po-
liwinylowy. Etap wypalania przeprowadza się w ta-
kich temperaturach i przez takie okresy czasu aby 
zapewnić stabilizację wymiarów panelu i zespołu 
maski. (8 zastrzeżeń) 

H01J P. 200961 20.09.1977 

Pierwszeństwo: 22.09.1976 - RFN (nr P 2642560.5) 

Licentia Patent - Verwaltungs - GmbH, Frank-
furt, RFN. 

Kineskop kolorowy 

Kineskop według wynalazku ma trzy wyrzutnie za-
mocowane do wsporników szklanych (6) za pomocą 
obejm mocujących (14, 24, 34). Obejmy (14, 34) są 

umieszczone symetrycznie względem wspólnej płasz-
czyzny trzech wyrzutni, a nie symetrycznie względem 
osi wiązek elektronów obu wyrzutni zewnętrznych. 
Ukształtowanie i usytuowanie obejm (14, 24, 34) po-
woduje kompozycję odchyleń zbieżności wiązek elek-
tronowych, występujących wskutek nagrzewania się 
wyrzutni elektronowych. (6 zastrzeżeń) 

H01J P.200992 22.09.1977 

Pierwszeństwo: 22.09.1976 - St. Zjedin. Am. (nr 725,583) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (Jaw-
dat Ibrahim Nubani, Walter Robert Rysz). 

Sposób montowania zespołu mocującego w szyjce 
lampy elektropromieniowej 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przed 
wysunięciem zespołu mocującego do szyjki pokrywa 
się wewnętrzną powierzchnię szyjki warstwą substan-
cji organicznej i po zatopieniu zespołu mocującego w 
szyjce wymusza się ulatnianie warstwy w tempera-
turze nie większej niż około 400°C. (5 zastrzeżeń) 

H01L P.193117 19.10.1976 

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-
-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warszawa, 
Polska (Witold Rosiński). 

Sposób wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych 
i układów scalonych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w ukła-
dach scalonych obszar przewodzenia w określonym 
typie przewodnictwa wykonuje się przez implantację 
jonów w półizolacyjnym podłożu arsenku galowego, 
natomiast tranzystory polowe z barierą Schottkiego 
wykonuje się na bazie półizolacyjnego podłota arsenku 
galowego przez dwukrotną implantację jonów. 

(2 zastrzeżenia) 

H01Ł P.198163 T 17.05.1977 

Pierwszeństwo: 19.05.1976 - NRD (nr WP H05b/192904) 

VEB Werk für Fermsehelktronik, Berlin, NRD 
(Frank Bugge, Gerfried Heise, Hartwin Obernik). 

Dwubiegunowy element półprzewodnikowy 
przystosowany do emisji światła 

Element diodowy według wynalazku ma dwa silnie 
domieszkowane obszary (4, 6) o przeciwnej przewod-
ności, umieszczone w przepuszczającym światło bloku 
półprzewodnika i zaopatrzone w powierzchniowe kon-
takty metal-półprzewodnik. Silnie domieszkowane 
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obszary oddzielone są od siebie przez strefę połącze-
niową (2, 7) o słabej przewodności i obszar lumines-
cancyjny (14). Płytka przewodząca (9) o zadanej sze-
rokości połączona jest z sąsiadującym kontaktem me-
tal-półprzewodnik (8) strefy o przeciwnej przewod-
ności (4) ponad obszarem lummescencyjnym (14). Po 
uaktywnieniu obszaru luminescencyjnego następuje 
emisja światła przez co najmniej jedną z wolnych 
powierzchni. Element diodowy emitujący światło sto-
sowany jest do wskazania stanu pracy, optycznego 
przesyłania sygnałów oraz we wskaźnikach montowa-
nych np. w zegarkach, kalkulatorach, instrumentach 
pomiarowych, urządzeniach alarmowych. 

(20 zastrzeżeń) 

H01L P. 198843 T 13.06.1977 

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

Tranzystor MOS o bardzo dużej częstotliwości 
granicznej 

Tranzystor MOS o bardzo dużej częstotliwości gra-
nicznej charakteryzuje się tym, że obszary źródła (2) 
i drenu (3) mają przeciwny typ przewodnictwa, a od-
dzielone są obszarem (1) bardzo słabo domieszkowa-
nego półprzewodnika o dowolnym typie przewod-
nictwa. Bramka (4) odizolowana warstwą tlenku (5) 
znajduje się jedynie nad częścią tego obszaru (1) w 
pobliżu źródła (2). (1 zastrzeżenie) 

H01L P. 200127 08.08.1977 

Pierwszeństwo: 11.08.1976 - Holandia (nr 7608901) 

N.V. Philips Gloeilampenfabriken, Eindhoven, Ho-
landia. 

Sposób wytwarzania przyrządu półprzewodnikowego 

Sposób według wynalazku służy do wytwarzania 
krzyżujących się połączeń przewodnikowych przyrzą-
dów półprzewodnikowych wielkiej skali integracji. 
Sposób polega na tym, że po wykoinianiu dolnego wzo-
ru przewodników (3,..6) wykonuje się pośrednią warst-
wę metalu na całej powierzchni, a następnie formuje 
drugi wzór przewodnikowy (7,..9) na warstwie pośred-
niej, po czym warstwę pośrednią usuwa się selektyw-

nie za pomocą wytrawiania od dołu, z wyjątkiem 
obszaru połączeń między dwoma poziomami przewod-
ników. (7 zastrzeżeń) 

H01L P. 200347 18.08.1977 

Pierwszeństwo: 24.08.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 717,335) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. 

Przyrząd półprzewodnikowy wysokonapięciowy 

Przyrząd półprzewodnikowy według wynalazku za-
wiera podłoże (12) z materiału półprzewodnikowego 
posiadające pierwszą i drugą, główne przeciwległe 
powierzchnie (14, 16) i krawędź (18) leżącą pomiędzy 
nimi. Podłoże (12) ma początkowo przewodnictwo jed-
nego typu. Pierwszy obszar (20) o drugim typie prze-
wodnictwa leży wewnątrz podłoża (12) i tworzy pierw-
sze złącze p-n (22) z materiałem podłoża (12) w miej-
scu zetknięcia się z nim. Złącze (22) zawiera boczny 
fragment (26) leżący w zasadzie prostopadle do pierw-
szej powierzchni (14), dolny fragment (24) leżący w 
zasadzie równolegle do pierwszej powierzchni (14) 
i promieniowy fragment (28) łączący boczny fragment 
(26) i dolny fragment (24). 

Krawędź (18) ma kontur, który zaczyna się przy 
pierwszej powierzchni (14) w pierwszym obszarze (20) 
i biegnie w kierunku drugiej powierzchni (16) do 
pierwszego płaskiego obszaru (30). Pierwszy płaski 
obszar (30) przecina boczny fragment (26) pierwszego 
złącza p-n (22). Kontur rozciąga się od punktu leżą-
cego w pobliżu przecięcia w kierunku drugiej po-
wierzchni (16) do drugiego płaskiego obszaru (32). 
Wynalazek może być zastosowany w układach od-
chylania poziomego w odbiornikach telewizyjnych. 

(11 zastrzeżeń) 
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H01L P. 200365 19.08.1977 

Pierwszeństwo: 30.08.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 718,806) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. 

Sposób selektywnego domieszkowania materiału 
półprzewodnikowego 

Sposób selektywnego domieszkowania materiału pół-
przewodnikowego polega na tym, że wytwarza się 
warstwę dwutlenku krzemu na powierzchni podłoża, 
selektywnie odkrywa się fragmenty powierzchni przez 
warstwę i poddaje się podłoże wnikaniu domieszek 
glinowych w temperaturze i przez okres czasu po-
trzebne do utworzenia obszaru o określonej koncen-
tracji powierzchniowej domieszek i początkowej głę-
bokości poniżej odkrytych fragmentów powierzchni, 
przy czym warstwa ma grubość taką, że domieszki nie 
są w stanie osiągnąć leżącej poniżej powierzchni. 

(5 zastrzeżeń) 

H01P P.198960 T 16.06.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Krzysz-
tof Sachse). 

Mikrofalowy generator widma grzebieniowego 

Przedmiotem wynalazku jest mikrofalowy generator 
widma grzebieniowego mający zastosowanie w ukła-
dach syntezy częstotliwości, a zwłaszcza w mikrofa-
lowym syntezatorze częstotliwości, analizatorze widma 
i urządzeniu automatycznej identyfikacji pojazdów. 

Mikrofalowy generator widma grzebieniowego skła-
da się z generatora (1) krótkich impulsów i wielo-
wrotowego cyrkulatora ferrytowego (2), którego kolej-
ne wrota, zgodnie z kieruinkiem cyrkulacji połączone 
są z mikrofalowymi układami aktywnymi np. genera-
torami <3), tranzystorowymi lub diodowymi oraz z fil-
trem środkowo-przepustowym (4). (3 zastrzeżenia) 

H01R P. 193016 14.10.1976 

Anderson Power Products, Inc., Boston, St. Zjedn. 
Am. 

Elektryczny łącznik wtykowy 

Elektryczny łącznik wtykowy według wynalazku za-
wiera zestyk o strukturze gniazdo-wtyczka. Zespół 
(12) gniazda w łączniku zrealizowany jest za pomocą 
podłużnego styku (16), którego jeden koniec ma po-
wierzchnię przystosowaną do stykania z wtykiem (40). 
Wokół osi wzdłużnej tego styku i w pewnej odleg-
łości od tej osi usytuowanych jest wiele dociskanych 
za pomocą sprężyn (34, 36) segmentów obejmujących 
(32). Segmenty te i ich przystosowana do stykania się 
z wtykiem (40) powierzchnia stanowią gniazdo wtyko-
we (38). 

Zespół wtykowy (14) obejmuje nachyloną powierzch-
nię pierścieniową (44), która przetwarza działającą 
promieniowo w kierunku osi wzdłużnej siłę nacisku 
segmentów obejmujących (32) dociskanych sprężyną 
(36) na siłę działającą wzdłuż tej osi wzdłużnej, za-
pewniającą silne dociśnięcie czołowego styku między 
wtykiem (40) i przystosowaną do stykania z tym wty-

kiem powierzchnią styku gniazda. W korzystnym przy-
kładzie wykonania powierzchnia styku gniazda przy-
stosowana do stykania z wtykiem ma kształt wgłębie-
nia stożkowego, a zakończenie wtyku ma kształt ścię-
tego stożka. (5 zastrzeżeń) 

H01S P.198982 T 17.06.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Krzysz-
tof Abramski, Krystian RudzM). 

Układ zewnętrznej stabilizacji mocy wyjściowej źródła 
promieniowania elektromagnetycznego, 

zwłaszcza lasera 

Układ według wynalazku ma ujemną pętlę sprzęże-
nia zwrotnego zawierającą elektroniczny układ (15) 
porównania, połączony z fotoelektrycznym przetwor-
nikiem (14) stabilizowanego sygnału. Regulacyjnym 
elementem (10) jest akustooptyczna komórka (3, 4, 5) 
z diafragmą (9) na wyjściu. Regulacyjne wejście (4) 
akustooptycznej komórki (3, 4, 5) połączone jest ze 
sterującym wyjściem elektronicznego układu (15) po-
równania. 

Jako sygnału informacyjnego można używać bądź 
odbitej wiązki (13) z użytecznej wiązki (1) lasera (2) 
bądź też wstecznej wiązki. 

Układ przeznaczony jest do stosowania zwłaszcza 
tam, gdzie wymagane są małe fluktuacje mocy pro-
mieniowania monochromatycznego. (1 zastrzeżenie) 
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H01S P. 199070 T 22.06.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Romuald 
Nowicki, Janusz Pieńkowski, Edward F. Pliński). 

Układ stabilizacji mocy promieniowania wyjściowego 
laserów gazowych 

Przedmiotem wynalazku jest układ stabilizacji mocy 
promieniowania wyjściowego laserów gazowych, ma-
jący zastosowanie zwłaszcza w fotonowej obróbce ma-
teriałów. 

Układ składa się z lasera {1) zasilanego z zasilacza 
(3) prądu stałego, w szereg z którym włączone są do-
datkowe rezystory (2), modulującego układu (4) i wy-
konawczego układu (6). Między anodą i katodą lasera 
(1) włączone są dzielniki napięcia (7, 8), których wyjś-
cia połączone są z porównującym układem (10). Rów-
nocześnie do porównującego układu (10) dołączone jest 
wyjście układu (11) realizującego impedancję wzor-
cową, a wyjście porównującego układu (10) połączone 
jest z wejściem wykonawczego układu (6). 

(1 zastrzeżenie) 

H02J 
H02М 

P. 193194 21.10.1976 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Wacław Ku-
imięga, Wiktor Kołoczek, Kazimierz Bogunia, Andrzej 
Cebula). 

Prostownik do ładowania akumulatorów 
jako podzespół spawarek transformatorowych, 

zwłaszcza przenośnych 

Prostownik według wynalazku zawiera prostowniko-
we zawory (Di, D2), topikowy bezpiecznik (B) i spa-
walniczy transformator (T). Dla ukształtowania stro-
mej charakterystyki wyjściowej prostownika wyko-
rzystano reaktancję indukcyjną rdzeniowego dławika 
(DŁ), włączonego w obwód prostownika. Dla nasta-
wiania żądanego prądu ładowania akumulatora wy-
korzystano układ nastaiwczy prądu spawania spawarki. 

(2 zastrzeżenia) 

H02K P. 18422S 24.10.1975 

Stanisław Stajszczak, Warszawa, Polska (Stanisław 
Stajszczak). 

