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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 zgłoszo-
nych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są 
w układzie klasowym według symboli Int. Cl.2 i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patento-
wego PRL z dnia 21 XII 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1973 r. nr 1, 
poz. 4) zawierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli II edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, tj . Int. Cl.2, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie wy-

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

wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości konta w NBP: 
1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 

konto: 1052-2583-222 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 

g 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 listopadą._na styczeń, I kwartał, I półrocze roku następ-
nego i na cały rok następny; do dnia 10 miesiąca, poprzedzającego okres prenumeraty na pozo-
stałe okresy roku bieżącego. Cena prenumeraty rocznej wynosi 2340 zł. 
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne składają za-
mówienia w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch". Zakłady pracy i instytucje 
w miejscowościach, w których nie ma Oddziałów RSW oraz prenumeratorzy indywidualni, za-
mawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Prenumeratę ze zleceniem 
wysyłki za granicę, która jest o 50% droższa od prenumeraty krajowej, przyjmują RSW „Prasa-
-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu Pracy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warsza-
wa, konto PKO nr 1531-71 - w terminach podanych dla prenumeraty krajowej. 

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

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
Numer oddano do składu w lutym 1978 r. Ark. wyd. 14,30; ark. druk. 12,50. Papier druk. sat. kl. IV, 60 g, 

61X86. Nakład 3313+25 egz. 
Cena 90 zł INDEKS 35326 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 8.05.1978 r. Nr 10 (116) Rok VI 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. WYNALAZKI 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01B P. 198975 T 17.06.1977 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Stefan 
Nachyla). 

Urządzenie frezujące do uprawy gleby 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie frezujące 
stanowiące glebogryzarkę do uprawy gleby, której ele-
menty skrawające obracając się przeciwbieżnie do kie-
runku ruchu zapewniają równomierną i pełną odwra-
calność uprawianej gleby bez tworzenia grobli i bruzd. 

Glebogryzarka według wynalazku składa się z tarcz 
(1), bębna (2) oraz elementów skrawających (3), które 
zamocowane są przegubowo na tarczy (1) w miejscach 
(4) oraz suwliwie w obrotowych prowadnicach (5) bę-
bna (2). Osie (Oi i O2) zestawu tarcz (1) i bębna (2) 
są wzajemnie odpowiednio względem siebie przesu-
nięte na odległość zbliżoną do połowy różnicy ich 
średnic. Napęd na tarcze (1) i bęben (2), a tym samym 
i na elementy skrawające (3) jest przekazywany z 
ciągnika za pomocą wałków i przekładni zębatych tak, 
że wykonują one ruch obrotowy w tym samym kie-
runku i z tą samą prędkością kątową. (1 zastrzeżenie) 

A01B 
B62D 

P. 199262 T 30.06.1977 

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „URSUS", Ur-
sus", Polska (Zdzisław Mendza, Roman Zalewski). 

Układ do zasilania pomocniczego siłownika 
hydraulicznego trzypunktowego układu zawieszenia 

ciągnika rolniczego 

Układ według wynalazku skrada się z rozdzielacza 
(2), pompy (15), przewodów (3), (5), (8), zaworów od-
cinających (10), (11), (12) i zaworu przeciążeniowego 
(16) oraz siłownika pomocniczego (7), wspomagającego 
pracę siłownika głównego (4). 

W układzie według wynalazku siłownik główny (4) 
oraz siłownik pomocniczy (7) są połączone odrębnymi 
przewodami z komorą (1) rozdzielacza (2), przy czym 
od przewodu (5) prowadzącego z rozdzielacza (2) do 
siłownika pomocniczego (7) odprowadzony jest prze-
wód (8) prowadzący do szybkozłącza (9). W przewo-
dzie (5) prowadzącym z rozdzielacza (2) do siłownika 
pomocniczego (7), przed przewodem (8) prowadzącym 
do szybkozłącza (9) jest umieszczony zawór odcina-
jący (10). Pomiędzy przewodami (8) i (3) jest umiesz-
czony zawór odcinający (12) przepuszczający olej z si-
łownika pomocniczego (Í) do zaworu bezpieczeństwa 
(16). (3 zastrzeżenia) 

A01C P. 193495 05.11.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 162825 