Silnik elektryczny 

Silnik elektryczny według wynalazku ma magnesy 
stałe (2) zamontowane w antymagnetycznym stoja-
nie-korpusie (1) i elektromagnesy (5) zamontowane 
w antymagnetycznym wirniku-tworniku (4), których 
cewki (6) dołączone są do komutatora (7) osadzonego 
na wałku (8). 1(8 zastrzeżeń) 

H02K P.193187 20.10.1976 

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycz-
nych „DOLMEL", Wrocław, Polska (Kazimierz Rad-
wan, Jan Zawilak). 

Zmiennobiegunowe trójfazowe uzwojenie dwubiegowej 
maszyny elektrycznej prądu przemiennego 

Uzwojenie według wynalazku, z rozłożonymi równo-
miernie na obwodzie twornika zezwojami podzielone 
jest na trzy jednakowe, skojarzone w trójkąt lub 
gwiazdę, grupy odpowiadające uzwojeniom fazowym, 
z których każda zawiera cztery, o jednakowej ilości 
zezwojów sekcje, połączone ze sobą szeregowo i two-
rzące obwód zamknięty i posiada piętnaście zacisków 
zasilających usytuowanych na początkach i końcach 
poszczególnych grup oraz w miejscach posobnego łą-
czenia sekcji, z których dwanaście wyprowadzonych 
jest od uzwojenia stój an a do skrzynki zaciskowej. 

Połączone w trójkąt lub gwiazdę grupy uzwojenia 
składające się z połączonych posobnie sekcji (Al, A2, 
A3, A4), (Bl, B2, B3, B4) oraz (Cl, C2, C3, C4) i zasi-
lane trójfazowym napięciem przemiennym (R, S, T) 
powodują, że maszyna wytwarza 2pi biegunowe pole 
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magnetyczne o większej liczbie p1 par biegunów odpo-
wiadającej mniejszej prędkości obrotowej. 

Zmiana punktów zasilania i odpowiednie połączenie 
zacisków usytuowanych w miejscach posobnego łącze-
nia sekcji uzwojenia powoduje skojarzenie uzwojenia 
w poczwórną gwiazdę. Uzwojenie obejmuje wówczas 
grupy składające się z połączonych równolegle sekcji 
górnych (Al, A2), (Bl, B2) i (Cl, C2) należących do 
pierwszych półgrup uzwojenia i równolegle połączo-
nych z nimi sekcji dolnych (C3, C4), (A3, A4) i (B3, 
B4) należących do półgrup uzwojenia przesuniętych o 
kąt elektryczny 120°. 

Będące przedmiotem wynalazku uzwojenie nadaje 
się do zastosowania w jednouzwojeniowych dwubiego-
wych maszynach elektrycznych o liczbie żłobków twor-
nika równej 12 lub krotności 12-tu, służących jako 
napęd wentylatorów, pomp względnie urządzeń dźwi-
gowych. (1 zastrzeżenie) 

H02K P. 198903 T 15.06.1977 
Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Prze-

mysław Puternioki, Bogdan Radzki). 

Gniazdo łożyskowe z trzymadłaml szczotkowymi 
silnika elektrycznego komutatorowego 

Gniazdo według wynalazku stanowi wspólny ele-
ment konstrukcyjny wciskany w tarczę lub korpus 
silnika. Zawiera ono wysięgniki (1) tworzące tuleje (2) 
lub służące do mocowania obsad szczotkowych. W 
osiowej części elementu konstrukcyjnego znajdują się 
gniazda o kształcie cylindrycznym (4) albo cylindrycz-
no-kulistym, odpowiadającym kształtowi stosowanego 
łożyska tocznego (6) lub ślizgowego (7). 

(1 zastrzeżenie) 

H02K P. 199076 T 23.06.1977 
Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska (Janusz 

Wróblewski). 

Bezszczotkowa maszyna synchroniczna 

Bezszczotkowa maszyna synchroniczna z domagne-
sowaniem za pomocą magnesów trwałych jest prze-
znaczona do przetwarzania energii mechanicznej w 
elektryczną lub odwrotnie. Maszyna charakteryzuje 

się tym, że jej wirnik cylindryczny ma obszary dzia-
łania biegunów „S" wykonane z magnesów trwałych, 
a obszary działania biegunów „N" wykonane są z ma-
teriału ferromagnetycznego. Równocześnie szczelina 
powietrzna (Ôx) pomiędzy cylindrycznymi pierścienia-
mi (4) nieruchomej magneśnicy a wirnikiem (5) jest 
równomierna, oraz szczelina powietrzna (ô2) pomiędzy 
wirnikiem (5) a twornikiem (1) posiada równomierną 
grubość lub nieco różną to jest taką, aby prądnica 
wytwarzała napięcie o przebiegu sinusoidalnym. 

(1 zastrzeżenie) 

H02P P. 193230 22.10.1976 
Zakłady Metalowe „Predom-Mesko", Skarżysko-Ka-

mienna, Polska (Zygmunt Kiliański, Michał Ocias). 

Układ tyrystorowy do regulacji prędkości obrotowej 
silnika komutatorowego szeregowego 

Przedmiotem wynalazku jest układ tyrystorowy do 
regulacji prędkości obrotowej silnika komutatorowego 
szeregowego zasilany prądem przemiennym, umożli-
wiający stabilizację wybranej prędkości przy zmia-
nach obciążenia i napięcia zasilającego. 

W układzie do regulacji prędkości obrotowej według 
wynalazku pierwsza połówka (1) uzwojenia wzbudza-
jącego jest połączona z punktem wspólnym katody 
tyrystora (2), pierwszego kondensatora (3), anody dio-
dy (4) Zenera i pierwszego końca drugiego kondensa-
tora (5), którego drugi koniec jest połączony z wyjś-
ciem dzielnika napięcia poprzez pierwszy opornik (7). 
Szczotka silnika oddzielona od pierwszej połówki (1) 
uzwojenia wzbudzającego uzwojeniem wirnika (6) jest 
połączona z pierwszym końcem dzielnika napięcia, 
Drugi koniec dzielnika napięcia jest połączony z ka-
todą diody (4) Zenera i emiterem tranzystora (12) pnp. 

(3 zastrzeżenia) 
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H02P 
H02M 

P. 198968 T 18.06.1977 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Wło-
dzimierz Koczara, Józef Łastowiecki). 

Układ szeregowo-równoległego łączenia 
prostowników sterowanych 

Układ szeregowo-równoległego łączenia prostowni-
ków sterowanych, charakteryzuje się tym, że wyjście 
(la) układu jest połączone z wyjściem (2c) stałoprą-
dowym prostownika (2) sterowanego, którego wejście 
(2b) zmiennoprądowe jest połączone z trójfazową sie-
cią napięcia zmiennego. Wyjście (lb) układu jest po-
łączone z wyjściem (За) stałoprądowym prostownika 
(3) sterowanego, wejście którego (3b) zmiennoprądo-
we jest połączone z trójfazową siecią napięcia zmien-
nego. 

Wyjście (3c) stałoprądowe prostownika (3) sterowa-
nego jest połączone poprzez element (6) prostowniczy 
z wyjściem (2a) stałoprądowym prostownika (2) ste-
rowanego tak, że prostownik (2) sterowany oraz ele-
ment (6) prostowniczy i prostownik (3) sterowany są 
połączone w kierunku przewodzenia. Ponadto wyjecie 
(3c) stałoprądowe prostownika (3) sterowanego jest 
połączone z jednym zaciskiem łącznika (10), zaś dru-
gi zacisk tego łącznika jest połączony z wyjściem (2c) 
stałoprądowym prostownika (2) sterowanego, tak, że 
przy załączonym łączniku (10) prostownik (3) stero-
wany i element (7) prostowniczy są połączone w kie-
runku przewodzenia. 

Wyjście (2a) stałoprądowe prostownika (2) sterowa-
nego jest połączone z jednym zaciskiem łącznika (9), 
a drugi zacisk tego łącznika jest połączony poprzez 
element (8) prostowniczy z wyjściem (За) stałoprądo-
wym prostownika (3) sterowanego tak, że przy załą-
czonym łączniku (9) prostownik sterowany (2) jest po-
łączony z elementem (8) prostowniczym w kierunku 
przewodzenia. (1 zastrzeżenie) 

H02P P.198969 T 18.06.1077 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polsika (Wło-
dzimierz Koczara, Jerzy Przybylski, Mikołaj Patejuk, 
Zbigniew Szulc, Krzysztof Duszezyk, Gustaw Przy-
wara). 

Kaskadowy układ napędowy silnika pierścieniowego 
z przełączanymi prostownikami 

Układ napędowy kaskadowy z przełączanymi pro-
stownikami charakteryzuje się tym, że wirnik induk-
cyjnego silnika (1) pierścieniowego jest dołączony do 
wejść <2c, 3c) zmiennoprądowych prostowników (2, 3) 

niesterowanych. Wyjście (2a) stałoprądowe prostow-
nika (2) niesterowamego jest połączone z wyjściem (4b) 
stałoprądowym prostownika (4) sterowanego. Wyjście 
(2b) stałoprądowe prostownika (2) niesterowanego jest 
połączone z jednym zaciskiem łącznika (9), którego dru-
gi zacisk jest połączony z wyjściem (4a) stałoprądowym 
prostownika (4) sterowanego, wejście którego (4c) 
zmiennoprądowe jest połączone z trójfazową siecią 
napięcia zmiennego. 

Przy załączonym łączniku (9) prostownik (2) nie-
sterowany i prostownik (4) sterowany są połączone 
w kierunku przewodzenia. Następnie wyjście (3b) sta-
łoprądowe prostownika (3) niesterowanego jest połą-
czone z wyjściem (5a) stałoprądowym prostownika (5) 
sterowanego, którego wejście (5c) zmiennoprądowe 
jest połączone z trójfazową siecią napięcia zmiennego. 
Wyjście (За) stałoprądowe prostownika (3) niesterowa-
nego jest połączone z jednym zaciskiem łącznika (10), 
którego drugi zacisk jest połączony z wyjściem (5b) 
stałoprądowym prostownika (5) sterowanego tak, że 
przy załączonym łączniku (10) prostownik (3) niestero-
wany i prostownik (5) sterowany, są połączone w kie-
runku przewodzenia. Ponadto wyjście (4a) stałoprą-
dowe prostownika (4) sterowanego jest połączone po-
przez element (8) prostowniczy z wyjściem (5b) stało-
prądowym prostownika (5) sterowanego, tak że przy 
odłączonych łącznikach (9, 10) prostownik (4) stero-
wany i prostownik (5) sterowany są połączone poprzez 
element (8) prostowniczy w kierunku przewodzenia. 

(1 zastrzeżenie) 

H02P P.201279 04.10.1977 

Pierwszeństwo: 04.10.1976 - RFN (nr P 2644748.3) 

Ziner Textilmaschinen GmbH, Ebershach, RFN 
(Horst Wolf). 

Sposób regulacji obrotów maszyny asynchronicznej 
i urządzenie do regulacji obrotów maszyny 

asynchronicznej 

Sposób regulacji obrotów maszyny asynchronicznej 
polega na tym, że przy regulowanych w danej chwili 
obrotach napięcie na zaciskach maszyny asynchro-
nicznej utrzymuje się stale na zasadniczo jednakowym 
poziomie mimo, że pojawiające się wahania napięcia 
stojana wynikające ze zmian częstotliwości poślizgu 
wirnika przy zmianach częstotliwości prądu stojana są 
szybsze od zmian prądu stałego, przy czym zmiana 
częstotliwości stojana jest tak mała, że częstotliwość 
poślizgu wirnika jest mniejsza od różnicy częstotli-
wości między punktem krytycznym i punktem syn-
chronicznym charakterystyki momentu obrotowego w 
funkcji częstotliwości wirnika maszyny. 
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Urządzenie do regulacji obrotów maszyny asynchro-
ndcznej zawiera regulator (42) prądu wzbudzenia do 
co najmniej w przybliżeniu bezinercyjnej regulacji na-
pięcia stojana, a tym samym prądu wzbudzenia ma-
szyny asynchroniczinej (10), na którego wejście jest 
doprowadzana różnica między (pierwszym napięciem 
proporcjonalnym do napięcia stojana i drugim napię-
ciem proporcjonalnym do obrotów wirnika maszyny 
asynchroniczinej (10). Wyjście regulatora (42) prądu 
wzbudzenia jest połączone z wejściem sumatora (41), 
na którego drugie wejście jest wprowadzane napięcie 
proporcjonalne do obrotów wirnika, przy czym sygnał 
wyjściowy sumatora (41) oKreśla częstotliwość sygnału 
wyjściowego falownika (19) tak, że przy zadanych 
obrotach wirnika prąd wzbudzenia jest utrzymywany 
ma stałym poziomie niezależnie od obciążenia i prądu 
stojana dzięki utrzymywaniu napięcia stojana na sta-
łym poziomie. (13 zastrzeżeń) 

H02S P.192957 12.10.1978 

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (An-
drzej Swatowski, Robert Wrona, Wiesław Bogacz, Wie-
sław Wyrębski, Mariusz Derwiszyński). 

Układ optyczny ze zmiennym odchyleniem 
i zmniejszoną rozbieżnością wiązki laserowej 

dużej mocy 

Układ optyczny według wynalazku jest wyposażony 
w zespół obrotowych klinów (1) obracanych za pomo-
cą mechanizmu (5) kół zębatych umieszczony przed 
układem (2) kątowego zawężania wiązki, za którym 
znajduje się element kierunkowy (3) i głowica lase-
rowa (4). (1 zastrzeżenie) 

H03G P.193217 23.10.1976 

Elektroakusztikai Gyar, Budapeszt, Węgry (Janos 
Makkai, Barnabas Kiss, Lajos Tornyi, Gyorgy Csanyi). 