Helmut Klinkicht, Barsbüttel, Republika Federalna 
Niemiec (Hubert Wiegelmann). 
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Urządzenie do rozsypywania i dozowania nawozów, 
ziarna siewnego i innych materiałów sypkich, 

zwłaszcza dla celów rolniczych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do rozsy-
pywania i dozowania nawozów, ziarna siewnego i in-
nych materiałów sypkich podawanych z zasobnika do 
jednego lub kilku ramion wysięgnika, wykonanych 
w postaci dźwigarów skrzynkowych z otworami do 
rozsypywania i obejmujących urządzenia transporto-
we, w którym poniżej każdego otworu zsypowego za-
sobnika ma przesuwającą się wokół poziomych osi 
płaską taśmę transportową, a wysięgnik ma wzdłuż 
swych wzdłużnych krawędzi lub wzdłuż jednej z nich 
wzdłużną szczelinę o nastawialnej wysokości, w której 
umieszczone są przesuwalne człony rozsypujące. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że przebiegająca w ramieniu wysięgnika (3) pła-
ska taśma transportowa (6) i elementy wyładowcze 
są umieszczone osobno i mają napędy niezależne od 
siebie. (4 zastrzeżenia) 

A01D P.193232 22.10.1976 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Stęszew, Polska 
(Zenon Lissoń, Mieczysław Jackowiak). 

Urządzenie wychwytujące i gromadzące plewy 
w kombajnie zbożowym 

Urządzenie wychwytujące i gromadzące plewy przy-
twierdzone do tylnej strony wylotu żniwnego kom-
bajnu zbożowego składa się ze zbiornika (1) zaopatrzo-
nego w pokrywę górną (3) i pokrywę dolną (4), które 
połączone są przegubowo drążkowym łącznikiem (2) 
przy czym pokrywa dolna ryglowana jest zespołem 
ryglującym uruchamianym rdzeniem elektromagnesu. 

(1 zastrzeżenie) 

s3^/fxJ7777S^~/7//S^'7/A\--V7y77Á'?y/>' I A \ W » »V/77 

A01K P. 199376 T 04.07.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pro-
dukcji Zwierzęcej „MEPROZET", Gdańsk, Polska (Ja-
nusz Reichel) 

Przegroda paszowa zwłaszcza dla owiec 

Przegroda paszowa zwłaszcza dla owiec, składająca 
się z części stałej i ruchomej, charakteryzuje się tym, 
że słupki (1) stałej części przegrody połączone są 
z przegrodą ruchomą (5) przy pomocy przegubowych 
ramion (2) i dźwigni zmiany pionowego położenia (4). 

(1 zastrzeżenie) 

A01K P.199377 T 04.07.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pro-
dukcji Zwierzęcej „MEPROZET", Gdańsk, Polska (Sta-
nisław Kowalczuk). 

Poidło smoczkowe 

Poidło smoczkowe dla młodych jagniąt oraz cieląt 
składające się z korpusu, przycisku smoczkowego i 
uszczelnień charakteryzuje się tym, że otwór dopły-
wowy (1) znajduje się w korpusie (2) ukształtowanym 
w postaci czaszy kulistej i współpracuje z końcem 
ustnika w kształcie kuli (3). Kula (3) ma kilka otwo-
rów (4) łączących się w jeden doprowadzający wodę 
do przycisku ustnika (5). (2 zastrzeżenia) 

A01N P.199285 T 30.06.1977 

Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, Polska 
(Eleonora Szukiel). 

Sposób wytwarzania środka do ochrony drzewek 
przed zgryzaniem przez jeleniowate i/lub zającowate 

Sposób wytwarzania środka do ochrony drzewek 
przed zgryzaniem przez jeleniowate i/lub zającowate 
polega na tym, że najpierw 10,0 części wagowych su-
rowego oleju talowego miesza się w temperaturze 
około 90°C z 5,0 do 12,0, najkorzystniej 5,0 częściami 
wagowymi mydła z ługów glicerynowych lub mydła 
polanolinowego i 3,2 częściami wagowymi kalafonii. 
Następnie po ochłodzeniu mieszaniny do temperatury 
około 60°C dodaje się 11,0 części wagowych 92° alko-
holu etylowego lub denaturatu, i po wymieszaniu 
dodaje się 3,0 części wagowych bieli tytanowej, od 
25,0 do 30,0 części wagowych glinki malarskiej lub 
kaolinu i od 30,0 do 40,0, najkorzystniej 30,0 części 
wagowych wody. Mieszaninę miesza się przez około 
3 godziny, utrzymując temperaturę w zakresie 4 5 -
50°C, przy czym dodaje się 25,0 części wagowych 
piasku kwarcowego o średnicy ziaren około 0,1 mm, 
miesza się jeszcze około 30 minut, i ewentualnie ochło-
dzoną mieszaninę do około 20°C rozcieńcza się wodą. 