Układ regulacji barwy dźwięku w zakresie małych 
częstotliwości 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
ma wzmacniacz (2) operacyjny, objęty regulowanym 
obwodem (1) dodatniego sprzężenia zwrotnego o para-
metrach zależnych od częstotliwości. (3 zastrzeżenia) 

H03K P.193130 18.10.1976 

„Famor" Bydgoskie Zakłady Sprzętu Okrętowego, 
Bydgoszcz, Polska (Janusz Przefcwas, Lech Moch). 

Elektroniczny przekaźnik światła migającego 

Przekaźnik według wynalazku ma dzielnik napięcia 
(4) włączony równolegle do obwodu zasilania muJti-
wibratora (3). (2 zastrzeżenia) 

H03K 
H02H 
G01D 

P. 193214 22.10.1976 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Andrzej Woj-
tych, Andrzej Kilian). 

Sposób i układ ustawiania i blokady elektronicznych 
układów cyfrowych 

W sposobie według wynalazku, wejściowe napięcie 
stabilizatora (1) podaje się na progowy układ (2), któ-
rego wyjściowym napięciem steruje inwerter (3) za-
silany jednocześnie napięciem wyjściowym stabiliza-
tora (1). Sygnał wyjściowy inwertera (3) podaje się 
bezpośrednio na zespół (4) bistabilnych układów i jed-
nocześnie na wejściowe układy (5, 6) koniunkcji zes-
połów (7) liczników i zespołów (8) sygnalizatorów, jak 
również poprzez diodę na wejście „stop" sterującego 
zespołu (10). 



84 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 9(115) 1978 

Układ według wynalazku ma wyjście progowego 
układu (2) połączonego z wejściem stabilizatora (1) 
połączone z wejściem sterującym inwertera (3), któ-
rego zasilające wejście jest połączone z wyjściem sta-
bilizatora (1). Wyjście inwertera (3) jest połączone z 
wejściem zespołu (4) układów bistabilnych i jedno-
cześnie z wejściami układów (5, 6) koniunkcji zespo-
łów (7) liczników i zespołów (8) sygnalizatorów oraz 
przez diodę (9) z wejściem „stop" sterującego zespołu 
(10). Wynalazek jest przeznaczony do zabezpieczenia 
zarejestrowanych wyników pomiaru przed sfałszowa-
niem ich w przypadku zaniku napięcia zasilania lub 
spadku napięcia poniżej wartości nominalnej. 

(2 zastrzeżenia) 

H03K P.198910 T 16.06.1977 
Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, 

Pruszków, Polska (Jerzy Frańczak, Tomasz Pawelec). 

Sposób generacji impulsów sterowania czasowego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób generacji im-
pulsów sterowania czasowego w urządzeniu wykonują-
cym operacje arytmetyczne i logiczne, zwłaszcza w 
układzie sterowania numerycznego, w którym operacje 
arytmetyczne i logiczne są synchronizowane przez im-
pulsy pochodzące z wyjść układu sterowania czaso-
wego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 
wejściu pierwszego ogniwa licznika (1) podawany jest 
cyklicznie, przez czas trwania jednego okresu gene-
ratora zegarowego (4) stan jedynki logicznej zapo-
czątkowujący cykl pracy licznika pierścieniowego (1), 
zaś cykle pracy licznika są inicjowane jeden po dru-
gim, lub po każdym cyklu pracy licznika pierścienio-
wego inicjowany jest cykl odstępu czasowego o czasie 
trwania równym całkowitej ilości okresów generatora 

zegarowego (4), a ilość ta jest programowana i jed-
nocześnie uzależniona od wartości logicznej sygnałów 
sterujących (5), ponadto sygnały wyjściowe (10) z 
ogniw licznika są sprawdzane przez układ kontrolny 
(3), przy czym sprawdzanie to polega na wykrywaniu 
przypadków braku jedynki logicznej lub wystąpieniu 
więcej niż jednego stanu jedynki logicznej na wyjś-
ciach (10) licznika pierścieniowego (1) i wyjściu (11) 
układu odstępu czasowego (2), a po wykryciu które-
gokolwiek z tych przypadków zostaje ustawiony układ 
pamiętający (6), zaś licznik pierścieniowy (1) i układ 
odstępu czasowego (2) zostają wy zerowane oraz inicju-
je się cykl pracy licznika pierścieniowego (1) przez 
ustawienie jedynki logicznej w pierwszym ogniwie 
tego licznika. (1 zastrzeżenie) 

H03K P. 199043 T 22.06.1977 
Zakłady Telewizyjne „Unitra-Polkolor", Zakłady 

Podzespołów Telewizyjnych, Białystok, Polska (Sta-
nisław Dawidofwicz, Jerzy Rupiewicz). 

Układ połączeń elektronicznego przełącznika 
współzależnego 

Przedmiotem wynalazku jest układ połączeń elektro-
nicznego przełącznika współzależnego z mechanicznym 
zespołem programującym w odbiorniku telewizyjnym 
lub radiowym z głowicą strojoną warikapami. 

Układ zawiera diodę (1) połączoną anodą z bazą 
tranzystora (2) typu рнп-р, a katodą z kolektorem 
tranzystora (3) typu n-p-n. Kolektor tranzyitora (4) 
łączy bazę tranzystora (2) i anodę diody (1), zaś jego 
emiter łączy się z emiterem tranzystora (3). 

Dioda (5) jest połączona anodą z masą, a katodą 
z punktem wspólnym żarówki (6) i potencjometru (7), 
przy czym żarówka (6) jest połączona z kolektorem 
tranzystora (3), a suwak potencjometru (7) jest zwią-
zany z katodą diody (8) połączonej anodą z bazą 
tranzystora (9) typu p-n-p. Rezystor (10) jednym wpro-
wadzeniem jest włączony między bazę tranzystora (2), 
a anodę diody (1) oraz drugim wprowadzeniem między 
dzielnik składający się z rezystorów (11, 12), przy 
czym rezystor (11) ma drugie wyprowadzenie dołączo-
ne do emitera tranzystora (3), a rezystor (12) ma drugą 
końcówkę dołączoną do końcówki przełączającego re-
zystora (13) połączonego z emiterem tranzystora (2). 

(3 zastrzeżenia) 
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H04H P.192283 09.09.1976 

Mieczysław Płacheta, Warszawa, Polska (Mieczy-
sław Płacheta). 

Radiowy system quadrofoniczny MpX/Y 
- kodowania i dekodowanla 

System quadrofoniczny MPX/Y pozwala przesłać peł-
ną informację foniczną bez konieczności poszerzenia 
pasma radiowego. Charakteryzuje się on tym, że prze-
twarza się cztery sygnały foniczne Lc, Lt, Pc, Pt na 
trzy M, SL, Sp, gdzie M=Lc+Pc=Lt+Pc, SL=LC--Pt , 
Sp=Lt-Pc- Sygnał M przesyłany jest bez zmian, zaś 
sygnały SL i Sp przesyłane są dzięki modulacji kwa-
draturowej (-45°/45°) i sumowanie z sygnałem M i 
sygnałem P podniesionej w sumatorze dając sygnał 
MPX/Y. (1 zastrzeżenie) 

H04M P. 198981 T 17.06.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
Prałat). 

Układ łączności radiowej w kopalni 

Układ według wynalazku ma linię transmisyjną zbu-
dowaną z telefonicznej linii (2) i segmentów (3) kon-
centrycznego kabla (4) wielkiej częstotliwości z przer-
wami w jego ekranie. Każdy z segmentów (3) kabla 
(4) jest z obu stron zakończony szeregowo włączonymi 
dławikami (5) w.cz. Równolegle do przerw w kablu (4) 
przyłączony jest kondensator (6) i dławik (7) w.cz. 
Równolegle do każdego segmentu (3) włączony jest 
poprzez dolnoprzepustowy filtr <8) radiowy nadajnik 
(9) modulowany sygnałem o częstotliwości akustycznej, 
przenoszonym przez linię transmisyjną, przy czym na-
dajnik (9) jest obciążony tym samym segmentem (3) 
kabla (4), z którego jest modulowany. (2 zastrzeżenia) 

H04N P. 198905 T 16.06.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radia 
i Telewizji, Warszawa, Polska (Michał Lantner). 

Sposób wykrywania obecności koloru i wydzielania 
sygnału identyfikacji linii z całkowitego sygnału 

wizyjnego SECAM oraz układ do wytwarzania 
impulsów fazujących dzielnik częstotliwości 

Sposób według wynalazku polega na tym, że impul-
sy fazujące znany dzielnik częstotliwości są wytwo-
rzone w wyniku porównania liczby okresów podnośnej 
koloru w obrębie impulsu indentyfikacji koloru pod-
czas trwania linii R - Y i linii В-Y, przy czym po-
równanie liczb okresów podnośnej koloru odbywa się 
przez dekodowanie stanu licznika po przekroczeniu 
pewnej określonej liczby okresów podnośnej koloru 
w czasie linii В-Y. 

Układ według wynalazku zawiera binarny licznik (2), 
którego wejście liczące jest połączone z wyjściem ukła-
du wydzielania i ograniczania podnośnej koloru (2), a 
wejście zerujące z pierwszym wyjściem układu wy-
dzielania impulsów synchronizacji linii i wytwarzania 
impulsów zerujących (4) oraz zawiera detektor obec-
ności koloru (6), którego pierwsze wejście jest połą-
czone z drugim wejściem układu wydzielania impul-
sów synchronizacji linii i wytwarzania impulsów ze-
rujących (4), a drugie wejście jest połączone z wyjś-
ciem dekodera (3) i z wyjściem fazowania dzielnika 
częstotliwości (5), przy czym wejście tego dzielnika 
oraz wyjście detektora obecności koloru (6) stanowią 
wejścia bramki iloczynowej (7). 

Wynalazek jest przeznaczony do synchronizowania 
telewizyjnych urządzeń studyjnych, zwłaszcza magne-
towidów, z sekwencją przesyłania na przemian infor-
macji o nasyceniu koloru niebieskiego (linia B-Y) 
i koloru czerwonego (linia R-Y). (3 zastrzeżenia) 

H04N P. 199750 19.07.1977 

Pierwszeństwo: 19.07.1976 - Wielka Brytania 
(nr 30005/76); 
21.01.1977 - St. Zjedn. Am. 
(nr 760,864) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Ameryki 
(Werner Hinn). 

Wzmacniacz wizyjny ze zmniejszonym 
promieniowaniem energii częstotliwości 

Wzmacniacz wizyjny według wynalazku zawiera zes-
pół (10) przetwarzania sygnałów, połączony z demodu-
lującym obwodem macierzowym (12), który dostarcza 
sygnały kolorów podstawowych do obwodów (14, 16, 
18) wyjściowego wzmacniacza wizyjnego i dalej do 
odpowiedniej elektrody (20) elektronopromieniowej 
lampy (22). Obwód (14) zawiera kaskadowe połączenie 
(24) tranzystora (26) pracującego w układzie wspól-
nego emitera i tranzystora (28) pracującego w ukła-
dzie wspólnej bazy. Do kolektora tranzystora (28) do-
łączony jest aktywny obrót obciążający (30), który 
zawiera trzeci tranzystor (32) pracujący w układzie 
wtórnika emiterowego, diodę odłączającą (34), diodę 
(36) kompensującą zniekształcenia przy przełączaniu, 
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rezystor polaryzujący (40) i rezystor (38) ogranicza-
jący prąd. Między wyjściem obwodu (14) i bazę tran-
zystora (26) włączony jest obwód stałoprądowego ujem-
nego sprzężenia zwrotnego obejmujący rezystor (52). 
Do elektrody (20) sygnały doprowadzane są poprzez 
szeregowy rezystor (60). Wynalazek znajduje zastoso-
wanie w odbiorniku telewizji kolorowej. 

(14 zastrzeżeń) 

H04N P. 200140 09.08.1977 

Pierwszeństwo: 09.08.1976 - Wielka Brytania 
i(nr 33120/76) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (Ernst 
Arnold Rutishauser, Peter Swift Carnt, Jörg Schiess). 

Urządzenie płytowe wizyjne 

Urządzenie płytowe według wynalazku, służące do 
tworzenia złażonych sygnałów wizyjnych obrazu kolo-
rowego, zawiera elementy (За) do odbioru sygnałów 
o określonej częstotliwości odpowiadającej nieparzystej, 
całkowitej wielokrotności połowy częstotliwości linii, 
elementy (3c) do modulacji sygnałów wyjściowych po-
siadających pierwszą fazę, zgodnie z pierwszym syg-
nałem różnicowym koloru, elementy (3b) do modula-
cji sygnałów wyjściowych, posiadających drugą fazę 
w zależności kwadraturowej z pierwszą fazą, zgodnie 
z drugim sygnałem różnicowym, elementy (4a) do łą-
czenia sygnałów wyjściowych dla modulacji i dla uzys-
kania sygnału reprezentującego chrominancję obrazu 
kolorowego oraz elementy (5a, 5b, 5c) do tworzenia 
złożonego sygnału wizyjnego obrazu kolorowego za-
wierającego sygnały luminancji, chrominancji i syn-
chronizacji koloru z ciągiem powtarzających się im-
pulsów. (11 zastrzeżeń) 

H05F P. 198865 T 14.06.1977 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Andrzej 
Osóbka). 