(1 zastrzeżenie) 
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A01N P. 200321 17.08.1977 

Pierwszeństwo: 18.08.1976 - Japonia (Nr 99071/76) 

Sumitomo Chemical Company, Limited, Osaka, Ja-
ponia. 

Środek owadobójczy 
Środek owadobójczy charakteryzuje się tym, że jako 

składnik czynny zawiera optycznie czynny ester a-cy-
jano-3-fenoksybenzylowy kwasu 2-(4-chlorofenylo)izo-
walerianowego oraz obojętny nośnik. Środek według 
wynalazku wykazuje silną aktywność owadobójczą bez 
toksyczności względem roślin oraz ssaków. 

(5 zastrzeżeń) 

A01N 
C07D 

P.200415 22.08.1977 

Pierwszeństwo: 24.08.1976 - RFN (P-2637947.5) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Fe-
deralna Niemiec 

Środek owadobójczy oraz sposób wytwarzania 
podstawkowych benzoilomoczników 

stanowiących substancję czynną tego środka 

Wynalazek dotyczy środka owadobójczego zawiera-
jącego jako substancję czynną benzoilomocznik o wzo-
rze przedstawionym na rysunku, w którym R oznacza 
atom chlorowca, grupę alkilową lub nitrową a symbol 
n oznacza liczbę całkowitą 1-5. Sposób wytwarzania 
związków stanowiących substancję czynną środka, po-
lega na tym, że 6-amino-2,2,4,4,-czterofluoro-benzodio-
ksynę (1,3) poddaje się reakcji z podstawionymi ben-
zoiloizocyjanianami ewentualnie w obecności rozcień-
czalnika albo podstawione benzamidy poddaje się re-
akcji z 6-izocyjaniano-2,2,4,4,-czterofluorobenzodioksy-
ny (1,3) ewentualnie w obecności rozcieńczalnika. 

(2 zastrzeżenia) 

A01N P. 200475 T 26.08.1977 

Pierwszeństwo: 28.08.1976 - RFN (nr P 2638897.6) 

Basf Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek chwastobójczy 
Środek chwastobójczy, zawierający stały albo ciekły 

nośnik, charakteryzuje się tym, że jako substancję 
czynną zawiera dwukarbaminian o wzorze ogólnym 
przedstawionym na rysunku, w którym R oznacza 
niską grupę alkilową, a X/Y kombinację Fluor/fluor, 
Fluor/chlor albo chlor/fluor. (1 zastrzeżenie) 

A01N 
C07F 

P. 200606 01.09.1977 

Pierwszeństwo: 02.09.1976 - RFN (nr 2639433.2) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy 
oraz sposób wytwarzania estrów kwasu 
(tiono) (tiolo)-fosiorowego(fosfonowego) 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy zawiera jako 
substancję czynną nowe estry pirymidynylowe kwasów 
(tiono) (tiolo)-fosforowych(fosfonowych) o wzorze przed-
stawionym na rysunku, w którym R oznacza atom wo-
doru, chlorowca lub rodnik alkilowy, R1 oznacza atom 
wodoru lub rodnik alkilowy, R2 oznacza rodnik alki-
lowy, R3 oznacza grupę alkilową, alkoksylową, alkilotio 
lub rodnik fenylowy, a X oznacza atom tlenu lub 
siarki. Sposób wytwarzania tych związków polega na 
reakcji halogenków estrów kwasów (tiono) (tiolo)-fosfo-
rowych(fosfonowych) z 4-hydroksy-6-III-rzęd. butylo-
-pirymidynami, ewentualnie w obecności środka wią-
żącego kwas albo ewentualnie w postaci odpowiednich 
soli metali alkalicznych, metali ziem alkalicznych lub 
soli amonowych i ewentualnie w obecności rozpusz-
czalników lub rozcieńczalników. (2 zastrzeżenia) 

A01N 
C08F 
C07D 

P. 201051 26.09.1977 

Pierwszeństwo: 28.09.1976 - RFN (nr P. 2643564.3) 

Bayer AG, Leverkusen, Republika Federalna Nie-
miec. 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy 
oraz sposób wytwarzania aïkoksymetyio-

wzgiędnie alkilotiometyiopodstawionych estrów 
względnie amidoestrów pirazolilowych kwasu 

(tiono) (tiolo)-fosforowego(fosfonowego) 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy zawiera jako 
substancję czynną nowe alkoksymetylo- względnie 
alkilotiometylopodstawione estry względnie amido-
estry pirazólilowe kwasu (tiono) (tiolo)-fosforowego(fos-
fonowego) o wzorze przedstawionym na rysunku, w 
którym R oznacza atom wodoru, grupę alkilową, cy-
janoalkilową lub fenylową, R1 oznacza atom wodoru 
lub chlorowca, R2 oznacza grupę alkoksylową lub al-
kilotio, R3 oznacza grupę alkilową, alkoksylową, mo-
noalkiloaminową lub fenylową, R4 oznacza grupę alki-
lową, a X i Y oznaczają takie same lub różne atomy 
takie jak atom tlenu lub siarki, ewentualnie razem ze 
znanym rozcieńczalnikiem lub nośnikiem jak i inny-
mi substancjami dodatkowymi. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pod-
stawiony halogenek estru lub amidoestru kwasu 
(tiono) (tiolo)-fosforowego(fosfonowego) poddaje się re-
akcji z podstawionym 5-hydroksypirazolonem, ewentu-
alnie w postaci jego soli z metalem alkalicznym, z me-
talem ziem alkalicznych lub soli amoniowej i ewentu-
alnie w obecności rozpuszczalnika lub rozcieńczal-
nika. (2 zastrzeżenia) 
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A01N 
C07D 

P. 201169 30.09.1977 

Pierwszeństwo: 02.10.1976 - RFN (nr P. 2644588.5) 

Bayer AG, Leverkusen, Republika Federalna Nie-
miec. 

Środek owadobójczy i sposób wytwarzania 
nowych estrów O-pIrazoIitowych 

kwasu N,N -dwumetylokarbaminowego 

Środek owadobójczy zawiera jako substancję czyn-
ną nowe estry O-pirazolilowe kwasu N,N-dwumetylo-
karbaminowego o wzorze przedstawionym na rysunku, 
w którym R oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, 
cyjanoalkilowy lub fenylowy, R1 oznacza grupę alko-
ksylową lub alkilotio. Sposób wytwarzania tych związ-
ków polega na reakcji 5-hydroksypirazoli z chlorkiem 
kwasu N,N-dwumetylokarbaminowego, ewentualnie w 
obecności środka wiążącego kwasu albo w obecności 
rozpuszczalnika lub rozcieńczalnika. (2 zastrzeżenia) 

A21D P. 196761 18.03.1977 

Pierwszeństwo: 20.03.1976 - RFN (nr P2611972.2, 
nr P2611916.4) 

08.10.1976 - RFN (nr P2645457.9) 

Wilhelm Menge, Isernhagen, Republika Federalna 
Niemiec. 

Sposób wytwarzania naturalnego zaczynu 
do sporządzania chleba i pieczywa 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania naturalne-
go zaczynu do sporządzania chleba i pieczywa z za-
stosowaniem dodanej do zacieru czystej lub mieszanej 
kultury kwaszeniowych bakterii chlebowych, wywią-
zujących kwas mlekowy i octowy, przy czym zacier 
zbożowy poddaje się wywiązywaniu kwasu mlekowego 
i octowego, oraz sposób wytwarzania chleba lub pie-
czywa z zastosowaniem tego naturalnie kwaszonego 
zaczynu. Cechą sposobu wytwarzania naturalnego za-
czynu jest według wynalazku to, że w tworzącym za-
czyn zacierze zbożowym wykwasza się bakterie zaczy-
nowe aż do ustania wszelkiej bakteriologicznej czyn-
ności przemiany materii. 

Sposób wytwarzania chleba lub pieczywa według 
wynalazku polega na tym, że zaczyn, w którym bakte-
rie zaczynowe wykwasza się aż do ustania wszelkiej 
bakteriologicznej czynności przemiany materii, miesza 
się z daną częścią śrutu lub mąki zbożowej, z częścią 
wody oraz z mieszanką solną i/lub mieszanką drożdżo-
wo-solną, zagniata się, po czym poddaje się rośnięciu, 
a następnie wypieka się. (7 zastrzeżeń) 

A22C P. 193094 16.10.1976 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska 
(Jerzy Fabisiewicz, Ryszard Radecki). 