Układ regulatora napięcia zasilacza impulsowego 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że napięcie wyjściowe zasilacza impulsowego poda-
wane jest na wejście (W) wzmacniacza błędu (WB). 

Wyjście wzmacniacza błędu (WB) połączone jest z 
wejściem zerującym multiwibratora monostabilnego 
(MM), na wejście wyzwalające tego multiwibratora 
podawane są impulsy z generatora (G). Wyjście multi-
wibratora monostabilnego (MM) poprzez układ steru-
jący (US) wysterowywuje tranzystorowy łącznik mocy 
(ŁM). Układ stosowany jest do regulacji napięcia 
wyjściowego przetwornic tranzystorowych i stabiliza-
torów impulsowych. (2 zastrzeżenia) 

H05K P.192981 13.10.1976 

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych 
„Unitra-Unima", Warszawa, Polska (Jerzy Szmitko-
wski, Andrzej Kulik, Tadeusz Tyszka, Małgorzata Pa-
nek). 

Urządzenie do taśmowania sekwencyjnego elementów 
elektronicznych o wyprowadzeniach osiowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do taśmo-
wania sekwencyjnego elementów elektronicznych o 
wyprowadzeniach osiowych szczególnie kondensato-
rów, rezystorów i diod. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma grawita-
cyjny magazynek zsypowy (10) usytuowany w ten 
sposób, że jego wylot znajduje się w bezpośrednim 
zasięgu wrębów międzyzębnych koła taśmującego (5). 
Przy wylocie zsypowego magazynka (10) znajduje się 
dozownik (12), zaś w kierunku przeciwnym do kie-
runku (przemieszczania się przedmiotów (3) przed do-
zownikiem (12) jest umieszczony czujnik fotoelektrycz-
ny (13) zespołu sygnalizacji stanu wypełnienia grawi-
tacyjnego magazynka zsypowego (10). 

Zespół podający jest napędzany i sterowany przez 
odpowiednie układy (11) urządzenia realizujące zadany 
program dozowania przedmiotów naklejanych na taś-
mie w określonej sekwencji. Dzięki konstrukcji urzą-
dzenia zostaje zabezpieczone jednoznaczne dozowanie 
i zachowanie ciągłości podawania przedmiotów. 

(2 zastrzeżenia) 
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H05K P.193122 19.10.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informa-
tyki „MERAMAT", Warszawa, Polska (Andrzej Chrza-
nowski, Władysław Gielec). 

Urządzenie mocujące kasetę z pakietami w aparatach 
elektronicznych 

Urządzenie mocujące kasetę z pakietami w apara-
tach elektronicznych, wmontowane w szkielet wspor-
czy (2) ma układ wodząoo-blokujący oraz tuleję (1), 
w której jest umieszczony obrotowo sworzeń (3) sta-
nowiący oś obrotu kasety (4). Kaseta <4) jest umoco-
wana jednym bokiem do sworznia (3) przynajmniej 
w dwóch punktach podparcia za pomocą kołków (5) 
umieszczanych w kształtowych otworach (6) tulei (1). 

Układ wodząoo-blokujący jest utworzony z wodzika 
(7), z prowadnicy obrotowej (8), z zaczepu blokującego 
(9) i z gniazda blokującego (10). Jeden z końców wo-
dzika (7) jest osadzony obrotowo w szkielecie (2), zaś 
wodzące ramię tego wodzika (7) jest umieszczone suw-
liwie w otworze prowadnicy obrotowej (8). Prowad-
nica (8) jest osadzona obrotowo w boku kasety (4). 
Zaczep (9) jest umocowany na stałe również w tym 
boku. Gniazdo (10) jest umocowane do szkieletu (2) 
po przeciwległej stronie mocowania prowadnicy (8). 

(1 zastrzeżenie) 



П. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁ A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01D W. 5T615 11.06.1977 

Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych, Koszalin, 
Polska (Jan Sobieszek, Jan Sztyma, Stanisław Hadrzyń-
ski). 

Kosiarka 

Kosiarka stosowana jest głównie do koszenia po-
rostów na poboczach dróg i skarpach rowów przy-
drożnych. Kosiarka ma bijakowy zespół tnący, skła-
dający się z bębna (1) i zamocowanych na nim bija-
ków nożowych (4). Bijaki rozmieszczone są na bębnie 
według dwóch linii śrubowych o przeciwnym skręcie. 
Każdy bijak (4) jest wykonany z jednego elementu 
i ma trzonek oraz dwa noże odchylone w przeciwnych 
kierunkach względem płaszczyzny trzonka. Zamoco-
wanie bijaków na bębnie jest łatwo rozłączalne dzięki 
zastosowaniu niezamkniętego ogniwa (3), zabezpieczo-
nego tuleją (7) i sprężyną (8). (3 zastrzeżenia) 

A01K W. 57780 08.07.1977 

Państwowe Gospodarstwo Rolne, Miłakowo, Polska 
(Zenon Kowalewski, Maciej Szupieńko). 

Zbieracz do usuwania odchodów z obór 
bezściółkowych 

Zbieracz wg wzoru składa się z zespołu zbierającego 
(5), urządzenia pakującego (9), przenośnika ślimako-
wego (10), skrzynki rozdzielczej (11) i układów przeno-

szenia napędów. Całość zabudowana jest w ramę ru-
rową wspartą na kołach jezdnych i zaczepioną do wie-
lootworowej belki zaczepowej z tyłu ciągnika koło-
wego. (1 zastrzeżenie) 

A23B W. 57798 12.07.1977 

Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, War-
szawa, Polska (Edmund Kosiba). 

Forma do wędzenia i gotowania wędlin 

Forma do wędzenia i gotowania wędlin jest wyko-
nana z drutu kwasoodpornego i ma kształt walca zło-
żonego z dwóch części półwalców z płaskimi ścianka-
mi czołowymi. Półwalce wykonane są z prętów wzdłuż-
nych (4) i poprzecznych (7) tworzących sztywną kon-
strukcję siatkową. Półwalce połączone są zawiasami 
(8) natomiast zamki (1) zabezpieczają formę przed 
otwarciem. Dolną ściankę czołową tworzą dwa pół-
kola (2) z drutu lub blachy z centrycznym otworem 
(6), natomiast górna część formy ma zacisk (5) oraz 
haczyk (3) do zawieszania formy na kiju wędzarni-
czym. (4 zastrzeżenia) 
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A47J W. 57833 19.07.1977 

Edmund Szymański, Warszawa, Polska (Edmund 
Szymański). 

Obcinacz do jaj 

Obcinacz do jaj półsurowych według wzoru użytko-
wego ma dwie pary łukowych szczęk zębatych (1) 
zamontowanych parami po obu stronach osi podłużnej 
przyrządu. Szczęki (1) oa wewnętrznych łukach mają 
wykonane zęby (3), zaś na ich powierzchni znajdują 
się dwa otwory: jeden dla osi (4), a drugi podłużny 
(6) dla czopa prowadzącego (11) zamontowanego w 
dźwigni nożycowej (10). Szczęki ułożone są w stanie 
zmontowania tak, aby otwory (6) wzajemnie się pokry-
wały. Dźwignie nożycowe (10) o kształcie łukowym 
zbliżonym do łuku szczęk (1) mają otwór dla osi obro-
tu (8), zaś w odległości równej odległości osi obrotu 
w szczękach (1) do otworu podłużnego (6) są umoco-
wane czopy prowadzące (11) o długości większej niż 
grubość złożonych dwóch szczęk (1). W dźwigniach 
nożycowych (10) są wykonane wręby (12) dla umiesz-
czenia w nich po złożeniu, sprężyny płaskiej (13). 

(3 zastrzeżenia) 

A47J W. 57843 20.07.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Gospodarstwa 
Domowego „Domgos", Katowice, Polska (Adam Pieda, 
Rita Strzelecka, Janusz Kołodziej czy k, Gerard Ja-
rzombek, Marek Młynarczyk, Maria Donotek, Tadeusz 
Kowala). 

Toster do opiekania i odświeżania pieczywa 

Toster z ręcznym wysuwaniem opieczonego pieczy-
wa według wzoru użytkowego ma w każdej z dwóch 
komór opiekania utworzonych przez układy grzejne 
(1) dźwignię (5) zakończoną przyciskiem (6) i umoco-
waną asymetrycznie w podstawie (2). Każda z dźwigni 

(5) połączona jest z jednym końcem sprężyny nacią-
gowej (7), której drugi koniec umocowany jest do po-
krywy (9). (1 zastrzeżenie) 

A47J W. 57844 20.07.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Gospodarst-
wa Domowego „Domgos", Katowice, Polska (Adam 
Pieda, Rita Strzelecka, Janusz Kołodziejczyk, Gerard 
Jarzombek, Marek Młynarczyk, Maria Donotek, Ta-
deusz Kowala). 

Toster do opiekania i odświeżania pieczywa 

Toster z automatycznym lub ręcznym wyrzucaniem 
opieczonego pieczywa po ustalanym czasie opiekania 
według wzoru użytkowego ma trójramienny układ 
dźwigniowy (8), którego górne ramię zakończone jest 
przyciskiem (9), środkowe ramię połączone jest z dwie-
ma rynienkami (11) mającymi szufladki na okruchy, 
zaś dolne ramię umocowane jest do płyty (7) podstawy 

(4). Rynienki (11) osadzone są na dwóch kolumnach 
ze sprężynami (12). Do płyty (7) zamocowany jest rów-
nież zaczep (10) układu dźwigniowego (8) zakończony 
dźwignią (14) i wyposażany w bimetal (15). Podstawa 
(4) połączona jest z obudową wyposażoną w osłony 
boczne (5) ł (6), w której umieszczone są dwa układy 
grzejne. (1 zastrzeżenie) 
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A47L W. 56582 27.11.1976 

Łódzkie Zakłady Przetwórcze „Wtortex", Łódź, Pol-
ska (Stanisław Łuczak, Edmund Kwasniewski). 

Czyściwo 

Czyściwo, którego materiał hygroskopijny stanowi 
głównie mieszanka, korzystnie z odpadów włókienni-
czych, ma odpowiednie porcje tego materiału umiesz-
czone i zamknięte w workowych pojemnikach wyko-
nanych z przesiąkalnego materiału, korzystnie z tka-
niny lub dzianiny o strukturze siatki. 

(1 zastrzeżenie) 

A61M W. 57727 30.06.1977 

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Józef Ku-
bicz). 

Aplikator do przenoszenia wolnych ładunków 
elektrycznych na akceptor biologiczny 

Aplikator według wzoru użytkowego składa się z 
gazika (1) nasyconego płynem fizjologicznym, lejka (2) 
wykonanego ze szkła lub tworzywa sztucznego i płas-
kiej zwojnicy (5) wykonanej z drutu z nierdzewnej 
stali, usytuowanej pomiędzy gazikiem (1) a lejkiem (2) 
w poziomie jego dolnej krawędzi. Przez wylot lejka 
(2), poprzez elektroizolacyjną zatyczkę (3), przechodzi 
do zwojnicy (5) elektryczny przewodnik (4), połączony 

z jednej strony z jej środkiem, a z drugiej strony 
obszarem (6) stanowiącym źródło wolnych ładunków 
elektrycznych. 

Aplikator ten znajduje zastosowanie zwłaszcza w 
dermatologii, do podawania wolnych ładunków elek-
trycznych na ranę, w celu pobudzenia procesów re-
paracyjnych skóry. (1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ В 
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B21D W. 57803 13.07.1977 

Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów, 
Polska (Eustachy Kruczała, Marian Kruczała, Marian 
Jurkiewicz, Stanisław Fiksak, Czesław Mazurek, Ta-
deusz Witek). 

Urządzenie do wytłaczania elementów pakietowych 

Urządzenie do wytłaczania elementów pakietowych 
służących jako wypełnienie aparatury, w szczególności 
kolumn sorpcyjnych, stanowi walcarka o dwu wal-
cach, z których walec górny zbudowany jest z meta-
lowych segmentów pierścieniowych, osadzanych nie-
ruchomo na wale, przy czym co drugi segment ma 
powierzchnię na swym obwodzie ukształtowaną w 
postaci występów (3) powstałych przez skrzyżowanie 
prawego i lewego gwintu trapezowego, przeciętego 
w płaszczyźnie przechodzącej przez wierzchołek wystę-
pów i prostopadłej do osi walca. Podstawa tych wy-
stępów jest równa z powierzchnią obwodową sąsied-
nich gładkich segmentów (4) walca. Dolny walec 
współpracujący z górnym, zbudowany jest z gładkich 
ma obwodzie segmentów pierścieniowych na przemian 
metalowych (7) i gumowych (6), przy czym segmenty 
gumowe znajdują się na przeciw segmentów z wy-
stępami górnego walca i mają taką samą jak one 
szerokość. (1 zastrzeżenie) 

B26B W. 57811 14.07.1977 

Fabryka Nakryć Stołowych, Stojadla k/Mińska Ma-
zowieckiego, Polska (Andrzej Boruc, Borysław Niem-
cewicz, Andrzej Gryz). 

Nóż stołowy 

Nóż stołowy według wzoru użytkowego ma trzonek 
składający się z obejmy (2) o kształcie litery „U" oraz 
materiału wypełniającego (3). (1 zastrzeżenie) 

B26B W. 57832 19.07.1977 

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", Ursus, 
Polska (Ryszard Chruściński). 

Nóż do toczenia i zataczania frezów 
ślimakowych dwuzwojnych 

Nóż do toczenia i zataczania frezów ślimakowych 
dwuzwojnych według wzoru użytkowego zaopatrzony 
jest w dwa ostrza skrawające umożliwiające wyko-
nanie dwóch zwojów freza przy jednym przejściu 
suportu obrabiarki. Między ostrzami noża zachowana 
jest podziałka międzyzwojna odpowiadająca modułowi 
obrabianego freza, a kąty natarcia obti ostrzy są sobie 
równe. (1 zastrzeżenie) 
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B27B W. 57799 13.07.1977 
Zakłady Stolarki Budowlanej „Stolbud", Mikołajki, 

Polska (Władysław Mickiewicz). 

Urządzenie do obcinania wiązek trzciny 

Urządzenie według wzoru użytkowego posiada nóż 
wahadłowy (1) osadzony na poziomym wałku (4), w 
korpusie (7), przy czym górne ramię (2) noża (1) po-
łączone jest sworzniem (5) z popychaczem (6) do prze-
suwania skokowego łańcucha (9), mechanizmu posuwo-
wego (8), którego koła łańcuchowe (10) osadzone są na 
wspólnych wałkach z kołami łańcuchowymi transpor-
tera zabierakowego (11). Dolne ramię (3) noża waha-
dłowego (1) połączone jest przegubowo sworzniem (21) 
z mechanizmem korbowym (14), napędzanym stożko-
wym kołem zębatym (15) przekładni ślimakowej (16), 
która sprzężona jest przekładnią pasową (17) z silni-
kiem elektrycznym (18). W górnej płycie korpusu (7) 
ukształtowane jest trójkątne zagłębienie (19), w któ-
rym wybrana jest podłużna szczelina (20) na przejście 
ostrza noża (1). (4 zastrzeżenia) 

B60P 
B62D 
B62B 

W. 57830 18.07.1977 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Zamość, Polska 
(Krzysztof Gilewicz, Edmund Busz, Władysław Ostasz, 
Tadeusz Krupa). 

Podwozie do przewożenia spiętrzonych pojemników 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest podwozie do 
przewożenia spiętrzonych pojemników przy transpor-
cie i suszeniu liści tytoniu. Podwozie według wzoru 
użytkowego składa się z prostokątnej ramy nośnej (1), 
nieobrotowych osi (6), które posiadają na swych koń-
cach elementy mocujące (7) do ramy nośnej (1) za po-
mocą płytek (9) i przetyczek oraz z terenowego ukła-
du jezdnego. 

Terenowy układ jezdny składa się z osi sztywnej (11) 
oraz osi sterowniczej (12). Końce osi sztywnej posia-
dają elementy mocujące (13) i związane są sprężystym 
łącznikiem (14) z piastami kół ogumionych (15). Koła 
ogumione (15) osi sterowniczej (12) mocowane są po-
przez piasty i łączniki sprężyste (17) do korpusu obrot-

nicy (18). Do korpusu (18) przytwierdzony jest zaczep 
(19). Korpus stały obrotnicy (20) posiada u góry dwa 
płaskie ucha (21) posiadające wywiercone otwory (22). 
Ucha (21) wprowadzane są do szczelin (23) wykona-
nych w ramie nośnej (1) i zabezpieczone przetyczką. 

(3 zastrzeżenia) 

B60K W. 57728 30.06.1977 
Faibryka Samochodów Ciężarowych „POLMO" im. 

Feliksa Dzierży ńskiego, Starachowice, Polska (Kazi-
mierz Ciszek, Piotr Błasiński, Zdzisław Dziadura). 

Tablica rozdzielcza do samochodów, 
zwłaszcza ciężarowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest tablica roz-
dzielcza do samochodów, zwłaszcza ciężarowych speł-
niająca wymagania ergonomiczne i estetyczne. Tablica 
rozdzielcza składa się z dwóch oddzielnych elementów 
(1, 2) posiadających postać pokryw o jedniakowych wy-
miarach szerokości i wysokości zewnętrznej. 

Element (1) przeznaczony do osadzania wskaźników 
(4) i kontrolnych sygnalizatorów (5) świetlnych zaopa-
trzony jest w daszek (6) przeciwrefleksyjny osłaniają-
cy płaszczyznę (3) osadzenia wymienionych elementów. 
Natomiast element (2) przeznaczony do osadzania ma-
nipulatorów (9) ma płaszczyznę (8) ich osadzania tak 
usytuowaną, że pokrywa się ona z płaszczyzną (7) czo-
łową daszka (6). Płaszczyzna (8) osadzenia manipula-
torów (9) przechodzi przez cięciwę łuku zakreślonego 
ramieniem kierowcy przy zachowanym stałym kon-
takcie jego pleców z oparciem siedzenia. Płaszczyzna 
(8) osadzenia manipulatorów jest usytuowana bardziej 
pionowo niż płaszczyzna (3) osadzenia wskaźników (4) 
i kontrolnych sygnalizatorów (5) świetlnych. 

(1 aastrzeżenie) 
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B62B W. 57848 21.07.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Prze-
mysłu Mięsnego, Wrocław, Polska (Piotr Szarski, 
Krzysztof Ausbiter). 

Ręczny wózek transportowy zwłaszcza do 
wysokopróżniowej masownicy mięsa 

Wózek według wzoru składający się z wanny za-
kończonej obrzeżem i wzmocnionego dna z umocowa-
nymi czterema kołami charakteryzuje się tym, że po-
siada przymocowane do dna co najmniej dwa wzmac-
niające kształtowniki (6) usytuowane w równych od-
ległościach od płaszczyzny symetrii dna, a pomiędzy 
kształtownikami są zamocowane skrajne kółka (5) u-
mieszczone wewnątrz figury stanowiącej rzut prosto-
padły obrzeża wózka na płaszczyznę poziomą, przy 
czym różnica zawieszenia środkowych kółek (4) w sto-
sunku do skrajnych kółek (5) wynosi więcej niż 10% 
średnicy środkowych kółek (4). (3 zastrzeżenia) 

B62K W. 57750 04.07.1977 

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

Amortyzator zabieraka koła napędowego, 
zwłaszcza pojazdu jednośladowego 

Amortyzator zabieraka koła napędzanego pojazdu 
jednośladowego charakteryzuje się tym, że segment 
elastyczny ma wzdłużną szczelinę (5) do osadzenia go 
na żebrze (3) piasty (4) koła, a na dnie (6) szczeliny 

(5), próg (7) do unieruchamiania amortyzatora w wy-
braniu (8) wykonanym w żebrze (3), natomiast krzywe 
wyznaczające zaokrąglenia (9) zapewniające żądaną 

progresję siły w zależności od ugięcia amortyzatora 
są usytuowane w płaszczyznach poprzecznych do ścia-
nek szczeliny (5), zaś co najmniej jedno czoło amorty-
zatora ma szereg łatwopodatnych występów (10). 

(4 zastrzeżenia) 

B65B 
B65G 

W. 57763 04.07.1977 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Biu-
ro Studiów i Typizacji, Katowice, Polska (Artur Bab-
czyk). 

Urządzenie do formowania jednostek ładunkowych 
z podatnej okładziny górniczej 

Zasadniczymi zespołami urządzenia są: mechanizm 
ściskający jednostkę ładunkową i mechanizm bloku-
jący tę jednostkę. Na pionowej kolumnie (11) zabudo-
wana jest przekładnia (1), nad którą znajduje się obro-
towo osadzony wysięgnik (10) zakończony hakiem (3). 
Na nieruchomej części kolumny (11) między przekład-
nią (1), a wysięgnikiem (10) umiejscowiony jest me-
chanizm blokujący wyposażony w ramiona (2) zabu-
dowane obrotowo na sworzniu (14). Na haku (3) za-
wieszony jest płaskownik (4) przymocowany drugim 
końcem we wnęce (5) przenośnika (6). (2 zastrzeżenia) 

10 

B65D W. 57839 19.07.1977 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Biu-
ro Studiów i Typizacji, Katowice, Polska (Artur Bab-
czyk). 

Urządzenie do formowania paletowych jednostek 
ładunkowych oraz stosów z tych jednostek 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
formowania paletowych jednostek mające zastosowa-
nie w zakładach produkujących wyroby przemysłowe. 

Zasadniczymi zespołami urządzenia są: mechanizm 
obrotowy i mechanizm podnoszenia i opuszczania for-
mowanej jednostki ładunkowej zamocowane na wspól-
nym obrotowym słupie. W zespole podnoszenia i opusz-
czania (5) znajdują się ramiona wideł (6), które są 
wysuwane i wsuwane przy pomocy ręcznego pokrętła 
(3) osadzonego na wspólnym wałku z kołami zębatymi 
współpracującymi z zębatkami (9) umiejscowionymi 
w ramionach wideł (6). Ramiona wideł (6) dla ich osio-
wego prowadzenia mają wzdłużne boczne wycięcia. 

(1 zastrzeżenie) 
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B65D W. 58023 01.09.1977 

Zakłady Maszyn Biurowych „PREDOM-METRON", 
Toruń, Polska (Włodzimierz Świerczewski, Roman 
Hannig, Helmut Kurowski). 

Paleta zwłaszcza do transportu i przechowywania 
mechanizmów precyzyjnych i ich detali 

Paleta według wzoru użytkowego wykonana jest 
jako monolityczna płyta podstawowa (1) z poliuretanu 
spienionego, o ukształtowanych gniazdach (2) pod ele-
menty paletowane. Zagłębienia w ścianach bocznych 
(3) służą jako uchwyty do przenoszenia. 

Nogi (4) i gniazda (5) nóg dają możliwość spiętrza-
nia palet po kilka sztuk w zespół. (3 zastrzeżenia) 

B65G W.57831 18.07.1977 

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Zamościu, Za-
mość, Polska (Mikołaj Kapalski, Zenon Lis, Jan Ber-
beć, Władysław Ostarz, Krzysztof Gilewicz, Wiktor 
Brzyski, Edmund Busz). 

Pojemnik na liście tytoniu 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik na 
liście tytoniu stosowany przy zbiorze, transporcie i su-
szeniu liści, dający się spiętrzać. Pojemnik ma słupki 
(1), do których przyspawane są poziomo kątowniki (2). 
Między słupkami i kątownikami przeciągnięty jest 
drut (3). Słupki (1) mają poziome półki (4) i elementy 
ustalające (5). Do poziomych kątowników (2) znajdują-
cych się na górnym poziomie i dłuższych bokach po-
jemnika przymocowane są od wewnętrznej strony 
uchwyty (6) do transportu ręcznego. (3 zastrzeżenia) 

B65H W. 57396 26.04.1977 

Krzysztof Czyż, Radom, Polska (Krzysztof Czyż). 

Zwijarka taśmy 

Zwijarka taśmy, przeznaczona głównie do zwijania 
perforowanej tasiemki papierowej stosowanej jako 
nośnik informacji w elektronicznej technice oblicze-
niowej, wykonana w postaci jednostopniowej prze-
kładni zębatej, wyposażona jest w dwudzielną obudo-
wę, którą stanowią jednakowo wykonane elementy (1) 
i (2) z zabudowanymi w nich łożyskami tocznymi na-
pędzanego wałka (5) ze szpulą (6) i napędzającego wał-
ka (7) z korbką (8). (1 zastrzeżenie) 

B66B W. 57826 15.07.1977 

Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Górniczych, Ka-
towice, Polska (Józef Matwij). 

Koło linowe wyciągu szynowego 

Koło linowe (1) wyciągu szybowego złożone jest z 
dwóch jednakowych połówek osadzonych na wspól-
nym wale (3). Na piaście (2) koła linowego (1) są za-
montowane pierścienie (4) rozprężane. Pierścienie (4) 
są połączone między sobą śrubami (5), które służą do 
regulacji stopnia ich rozprężenia. Pierścienie (4) mają 
stożkową powierzchnię wewnętrzną. Powstałe w trak-
cie pracy koła linowego (1) luzy są usuwane przez 
dociśnięcie pierścieni (4) śrubami (5) bezpośrednio na 
wieży urządzenia wyciągowego bez konieczności de-
montażu koła linowego (1). Rozwiązanie znajduje za-
stosowanie w urządzeniach wyciągowych w kopalniach. 

(3 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ С 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B W. 57793 11.07.1977 

Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Ba-
dawczy, Warszawa, Polska (Stanisław Sadowski, 
Dariusz Życiński). 

Przyrząd do otrzymywania wodoru, szczególnie dla 
potrzeb chromatografii gazowej 

Przyrząd według wzoru składa sią z dwóch współ-
środkowych rur (6) i (7) z zamocowanymi elektrodami 
(8) i (9) i odpowiednimi zaworami (10) i (11) umiesz-
czonymi w górnych częściach komory (7) oraz zaworu 
(13) umieszczonego w górnej części komory (6), nato-
miast w dolnej części elektrolizera umieszczona jest 
pozioma przepona (12), przy czym elektrolizer zaopa-
trzony jest w płasizcz (4). (1 zastrzeżenie) 

C02C W. 57596 08.06.1977 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Byd-
goszcz, Polska (Henryk Sawkiewicz, Marek Sawkie-
wicz). 

Tunelowa oczyszczalnia ścieków 

Tunelowa oczyszczalnia ścieków składa się z komo-
ry z kratą, komory napowietrzania i osadnika wtór-
nego, w którym jest wydzielona komora odpowietrza-
jąca (5) za pomocą rozbieralnej ścianki (6). Komorę 
napowietrzania stanowi konstrukcja żelbetonowa pre-
fabrykowana złożona z kręgów żelbetonowych (1), u-
monolityczniona przez wykonanie żelbetowych opasek 
uszczelniających (2), żelbetowej ściany bocznej (3) i ła-
wy fundamentowej (4). Ścieki surowe napływające ze 
studzienki z kratą są napowietrzane sprężonym po-
wietrzem podawanym od wentylatora (10), przez prze-
wód (11) i ruszt „Inka" (13), osadzony w poziomych 
prowadnicach (14). Równocześnie z napowietrzaniem 
ścieków odbywa się recyrkulacja osadu czynnego z 
osadnika wtórnego do komory napowietrzania przy 
pomocy pompy (8) i przewodu (9). (2 zastrzeżenia) 

C14B W. 57846 20.07.1977 

Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego im. M. 
Buczka, Lublin, Polska (Wacław Zych, Edward Maj). 