Urządzenie do wyciskania mięsa z ryb 

Wynalazek dotyczący urządzenia do wyciskania mię-
sa z ryb, zwłaszcza wstępnie pokrojonych, wypatro-
szonych i umytych, rozwiązuje zagadnienie wymaga-
nego, maksymalnego zakresu regulacji rolki napinają-
cej i związanego z tym prawidłowego rozkładu nacisku 
taśmy elastycznej na bęben, które zostało rozwiązane 
w wyniku wyeliminowania roboczego, obrotowego ru-
chu elementu, na którym ułożyskowana jest rolka na-
pinająca i zastąpienie go ruchem liniowym elementu 
suwakowego. 

Urządzenie to charakteryzuje się tym, że zawiera 
obrotową rolkę napinającą (9), łożyskowaną w dwóch 
przesuwnych ramionach (12), połączonych poprzeczką 
(13), w środku której umieszczona jest jednym końcem 
śruba regulacyjna (14), a drugim końcem umieszczona 
jest w zewnętrznej belce (15). Zewnętrzna belka (15) 
mocowana jest do korpusu urządzenia (2). Przesuwne 
ramiona (12) są usytuowane w prowadnicach (17), któ-
rych poziome czopy (18) są osadzone w korpusie urzą-
dzenia (2). (2 zastrzeżenia) 

A23B P. 192979 12.10.1976 

Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin, Polska (Zbi-
gniew Dolatowski, Tadeusz Koproń, Józef Grocho-
wicz). 

Sposób produkcji wędlin 

Sposób produkcji wędlin mięsnych, zwłaszcza szy-
nek, polega na tym, że mięso przygotowane do peklo-
wania nastrzykuje się kilkakrotnie plazmą krwi w 
ilości 1-30% w stosunku do masy mięsa, przy czym 
po każdorazowym nastrzyknięciu mięso masuje się 
a następnie poddaje leżakowaniu. Tak przygotowane 
mięso przekazuje się do peklowania. (1 zastrzeżenie) 

A23B P. 198832 T 14.06.1977 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akade-
mia Rolnicza w Warszawie, Warszawa, Polska Piotr P. 
Lewicki, Andrzej Lenart). 

Sposób osmotycznego odwadniania jabłek 

Sposób osmotycznego odwadniania jabłek polega na 
pokrojeniu surowca w kostki o krawędzi 10-20 mm, 
siarkowaniu w atmosferze nad 4 - 6 % roztworem wo-
dnym SO2 w czasie 2 - 5 minut. Otrzymany produkt 
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podsusza się w strumieniu powietrza o temperaturze 
70-90°C przez 3 - 5 minut. Następnie produkt odwad-
nia się w kolumnie dyfuzyjnej za pomocą syropu cu-
krowego wzbogaconego w kwas askorbinowy przy 
przepływie 0,4-2,0 kg/m2s o temperaturze 20-50°C, 
w czasie 2 -12 godzin do ubytku 50% wagi materiału. 
Produkt po odwodnieniu przemywa się natryskiem 
wodnym w czasie 3 - 5 minut, a następnie poddaje się 
obciekaniu na sitach w czasie 3 - 5 minut i obsusza 
się w strumieniu powietrza o temperaturze 70-90°C 
przez 3 - 5 minut. (3 zastrzeżenia) 

A23J P. 193260 25.10.1976 

Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego, Lu-
blin, Polska (Jerzy Tylżanowski, Ryszard Maziarz, 
Krystyna Kocznorowska, Marian Wójcik). 

Sposób wytwarzania dodatku do mieszanek paszowych 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że odpowie-
trzoną brzeczkę drożdżową poddaje się termolizie w 
temperaturze 70-100°C, następnie zagęszcza się roz-
pyłowo do zawartości 50-70% suchej masy, po czym 
dodaje się znane środki konserwujące. 

Stosuje się do mieszanek paszowych dla trzody 
chlewnej, drobiu i bydła. (1 zastrzeżenie) 

A23J P. 199203 T 27.06.1977 

Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, War-
szawa, Polska (Mieczysław Janicki, Zbigniew Jaśnie-
wicz, Jan Knyszewski, Edmund Kosiba, Andrzej Te-
derko). 