Urządzenie do regeneracji powierzchni płyt 
podkładkowych drewnianych i z tworzyw sztucznych 

pod wykrojniki do rozkroju skór 

Urządzenie do regeneracji powierzchni płyt pod-
kładowych drewnianych i z tworzyw sztucznych pod 
wykrojniki do rozkroju skór wyposażone jest w obro-
towe ramię (4), osadzone na kolumnie (5), która za-
montowana jest w gniazdach korpusu (1). Na ramie-
niu (4) zamontowane są prowadnice (6) i śruba pocią-
gowa (7) z kółkiem pokrętnym (9). W prowadnicach (6) 
usytuowana jest płyta z prowadnikami, do której 
przymocowany jest silnik elektryczny połączony z gło-
wicą nożową. (1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ E 
BUDOWNICTWO 

E01C 
E01F 

W. 57459 05.05.1977 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, Zielona Góra, Polska (Stanisław Staniewicz, 
Jerzy Urbański, Władysław Kmieciński). 

Ręczna piaskarka chodnikowa w szczególności 
dla dozorców 

Piaskarka według wzoru użytkowego jest wykonana 
w formie dwukołowej taczki z bezdenną skrzynią (1) 
mającą nad wylotem otworu wał (2) z łopatkami (3), 
nad nim zaś zasuwę (5), przy czym jedno z kół (18) 
jest obrotowo połączone z wałem (2) łańcuchem (22). 

(1 zastrzeżenie) 

E04B 
E04H 

W. 57845 20.07.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Gospodarst-
wa Domowego „Domgos", Katowice, Polska (Marek 
Młynarczyk, Gerard Jarzombek, Edmund Heszek, 
Maria Donotek). 

Składana kabina łazienkowa do natrysku 

Składana kabina łazienkowa do natrysku składa się 
z brodzika (1), ścian bocznych (4) i (5), które tworzą 
ramy (9) z kątowników i płyty (13) oraz ściany tylnej 

(6) w postaci płyty (18). Wszystkie ściany wzmocnione 
są dwoma płaskownikami podłużnymi (15) oraz płas-
kownikami ryflowanymi (16) i (17). Ściany boczne (4) 
i (5) wzmocnione są dodatkowo dwoma płaskownikami 
poprzecznymi (14), a ściana tylna (6) dwoma kątowni-
kami (19) i (20). Na ścianie tylnej (6) zamocowana jest 
bateria natryskowa (21). (5 zastrzeżeń) 

E04H W. 55967 19.07.1976 

Zofia Rytel, Warszawa, Polska (Zofia Rytel). 

Segmentowe zadaszenie stali prętowej w zasiekach 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest segmentowe 
zadaszenie stali prętowej w zasiekach, zabezpieczające 
zmagazynowaną stal przed dopływem wilgoci oraz 
umożliwiające kierunkowe odprowadzenie wód opado-
wych. 

Segmentowe zadaszenie stanowi folia (1) lub inne 
elastyczne nieprzemakalne tworzywo, napęte na ka-
błąkach (2) usztywnionych w krawędziach za pomocą 
listew usztywniających wzdłużnych (3) i bocznych (4). 
Zadaszenie jest zaopatrzone w lej (6) służący do od-
prowadzania wód opadowych. (3 zastrzeżenia) 

E04H W. 57706 24.06.1977 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Po-
stępu Technicznego i Organizacyjnego „POSTEOR" 
(Paweł Stasch, Wincenty Więokowski). 

Budynek dla tuczu świń 

Budynek składa się z trzech segmentów dwubokso-
wych, to jest dwóch skrajnych (1) i jednego środko-
wego (2), który można dowolnie zwielokratniać w za-
leżności od ilości trzody chlewnej. Każdy z boksów 
oparty na siatce modularnej ortogonalnej - kwadra-
towej o boku 1^ m zaopatrzony jest w dwudzielne 
drzwi, to jest górne (3) - wentylacyjno-oświetleniowe 
i dolne (4) komunikacyjne. 

Elementem inośnym budynku jest stalowa konstruk-
cja (6) w postaci zamkniętych ramek osadzonych w 
gniazdach ław fundamentowych (7). 

Ściany stanowią prefabrykowane płyty wielowarst-
wowe o izolacji termicznej i paroszczelnej, zapewnia-
jące termostatyczność wnętrza i stałą wysoką wilgot-
ność powietrza w różnych strefach klimatycznych. Po-
sadzka (10) posiada pochylenie w kierunku na zewnątrz 
budynku, zapewniając samoczyszczenie jej przez płyn-
ne odchody zwierząt. (1 zastrzeżenie) 
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E04H W. 57797 12.07.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstruk-
cji Metalowych „Mostostal", Warszawa, Polska (Sta-
nisław Sannacki, Jan Głuchowski, Zygmunt Kolasa). 

Segmentowy komin metalowy 

Segmentowy komin metalowy ma trzy oddzielne, 
składające się z segmentów (3) przewody kominowe 
(1) oraz konstrukcję nośną (2). Wszystkie trzy prze-
wody kominowe (1) zamocowane są do konstrukcji 
nośnej (2) po jej zewnętrznej stronie. Każdy segment 
(3) zamocowany jest oddzielnie do konstrukcji nośnej 
(2) przy pomocy zawieszeń uchwytowych (4). Poszcze-
gólne segmenty (3) połączone są ze sobą kompensato-
rami. (3 zastrzeżenia) 

E06B W. 57619 13.06.1977 

Kombinat Produkcji i Montażu Obiektów Budow-
nictwa Ogólnego z Lekkich Konstrukcji Stalowych 
„Metalplast", Oborniki Wielkopolskie, Polska (Sta-
nisław Sternal, Władysław Skrzypczak, Zbigniew 
Abramowicz. 

Brama garażowa 

Brama według wzoru użytkowego znajduje szczegól-
ne zastosowanie we wjazdach garażowych przylegają-
cych bezpośrednio do chodnika w obrębie miejskim. 

Zastosowanie dźwigniowego mechanizmu wspomaga-
nia z regulacją wielkości siły wspomagającej umożli-
wia zastosowanie skrzydeł bramy o różnej masie przy 
ich ręcznym otwieraniu i zamykaniu. Brama ma skrzy-
dło (1) prowadzone w stojaku ościeżnicy (2) za pomo-
cą łożysk (3) tocznych i uszczelnione uszczelką (4). 
Skrzydło (1) bramy podwieszone na dźwigni (5) górnej 
wspomagane jest sprężyną (7) zaczepioną jednym koń-

cem do wspornika (8) ościeżnicy, a drugim poprzez 
łańcuch (11) do dźwigni (9) dolnej, połączonej ze 
wspornikiem (14) skrzydła poprzez dźwignię (10) po-
średnią. (1 zastrzeżenie) 

E21B W.57804 13.07.1977 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych Kra-
ków, Kraków, Polska (Kazimierz Czekaj, Jacek 
Węcław, Grażyna Włodarska). 

Maszt eksploatacyjny 

Maszt według wzoru użytkowego jest masztem roz-
bieralnym, przenośnym, złożonym z dwóch świec po-
łączonych pośrodku rozporami, w głowicy ramą krąż-
ków a w dolnych końcach świec belką fundamentową. 
Rozpory i świece masztu wykonane są z prefabryko-
wanych elementów konstrukcyjnych w postaci dźwi-
gara ażurowego o przekroju dwuteowym. Dźwigar ma 
środnik wykonany z płaskowników (7), natomiast 
przypawane do płaskowników (7) półki (5) wykonane 
są z kątowników, połączonych ze sobą przypawanymi 
do nich płytkami (6). (1 zastrzeżenie) 
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F21B W. 58340 03.11.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarko-
wego „Siarkopol", Tarnobrzeg, Polska (Eugeniusz Flo-
rek, Jan Dur da). 

Urządzenie do strefowego pobierania prób cieczy 
zwłaszcza z otworów wiertniczych 

Urządzenie stanowi cylindryczny korpus zbiornika 
<8) posiadający w dolnej części kurek (9) spustowy. 
W górnej części zbiornik ma dwie rurki: zalewową (7) 
i odpowietrzającą (6) zamykane zworą (5) utrzymywa-

ną w położeniu zamkniętym przez sprężyny (4). Stero-
wanie napełnianiem zbiornika (8) odbywa się za po-
mocą elektromagnesu (3) zasilanego przewodem (2) 
z zewnętrznego źródła prądu (1). (4 zastrzeżenia) 

E21C W. 57816 16.07.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska (Zdzisław 
Budzyński). 

Urządzenie do sterowania ścianowego kombajnu 
węglowego 

Urządzenie ma babinę (3) sprzężoną mechanicznie za 
pomocą rozłącznego drąga (4) z kombajnem (2) i pro-
wadzoną razem z nim po przenośniku zgrzebłowym (1). 
W kabinie (3) są zabudowane urządzenia sterownicze 
(5) połączone przewodem sterowniczym (6) z kombaj-
nem. Wszystkie operacje kombajnu (2) sterowane są 
z kabiny (3) za pomocą urządzeń sterowniczych (5). 

(1 zastrzeżenie) 

E21D W. 57850 21.07.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Woj-
ciech Muszyński, Ryszard Molęda). 

Urządzenie do badania szczelności kopalnianych 
stojaków i siłowników hydraulicznych 

Urządzenie zaopatrzone w sztywną dwusłupową ra-
mę służy do równoczesnego badania szczelności kilku 
kopalnianych stojaków i siłowników hydraulicznych. 
Rama urządzenia jest przystosowana do zestawienia 
w szeregi z różnymi wysokościami ustawiania belki 
oporowej. 

Górna oporowa belka (3) ramy (2) jest osadzona 
przesuwnie w prowadnicach (4) stanowiących jedno-
cześnie oporowe słupy oraz jest połączona cięgnami 
z przeciwciężarami poprzez współosiowe krążki (8). 
Prowadnice (4) mają otwory (12) dla sworzni (11) 
przechodzących także przez końce górnej oporowej 
belki (3). (2 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE 

F02M W. 57795 11.07.1977 

Zygmunt Czairtoryski i Sławomir Szczupakowski, 
Wrocław, Polska (Zygmunt Czartoryski, Sławomir 
Szczupakowski). 

Poziomowskaz paliwa w komorze pływakowej gaźnika 
samochodowego, zwłaszcza Syreny 104 i 105 

Poziomowskaz według wzoru użytkowego składa się 
ze śruiby (1) oraz części pomiarowej w postaci wyko-
nanego z tworzywa przeźroczystego korpusu pomiaro-
wego <2), w którym śruba ta jest osadzona i uszczel-
niona dwoma gumowymi pierścieniami (3). Poziomo-
wskaz mocuje się w miejsce dyszy głównej paliwa 
w komorze pływakowej (4) gaźnika. Po uruchomieniu 
silnika paliwo wpływa do kanalików (6, 7) w śrubie 
(1) i korpusie pomiarowym (2) a znacznik (8) umożli-
wia ocenę prawidłowości poziomu paliwa, którego re-
gulację przeprowadza się w znany sposób za pomocą 
właściwego kierunkowo odginania dźwigni pływaka, 
w celu zmiany tego położenia względem zaworu igło-
wego gaźnika. (4 zastrzeżenia) 

F04C W. 57801 12.07.1977 

Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskdego, Tarnów, 
Polska (Stanisław Frydryeh, Mieczysław Jackowski, 
Czesław Wrona, Mieczysław Surdel). 

Pompa wirowa samozasysająca 

Pompa wirowa, samozasysająca, pozioma przezna-
czona w szczególności do pompowania cieczy lotnych 
posiada końcówkę wału po stronie tłocznej osadzoną 
w łożysku wałeczkowym (3) znajdującym się w po-
krywie (1), która stanowi jednocześnie oparcie dla 
zamknięcia dławnicowego (6), natomiast wał po stro-
nie ssawnej posiada uszczelnienie mechaniczne (7) a 
na końcówce wału wystającej z łożyska znajduje się 
tuleja oporowa (8) i zabezpieczający pierścień spręży-
nujący (9). Przestrzeń dzieląoa łożysko wałeczkowe (3) 
od uszczelniania dławnicowego (11) połączona jest prze 
wodem (10) z komorą tłoczną (12) i z przestrzenią 
uszczelnienia mechanicznego (7). (3 zastrzeżenia) 

F16B W. 57812 14.07.1977 

Bielska Fabryka Wyrobów Śrubowych „Bispol", 
Bielsko-Biała, Polska {Tadeusz Paleczny, Czesław Bed-
narski, Janusz Cichy, Jacek Malczewski, Andrzej Jęcz-
myk, Janusz Dobosz). 

Gwóźdź 

Gwóźdź do wstrzeliwania w twarde podłoże, osła-
niający miejsce jego osadzenia, według wzoru użytko-
wego ma cylindryczny trzpień (2) zakończony z jednej 
strony łbem (1), a z przeciwnej ostrzem (3) oraz pod-
kładką (4). Podkładka (4) ma średnicę (5) równą śred-
nicy (6) łba (1). <l zastrzeżenie) 

F16B W. 57813 14.07.1977 

Bielska Fabryka Wyrobów Śrubowych „Bispol", 
Bielsko-Biała, Polska (Tadeusz Paleczny, Czesław Bed-
narski, Janusz Cichy, Jacek Malczewski, Andrzej Jęcz-
myk, Janusz Dobosz). 