Sposób otrzymywania białka tkankowego 
z surowców pochodzenia zwierzęcego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wstęp-
nie rozdrobniony surowiec pochodzenia zwierzęcego 
poddaje się przy stałym ruchu więcej niż jednokrotnej 
ekstrakcji mieszaniną rozpuszczalników organicznych 
składającej się z jednej części alkoholu etylowego i co 
najmniej siedmiu do jedenastu części octanu etylu. 
Po każdym jednokrotnym działaniu ekstrakcji suro-
wiec poddaje się zabiegowi mechanicznego usuwania 
rozpuszczalników. Po ostatniej ekstrakcji z surowca 
usuwane są resztki rozpuszczalników w strumieniu 
pary wodnej lub kondycjonowanego powietrza. 

Następnie surowiec ekstrahuje się wodą, której nad-
miar usuwa się mechanicznie a pozostały produkt pod-
daje się zamrażaniu lub suszeniu. (5 zastrzeżeń) 

A23K P. 199295 T 01.07.1977 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akade-
mia Rolnicza w Warszawie, Warszawa, Polska (Hanna 
Leontowicz, Gustaw Kulasek, Wiesław Barej, Miro-
sław Chomyszyn, Jan Zawitkowski). 

Sposób otrzymywania pełnodawkowej paszy 
dla opasów i uzupełniającej dîa wszystkich zwierząt 

przeżuwających 

Sposób otrzymywania pełnodawkowej paszy dla opa-
sów i uzupełniającej dla wszystkich zwierząt przeżu-
wających polega na zakiszeniu krajanki buraków cu-
krowych lub półcukrowych łącznie z paszami obję-
tościowymi suchymi i preparatem mocznikowo-mine-
ralnym. Przed procesem fermentacji wymienione 
składniki miesza się ze środkiem konserwującym i 
ugniata. Do zakiszania stosuje się następujące propor-
cje poszczególnych komponentów: 77-90% buraków 
cukrowych lub półcukrowych, do 19% pasz objętościo-
wych suchych, do 4% preparatu mocznikowo-mine-
ralnego. 

Proces fermentacji prowadzi się przez okres 4 - 8 
tygodni, do momentu zakończenia powstawania no-
wych związków amonowych soli organicznych i związ-
ków białkowych powstałych w wyniku wzajemnego 
oddziaływania poszczególnych komponentów w proce-
sie fermentacji. (2 zastrzeżenia) 

A23L P. 200S66 19.08.1977 

Pierwszeństwo«! 19.08.1976 - Węgry (nr RI-595) 
28.10.1976 - Węgry (nr RI-600) 

Richter Gedeon Vegyészteti Gyár RT, Budapeszt, 
Węgry. 

Sposób i nowy środek do zapobiegania plamistości 
skórki jabłka 

Środek do zapobiegania plamistości skórki jabłek, 
zwłaszcza jabłek gatunku Jonathan, zawiera jako sub-
stancję czynną co najmniej jedną substancję chroniącą 
przed wpływem światła, ewentualnie inne znane środ-
ki biologiczne i znane w środkach ochrony roślin noś-
niki, substancje rozpraszające, rozcieńczające i inne 
substancje pomocnicze. 

Jako substancję lub substancje chroniące przed 
wpływem światła zawiera środki stanowiące filtr 
świetlny i/lub substancje tłumiące i/lub wiążące rod-
niki i/lub substancje rozkładające nadtlenki. Sposób 
według wynalazku polega na tym, że jabłka traktuje 
się środkiem zawierającym co najmniej jedną sub-
stancję chroniącą przed wpływem światła, ewentual-
nie inne, znane środki czynne biologicznie i stosowane 
w środkach ochrony roślin nośniki, substancje rozpra-
szające, rozcieńczające i inne środki pomocnicze. 

(43 zastrzeżenia) 

A23N P. 193250 23.10.1976 

Cukrownie Wielkopolskie, Cukrownia „Witaszyce", 
Polska (Wiesław Kita, Zenon Gryniewiecki). 

Oddzielacz przelotowy 

Przedmiotem wynalazku jest oddzielacz przelotowy, 
który pozwala na zachowanie ciągłości procesu oraz 
całkowite oddzielenie ogonków i odłamków buraków 
cukrowych z brudnej wody bez żadnego nadzoru. Od-
dzielacz ten charakteryzuje się tym, że ma obrotowy 
ułożyskowany na wale (1) z powierzchnią cedzącą (2) 
i samoczynnie oczyszczaną gumowym zgarniaczem (11) 
bęben dwuczłonowy. 