Kołek 

Kołek do wstrzeliwania w twarde podłoże, według 
wzoru użytkowego ma łeb gwintowany (1), ostrze (3) 
oraz cylindryczny trzpień (2), na który nałożona jest 
podkładka (4). Otwór (5) podkładki prowadzącej (4) 
ma kształt kwadratu, a na obwodzie znajdują się 
cztery występy (6) ułatwiające wyjęcie kołka z podłoża. 

(1 zastrzeżenie) 
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F16B 
E04B 

W. 57836 19.07.1977 

Bielska Fabryka Wyrobów Śrubowych „Bispol", 
Bielsko-Biała, Polska (Tadeusz Paleczny, Czesław Bed-
narski, Janusz Cichy, Jacek Malczefwski, Andrzej Jęcz-
myk, Janusz Dobosz). 

Kolek 

Kołek do wstrzeliwania w twarde (podłoże według 
wzoru użytkowego ma cylindryczny trzpień (2), na 
którym umieszczona jest podkładka stalowa (4) oraz 
podkładka (5) z tworzywa. Podkładka (5) z tworzywa 
ma grubość równą dwukrotnej grubości podkładki sta-
lowej (4) i znajduje się na trzpieniu (2) od strony 
ostrza (3), podczas gdy podkładka (5) z tworzywa usy-
tuowana jest ma trzpieniu od strony łba (1). Taki 
układ podkładek umożliwia prawidłowy ruch kołka 
w przyrządzie i zabezpiecza przed abyt głębokim osa-
dzeniem go w podłożu. (1 zastrzeżenie) 

F21S W. 57837 19.07.1977 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, Ka-
towice, Polska (Rudolf Muc, Grzegorz Kania, Wincenty 
Gruszka, Józef Zipzer, Władysław Paszkiewicz). 

Głowica sygnalizatora ulicznego wolnostojącego 

Głowica latarni sygnałowej sygnalizacji ulicznej po-
siada konpus (1) w kształcie graniastołupa o podstawie 
ośmiokąta foremnego, wyposażony od góry w pokry-
wę (2) i zakończony w dolnej części nasadą (3) w 
kształcie walca. Nasada (3) ma od dołu trzy otwory 

<4) dla przejścia kabla. Na obwodzie nasady (3) roz-
mieszczone są co 120° trzy szczęki, dwie nieruchome 
(5) i jedna ruchoma (6). Szczęka ruchoma (6) posiada 
śrubę regulacyjną <7) i osadzona jest w prowadnicy (8) 
pochylonej do osi masztu latarni sygnałowej. 

Wewnątrz korpusu <1) osadzane są na koszyczku (10) 
wspartym luźno na żebrach (11), listwy zaciskowe (9). 
Na pięciu ścianach bocznych korpusu (1) usytuowane 
są, w osi pionowej tych ścian, po dwa otwory (12) dla 
zamocowania konsoli i po jednym otworze (13) dla 
przejścia kabla. Osie otworów (13) czterech ścian są 
wzajemnie prostopadłe. Głowica przeznaczona jest do 
mocowania latarń sygnałowych sygnalizacji ulicznej 
na maszcie rurowym. (1 zastrzeżenie) 

F21S W. 57838 19.07.1977 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, Ka-
towice, Polska (Rudolf Muc, Grzegorz Kania, Wincenty 
Gruszka, Józef Zipzer, Władysław Paszkiewicz). 

Głowica sygnalizatora ulicznego wiszącego 

Głowica sygnalizatora ulicznego wiszącego posiada 
korpus (1) w kształcie korytka, zamknięty od przodu 
pokrywą. Od dołu korpus (1) wyposażony jest w pierś-
cień mocujący (4) ze śrubami (5), zaś od góry w nad-
lew (6) z wycięciem w kształcie pryzmy, do którego 
umocowany jest śrubami (9) kołnierz (8). Na każdej 
z bocznych ścianek korpusu (1) znajduje się nadlewek 
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(10) z dławikiem kabla (11). Wewnątrz korpusu (1) 
zamocowane są listwy zaciskowe (3). Głowica jest 
przeznaczona do mocowania latarń sygnałowych syg-
nalizacji ulicznej nad jezdniami. (1 zastrzeżenie) 

F41G W.57544 20.05.1977 

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielon-
ka/Warszawy, Polska (Jerzy Okraszewski, Michał Dy-
biec, Edward Madej). 

Urządzenie do ćwiczebnych strzelań z wielokalibrowego 
karabinu maszynowego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
ćwiczebnych strzelań z wielokalibrowego karabinu 
maszynowego, zwłaszcza z 12,7 mm WKM wz. 1938/48 
DSzK nabojami ćwiczebnymi. 

Urządzenie składa się z nakrętki dławiącej (1), do-
syłacza (2), płytki prowadzącej (3) i płytki prowadzą-
cej (4). Nakrętka dławiąca (1) nakręcana jest na gwin-
towaną część wylotową lufy, natomiast dosyłacz (2) 
i płytki prowadzące (3 i 4) umieszczone są w donoś-
niku karaibina. 

Dosyłacz (2) i płytki prowadzące (3 i 4) ułatwiają 
prawidłowe wprowadzenie naboju ćwiczebnego do ko-
mory nabojowej karabinu a nakrętka dławiąca (1) za-
pewnia prawidłowe działanie automatyki broni pod-
czas strzelania. (3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ G 
FIZYKA 

G01B W. 57764 04.07.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Technologiczny Prze-
mysłu Maszyn Górniczych ORTEM, Katowice, Polska 
(Edward Pyszny, Gabriela Liszowska). 

Urządzenie do pomiaru nieokrągłości przedmiotów 
cylindrycznych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie da 
pomiaru nieokrągłości przedmiotów cylindrycznych, 
zwłaszcza krążników przenośników taśmowych. Urzą-
dzenie według wzoru ma dwa dźwigniowo zamocowane 
ramiona (1) i (2) połączone z popychaczami (3) i (4), 
które za pomocą swych swobodnych końców współ-
pracują z dwoma przeponami (5) tworzącymi w kor-
pusie (6) urządzenia komorę (7) mającą w swej górnej 
ścianie znany, przeponowy zestyk (8). 

(1 zastrzeżenie) 

G08B W. 57802 22.07.1977 

Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska 
(Marian Widła, Kazimierz Żukowski, Janusz Gajek). 

Wskaźnik ruchu taśmy 

Wskaźnik ruchu taśmy według wzoru użytkowego 
służy do sygnalizowania zatrzymania się taśmy prze-
nośnika taśmowego lub kubełkowego, oddzielacza 
elektromagnetycznego ewentualnie innego urządzenia, 
w którym elementem będącym w ruchu jest cięgno 
gumowe. Wskaźnik ma korpus (1) członu sterującego 

(II) w kształcie obejmy prostokątnej o wewnętrznej 
powierzchni pochyłej (la) z umieszczonymi wewnątrz 
dwoma ciężarkami (2) w kształcie 1/4 segmentu walca 
opierającymi się o obejmę, przy czym ruch ciężarków 
(2) pod wpływem siły odśrodkowej ograniczony jest 
powierzchnią pochyłą (la) obejmy prostokątnej (1). 
! (3 zastrzeżenia) 



Nr 9(115) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 101 

G01G W. 56299 05.10.1976 

Tarczyńska Fabryka Urządzeń Handlowych, Tar-
czyn k/Warszawy, Polska (Jerzy Książek, Adam Rosz, 
Zbigniew Krzemańsfci, Jerzy Stawowski, Henryk Ro-
solak, Jerzy Radzimierski). 

Waga dziesiętna 

Waga dziesiętna mająca układ dźwigni systemu 
Ojuintemza o konstrukcji drewnianej, charakteryzuje 
się tym, że dźwignia podpomostowa (4) jest zawieszona 
przy pomocy wieszaków (9) umożliwiających wahania 
we wszystkich kierunkach, .przez co pomost (S) pod-
party tylną częścią na nożach ładunkowych dźwigni 
podpomostowej i zawieszony przednią częścią za po-

mocą łącznika (7) na nożu ładunkowym dźwigni głów-
nej (5) ma swobodę wahania we wszystkich kierun-
kach. Waga dziesiętna ma urządzenie odbojnikowe (17) 
i <18) ograniczające swobodę ruchu pomostu (3) i za-
bezpieczające przed rozłączeniem się pomostu od 
dźwigni podpomostowej (4). (2 zastrzeżenia) 

G01L W. 57800 13.07.1977 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Augus-
tyn Chwaleba, Bogdan Moeschke, Włodzimierz Kosu-
ciński). 

Złącze pneumatyczne do pomiaru ciśnienia 
w ogumieniu pojazdu mechanicznego 

Złącze pneumatyczne według wzoru użytkowego 
charakteryzuje się tym, że stanowi go korpus (3) złą-
cza z jednej strony, którego jest umieszczony zawór 
(2) złącza, zaś z drugiej strony ma zakończenie stano-
wiące króciec (4). Ponadto w siatce korpusu (3) jest 
osadzony na stałe popychacz (5) z otworem (6) prze-

lutowym powietrza, który łączy się z otworem kor-
pusu (3). Na popychaczu (5) jest osadzona obrotowo 
nakrętka (7) natomiast koniec popychacza (5) posiada 
kształt ściętego stożka u podstawy którego jest osa-
dzony na stałe pierścień (9) wraz z uszczelką (10). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01Q W. 57840 20.07.1977 

Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra", Bydgoszcz, Pol-
ska (Grzegorz Muszyński). 

Trzymacz anteny teleskopowej do odbiornika 
radiowego 

Trzymacz według wzoru użytkowego charakteryzuje 
się tym, że ma postać płaskiego suwaka (1), który 
umieszczony jest przesuwnie w górnej części odbior-
nika pomiędzy dwoma częściami obudowy, przy czym 
suwak (1) ma z jednej strony specjalny uchwyt (10) 
z owalnym wycięciem (8), dostosowanym do kształtu 
anteny (9). Trzymacz anteny teleskopowej eliminuje 
niedogodność opadania i obrotu anteny dookoła osi, 
co występuje najczęściej po zużyciu się przegubu an-
teny. (2 zastrzeżenia) 

H01S W. 57559 30.05.1977 

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (An-
drzej Kowalski). 

Szkolny laser gazowy 

Szkolny laser gazowy według wzoru użytkowego 
składa się z transformatora, zasilacza (15), wzmacnia-
cza elektronicznego, lampy laserowej (7) i lunetki 

optycznej (6) osadzonych w jednej obudowie zapew-
niającej pełne bezpieczeństwo użytkowania oraz zwar-
tą konstrukcję. 

Obudowa ma przeźroczystą boczną ściankę (1) z na-
niesionymi nań napisami, określającymi główne właś-
ciwości i układ elementów lasera. Ściankę (1) chroni 
przed uszkodzeniem metalowa osłona (16), zamonto-
wana w profilowych prowadnicach podstawy (5). Do 
podstawy (5) poprzez wkładki izolacyjne (12, 13) za-
montowane są zespoły transformatora i zasilacza (15). 
Lampa laserowa (7) podtrzymywana obejmami (8) spo-
czywa na podstawie (9) połączonej jarzmem (10) z ra-
diatorem (11), przy czym cokół katody (20) lampy 
umieszczony jest we wkładce (21) wysokiego napięcia. 

(5 zastrzeżeń) 
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S P R O S T O W A N I A 

I 

Nr BUP 
. Jest Powinno być 

4/1978 F02F P. 191581 F02F P. 191581 
str. 53 Wrocławskie Zakłady Eksploatacji Kruszy- Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kru-

wa, Kraków (Andrzej Chudoba) szywa, Kraków (Andrzej Chudoba) 
3/1978 B29Q P. 197020 T B23Q P. 197020 T 
str. 14 

3/1978 F21D P. 191479 E21D P. 191479 
str. 51 

1/1978 A21F P. 190615 E21F P. 190615 
str. 65 
1/1978 B01G P. 197821 B61G~~P. 197821 
str. 10 
4/1978 B02D V/. 57286 B02B W. 57286 
str. 80 
6/1978 B08C P. 192241 " B01F P. 192241 
str. 15 
6/1978 B65Q P. 192199 B65G P. 192199 
Str. 30 
2/1978 B20B P. 191129 B30B P. 191129 
Str. 21 
2/1978 C03B P. 197888 ~ C03B P. 197888 
str. 33 E27B F27B 
2/1978 B63K P. 196688 T B23K P. 196688 T 
str. 25 
2/1978 F23P P. 196508 T ~ F23D P. 196508 T 
str. 64 
2/1Ö78 G05K W. 57172 H05K W. 57172 
str. 105 
20/1977 A01K P. 187154 A01K P. 187154 
str. 3 Kombinat Państwowych Gospodarstw Roi- Kombinat Państwowych Gospodarstw 

nych w Starym Sączu, Stary Sącz, Polska Rolnych w Starym Strączu, Stare Strą-
cze, Polska 

25/1977 C13d; C13D P. 188184 C13d; C13D P. 188184 
str. 54 Andrzej Kubasiewicz, Krzysztof Dals Andrzej Kubasiewicz, Krzysztof Dals, 

Witold Łękawski 
25/1977 B65b; B65B P. 194443 T B65b; B65B P. 194443 T 
str. 34 Tadeusz Dobosz, Jan Bojanowski, Zdzisław Tadeusz Dobosz, Jan Bojanowski, Zdzi-

Stefaniak, Henryk Lepach, Maria Bodych sław Stefaniak, Henryk Lepach, Marian 
Bodych' 

23/1977 Sposób produkcji ogniotrwałych mais do re- Sposób modyfikowania powierzchni szkla-
str. 23 generacji i napraw trzonów pieców mar- nych oraz szkło o zmodyfikowanej po-

tenowskdch wierzchni 



Wykaz zgłoszeń wynalazków 
opublikowanych w BUP nr 9/1978 r. w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 

1 

183556 
184226 
187963 
189443 
189646 
190064 
190122 
191019 
192271 
192283 
192449 
192742 
192803 
192903 
192930 
192934 
192948 
192954 
192957 
192969 
192973 
192974 
192976 
192980 
Ï92981 
192992 T 
192993 
192994 
192995 
192996 
193001 
193006 
193008 
193016 
193024 
193026 
193029 
193032 
193036 
1193037 
193040 
193045 
193053 

Int. Cl*. 