Pierwszy człon (3) bębna w kształcie prostego stożka 
ściętego od wewnątrz jest otoczony łopatkami wstę-
gowymi (4). Drugi człon (5) w postaci wydrążonego 
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walca kołowego o większej średnicy ma na obwodzie 
od wewnątrz między dwoma pierścieniami (6) równo-
miernie rozmieszczone i zamocowane łopatki podno-
szące (7) oraz jest złączony z większą podstawą czło-
nu (3). (1 zastrzeżenie) 

A24B P. 199734 T 18.07.1977 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Zamość, Polska 
(Edmund Busz, Jan Berbeć, Mikołaj Kapalski, Włady-
sław Ostasz, Tadeusz Krupa, Zenon Lis, Krzysztof 
Gilewicz). 

Sposób produkcji rozsady i suszenia tytoniu 

Sposób produkcji rozsady i suszenia tytoniu polega 
na tym, że w fazie suszenia liści tytoniu proces jest 
rozdzielony na trzy etapy: żółcenia, suszenia i na-
wilżania. 

Żółcenie odbywa się w hali żółcenia (1) o lekkiej 
konstrukcji krytej powłoką prowadzącą światło. Su-
szenie odbywa się w suszarni właściwej (2) a nawil-
żanie w hali (3) o konstrukcji podobnej do hali żół-
cenia (1). W fazie produkcji rozsady w halach żółce-
nia (1) i nawilżania (3) umieszcza się skrzynie o nis-
kich ściankach bocznych wypełnionych ziemią, w któ-
rych odbywa się proces wzrostu rozsady i stosowane 
są zabiegi pielęgnacyjne. Warunki termiczne i wil-
gotność, korzystne dla hodowli rozsady zapewnia po-
wietrzny system grzejno-wentylacyjny obiektu. 

(1 zastrzeżenie) 

A41D P. 198751 T 10.06.1977 

Leszek Krzywiec, Warszawa, Polska. 

Spinacz, zwłaszcza do przytrzymywania 
rozpiętych kołnierzyków koszul 

Spinacz według wynalazku ma dwa zaciski (1) i (2) 
przystosowane do osadzania na narożach kołnierzyków 
koszu], przy czym zaciski te są ze sobą połączone za 
pomocą kółek (7) oraz giętkiego cięgna (8) wykona-
nego w postaci wężyka z szeregu połączonych ze sobą 
sztywnych elementów. Każdy z zacisków (1) i (2) za-
wiera gładką szczękę (3) zaciskową oraz szczękę (4) 
zaciskową z ząbkami. Szczęki zamocowane są wzglę-
dem siebie wychylnie i są dociśnięte elementem sprę-
żystym. Rozwarcie zaciśniętych szczęk, w celu osadze-
nia zacisku, uzyskuje się przez równoczesne ściśnięcie 
ich od strony zamocowania giętkiego cięgna. 

(1 zastrzeżenie) 

A47C P. 193258 25.10.1976 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Po-
stępu Technicznego i Organizacyjnego „POSTEOR", 
Oddział w Gdańsku, Sopot, Polska (Remigiusz Rusz-
kowski, Krzysztof Wojtczak). 

Materac pneumatyczny 

Materac pneumatyczny jedno- lub wielokomorowy 
zawierający dwa płaty tkaniny pokryte warstwą gu-
my, których obrzeża są spojone ze sobą tworząc obra-
mowanie, a od strony wewnętrznej górny i dolny płat 
tkaniny połączone są wkładkami ograniczającymi od-
ległość między powłokami czyli grubość materaca, cha-
rakteryzuje się tym, że jako wkładki ograniczające 
odległość między płatami zewnętrzymi tkaniny (1) i (2) 
zawiera dwa płaty folii gumowej (4) i (5) zwulkanizo-
wanej pasmami równoległymi (6) na przemian ze sobą 
i z wewnętrznymi powierzchniami zewnętrznych pła-
tów tkaniny (1) i (2) materaca. Między komorami wy-
dzielonymi przez płaty folii gumowej (4) i (5) znajdują 
się otwory przelotowe (7), które stanowią przerwy 
w pasmach zwulkanizowanych (6). (3 zastrzeżenia) 

A61K P. 193428 03.11.1976 

Fabryka Kosmetyków „Pollena Lechia", Poznań, Pol-
ska (Zygmunt Stachowiak, Krystyna Chrzanowska, 
Maria Przyszczypkowska, Aleksander Nowicki). 