2 

A61K 
H02K 
G01B 
C02C 
A24F 
D06F 
B23Q 
A61K 
A01G 
H04H 
F U L 
E32B 
B66F 
C07C 
C03B 
C09D 
E02F 
C09B 
H02S 
F24H 
Gom 
G05B 
C07C 
B41L 
H05K 
A61K 
F04D 
C01B 
F27D 
A62B 
Cl 0B 
G06M 
G01K 
H01R 
C07D 
F02M 
B65D 
B24B 
D01H 
D01H 
C04B 
G01N 
G01R 

Strona 

3 

5 
80 
60 
22 

4 
44 
12 
6 
1 

85 
55 
14 
19 
26 
23 
38 
46 
37 
83 
58 
66 
70 
24 
14 
86 

6 
51 
20 
60 

6 
38 
73 
63 
79 
30 
50 
18 
12 
42 
42 
25 
65 
67 

Nr zgłoszenia 

1 

193060 
193064 
193072 
193080 
1&3086 
193089 
19,3091 
193092 
193093 
193095 
193098 
139099 
193100 
193105 
193113 
193114 
193117 
193118 
193119 
193120 
193121 
193122 
193130 
193132 
193140 
193141 
193142 
193143 
193146 
193147 
193153 
193160 
193Я62 
193163 
193164 
193165 
193166 
193167 
193170 
193171 
193175 
193177 
193184 

Int. Ci2. 

2 

G01M 
C02C 
G01N 
B01J 
B61D 
B66C 
B23D 
G01F 
B44B 
D01G 
B23K 
G05D 
F16H 
E06B 
B21J 
G01N 
H01L 
B02C 
C07D 
C07D 
G U B 
H05K 
H03K 
B23D 
G01F 
B21C 
C22C 
A01N 
C12D 
C04B 
C25C 
D02G 
D01H 
A43D 
C01B 
F16S 
B22C 
F21L 
C07C 
B24B 
B2ÎD 
F27B 
E21B 

Strona 

3 

66 
22 

65 
6 

16 
19 
10 
62 
15 
42 
11 
71 
54 
47 

8 
65 
77 

8 
30 
27 
73 
87 
83 
10 
63 

8 
41 

1 
40 
25 
41 
43 
42 

4 
20 
56 

9 
57 
27 
13 

8 
59 
47 
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1 

193185 -
193187 
193189 
193191 
193194 
193195 
193200 
193209 
193214 
193217 
193221 
193225 
193226 
193230 
193231 
193233 
193234 
193236 
193243 
193246 
193252 
193376 
193419 
193420 
193421 
193423 
193440 
193584 
193999 
194154 T 
194157 T 
194159 T 
195836 T 
195926 T 
196061 
196122 
196337 
196711 T 
197136 
197482 T 
197564 T 
197626 T 
197704 
197755 
197845 T 
197853 T 
198006 T 
198050 T 
198056 T 
198163 T 
198194 
198216 T 
198294 
198519 T 
198564 T 
198610 T 
19861Ï T 
198619 T 
198634 T 
198648 T 
198660 T 
198675 
198682 T 
198693 

2 

F21B 
H02K 
C07C 
Cl 0M 
H02J 
C01G 
H01J 
C01B 
H03K 
H03G 
B63H 
F16H 
B22C 
H02P 
B22C 
E21F 
F21F 
E02D 
B23K 
G04C 
G0 l R 
C07D 
C07D 
CÖ7D 
C07D 
C07D 
BÏÏ1D 
B65G 
F0I В 
С02В 
С02В 
С02В 
В22С 
F28D 
C07D 
С07С 
F16B 
СОЗС 
С12С 
F16F 
008G 
H01F 
C07D 
G01R 
А01К 
А61В 
G01R 
А61К 
F23J 
H01L 
H01G 
B66F 
C07D 
F23N 
G<04F 
C08F 
DÖ6L 
G U B 
C07C 
G U B 
F16H 
B61J 
C09K 
H0lH 

3 

56 
«0 
27 
22 
80 
21 
77 
21 
83 
83 
17 
54 
9 

81 
9 

48 
57 
45 
11 
70 
67 
30 
30 
ЗД 
31 
32 

7 
18 
49 
22 
22 
22 

9 
60 
32 
27 
53 
25 
40 
54 
36 
75 
32 
67 

1 
5 

67 
6 

58 
77 
75 
20 
33 
& 
70 
36 
44 
73 
28 
74 
55 
17 
38 
76 

1 

198733 T 
198734 T 
198754 T 
198756 T 
198757 T 
198761 T 
198772 T 
198805 T 
198808 T 
198820 T 
198821 T 
198824 T 
198829 T 
198833 T 
198843 T 
198865 T 
198866 T 
168873 
198875 
198879 
198898 T 
198902 T 
198903 T 
198905 T 
198910 T 
[198911 T 
198912 T 
198593 T 
198960 T 
198964 T 
198968 T 
198969 T 
198974 T 
198976 T 
198981 T 
198982 T 
198987 T 
198988 T 
198990 T 
198991 T 
198994 T 
198995 T 
198996 T 
198997 T 
199006 T 
199007 T 
199013 T 
199014 T 
199035 T 
199037 T 
199038 T 
199041 T 
199Ö43 T 
199052 T 
199Ô53 T 
199054 T 
199056 T 
199057 T 
199058 T 
199061 T 
199063 T 
199064 T 
199065 T 
199067 T 
199070 T 

2 

B24B 
B23P 
C02C 
C02C 
C07C 
F26B 
C10L 
F04D 
C05B 
B22D 
F16C 
C21D 
F16L 
C12D 
H01L 
H05F 
G01R 
C07D 
A23K 
C09C 
B61K 
G01L 
H02K 
H04N 
HÔ3K 
G05D 
H01F 
F16L 
H01P 
C01G 
H02P 
H02P 
B65G 
G01R 
H04M 
H01S 
G01B 
G01L 
C09J 
C03B 
E21F 
C07C 
G01Ł 
G01M 
G01B 
C02C 
C04B 
C08G 
F23D 
G01R 
E02B 
B60K 
H03K 
F04B 
G01R 
G01R 
G01L 
G01B 
G01B 
E21F 
G01F 
E02B 
F16K 
C01F 
H01S 

3 

13 
11 
23 
23 
28 
58 
40 
51 
26 

9 
53 
41 
56 
40 
78 
86 
68 
33 
4 

38 
17 
64 
81 
85 
84 
71 
75 
55 
79 
21 
82 
82 
18 
68 
85 
79 
61 
64 
38 
24 
49 
28 
63 
66 
61 
23 
25 
36 
57 
68 
46 
15 
84 
51 
69 
69 
64 
61 
62 
49 
63 
46 
55 
21 
80 
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1 

199072 T 
199073 T 
199074 T 
199076 T 
199078 T 
199111 T 
199126 T 
199127 T 
199130 T 
199132 T 
199153 T 
199157 T 
199299 
199323 
199365 
199418 
199421 
199452 
199507 
199531 
199560 T 
199562 
199563 
199601 
199603 
199628 
199635 
199637 
199723 
199741 
199745 
199748 
199750 
199768 
199771 
199772 
199839 
.199907 
199971 
199998 
200018 
200038 
200122 
200127 
200136 
200139 
200140 
200294 
200295 

j 2 

A23B 
A23B 
E02B 
HÖ2K 
G04F 
C08K 
C01B 
E21F 
G01L 
G02B 
E21C 
C12D 
D06P 
B32B 
C07C 
G06F 
C07C 
C07D 
C07C 
C08F 
C09D 
C07D 
B65G 
F15B 
C07D 
E2ÏD 
C08F 
F27ß 
C07U 
C07D 
G06F 
C07C 
H04N 
C07C 
C07D 
C07D 
А0Ш 
C09K 
GUB 
B01D 
A24C 
C12B 
C08L 
H01L 
B05C 
G06F 
H04N 
AÓ1N 
G01G 

! 3 

4 
4 

46 
8,1 
70 
37 
21 
49 
64 
69 
47 
41 
44 
14 
28 
71 
29 
33 
29 
36 
38 
34 
19 
52 
35 
48 
36 
59 
35 
35 
72 
29 
85 
29 
35 
35 
2 

38 
74 
7 
4 

40 
37 
78 

8 
72 
86 
2 

63 

1 

200297 
200320 
200322 
20Ш6 
200347 
200365 
200389 
20"0414 
200435 
200438 
200484 
200525 
200634 T 
200680 
200739 
200740 
200815 
200835 
200841 
200877 
200900 T 
200956 
200961 
200967 
200992 
200993 
201036 
201040 
201045 
201080 
201134 
201167 
2Й183 T 
201279 
201280 
201282 
2Ö1303 
201331 
201333 
2Ö1384 
20Ï236 
201438 
201439 
201498 
201518 
201542 
201545 
2Ô1546 
201599 

! 2 

C10G 
C08K 
G01R 
H01J 
H01L 
H01L 
G01B 
B29D 
Cl 0B 
A01N 
B01K 
B27L 
B65G 
Cl 0J 
C02C 
C08J 
G01M 
C10G 
B23P 
А0Ш 
C03B 
D01H 
H01J 
B60R 
HÖ1J 
022C 
D03C 
A01N 
C03B 
H01H 
F16C 
E21D 
F04D 
H02P 
F16C 
F02M 
H01H , 
B60D 
F01N 
F15B 
B60T 
G60T 
H01F 
B60T 
A44B 
B23B 
B23Q 
F01L 
F27B 

1 3 

39 
37 
69 
77 
78 
79 
62 
14 
39 
2 
7 

13 
19 
39 
23 
36 
66 
39 
11 

3 
25 
43 
77 
16 
77 
41 
43 
3 

25 
76 
53 
48 
52 
82 
53 
50 
76 
15 
50 
53 
16 
74 
75 
16 
5 

10 
12 
50 
59 



Wykaz zgłoszeń wzorów użytkowych 
opublikowanych w BUP nr 9/1978 r. w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 

1 

55967 
56299 
56582 
57396 
57459 
57544 
57559 
57596 

. 57615 
57619 
57706 
57727 
57728 
57750 
57763 
57764 
57780 
57793 
57795 
57797 
57798 
57799 
57800 
57801 
57802 

bit. Cl2. 

2 

E04H 
G01 G 
A47L 
B65H 
E01C 
F41G 
H01S 
C02C 
A01D 
E06B 
E04H 
A61M 
B60K 
B62K 
B65B 
G0!B 
A01K 
C01B 
F02M 
E04H 
A23B 
B2VB 
G01L 
F04C 
G08B 

Strona 

3 

96 
101 
9ti 
93 
95 

100 
101 

94 
88 
96 
95 
90 
91 
92 
92 

100 
;88 
94 
98 
96 
88 
91 

101 
98 

100 

Nr zgłoszenia 

1 

57803 
57804 
57811 
57812 
57ÏÏ13 
57816 
57826 
57830 
57831 
57832 
57833 
57836 
57837 
57838 
57839 
57840 
57843 
57844 
57845 
57846 
57848 
57850 
58023 
58340 

Int. Cl2. 

2 

B21D 
E21B 
B26B 
F16B 
F16B 
E21C 
B66B 
B60P 
B65G 
B26B 
A47J 
F16B 
F21S 
F21S 
B65D 
H01Q 
A47J 
A47J 
E04B 
C14B 
B62B 
E21D 
B65D 
E21B 

Strona 

3 

90 
96 
<J'J 
98 
9d 
97 
D3 
91 
33 
go 
89 
SG 
99 
99 
912 

101 
m 
89 
95 
94 
92 
97 
93 
97 



SPIS TREŚCI 

I. WYNALAZKI 
str. 

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 1 
Dział В - Różne procesy przemysłowe; transport 6 
Dział С - Chemia i metalurgia 20 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 42 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo 45 
Dział F - Mechanika; oświetlenie; ogrzewanie;' uzbrojenie 49 
Dział G - Fizyka 60 
Dział H - Elektrotechnika 75 

Wykaz numerowy zgłoszeń wynalazków 103 

II. WZ0RY UŻYTK0WE 
str. 

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 88 
Dział E - Różne procesy przemysłowe; transport 90 
Dział С - Chemia i metalurgia 94 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo 95 
Dział F - Mechanika; oświetlenie; ogrzewanie; uzbrojenie 98 
Dział G - Fizyka 100 
Dział H -Elektrotechnika 101 

Wykaz numerowy zgłoszeń wzorów użytkowych 106 



Cena 90 zł 