Środek do pielęgnacji zębów i jamy ustnej 

Środek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zawiera 0,1-5% wodnego wyciągu z roślin z ro-
dziny liliaceae, którego składniki czynne stanowią 
biologiczne stymulatory, głównie typu C3xH2XOx oraz 
C3x-}H2xOx, gdzie x oznacza liczbę całkowitą 3-10, 
a ponadto zawiera dodatkowo 0,2-10°/o związku typu 
R-COO(C2H4O)yH, gdzie y oznacza liczbę całkowitą 
3-20, a R oznacza rodnik alkilowy o 6-18 atomów 
węgla. (2 zastrzeżenia) 

A61K P. 200897 17.09.1977 

Pierwszeństwo: 17.09.1976 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 724367) 

Vinoxen Company, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób wytwarzania środka 
do leczenia alkoholizmu 

Sposób wytwarzania środka do leczenia alkoholizmu, 
i/lub kontrolowania stanu zatrucia alkoholem polega 
na tym, że ciekłą mieszaninę związków z grupy kwa-
sów tłuszczowych lub estrów kwasów tłuszczowych 
zawierającą związki allilowe typu - C H ^ C H C H , -
- C H = C H - i/lub typu - C H = C H - C H = C H - C H j -
poddaje się utlenieniu w ciągu okresu czasu wystar-
czającego do uzyskania produktu o liczbie nadtlenko-
wej znacznie wyższej niż związku poddanego obróbce. 
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przy czym reakcje prowadzi się w podwyższonej tem-
peraturze ewentualnie w obecności związku ułatwia-
jącego tworzenie się wolnych rodników, po czym pro-
dukt ewentualnie miesza się z farmaceutycznie dozwo-
lonym nośnikiem i/lub innymi znanymi substancjami 
dodatkowymi. (10 zastrzeżeń) 

A62B P. 193381 29.10.1976 

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych, 
Tarnowskie Góry, Polska (Krzysztof Dąbrowski, Jan 
Lewicki, Henryk Swoboda). 

Aparat oddechowy wężowy sprężonego powietrza 

Aparat według wynalazku składa się z obudowy (1) 
we wnętrzu której umieszczony jest zawór odcinają-
co-dławiący (4) połączony poprzez filtr (3) z półmaską 
z wężem elastycznym (2). Zawór odcinająco-dławiący 
(4) połączony jest rozłącznie poprzez wrzeciono (8) 
z otworem (9) z króćcem (11) kolektora (5) połączo-
nego połączeniem rozłącznym (13) z obudową (1). 
Złączka wewnętrzna (6) i złączka zewnętrzna (7) ko-
lektora (5) umożliwiają łączenie dowolnej ilości apa-
ratów. 

Aparat ma zastosowanie w kopalniach posiadają-
cych instalację sprężonego powietrza, a zagrożonych 
wyrzutami dwutlenku węgla lub innych gazów nie-

toksycznych w celu ochrony dróg oddechowych pra-
cowników bezpośrednio na stanowiskach pracy, do cza-
su nadejścia pomocy i wycofania osób z zagrożonego 
miejsca. (4 zastrzeżenia) 

A63H P. 201779 27.10.1977 

Pierwszeństwo: 06.11.1976 - RFN 
(nr G. 7635178.5). 

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

Wydrążony klocek 

Wydrążony klocek, z jednego boku otwarty, stano-
wiący na przykład skrzynkę ładunkową pojazdu-za-
bawki, mający na przeciwległej ścianie otwartego bo-
ku element łączeniowy dla umieszczania w nim osi 
względnie listewek łączeniowych innych elementów 
konstrukcyjnych, i do którego jest wsuwana figurka, 

mająca okrągłą podstawkę, według wynalazku, cha-
rakteryzuje się tym, że na czterech wewnętrznych 
powierzchniach wydrążonego klocka (1), poza strefą 
narożnikową, są usytuowane występy (9) w kształcie 
listewek, biegnące równolegle do podstawy klocka, za-
zębiające się z wciśniętą do niego figurką w strefie 
jej podstawki. (1 zastrzeżenie) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT 

B01B P. 199490 T 08.07.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Henryk Błasiń-
ski, Piotr Wodziński). 

Granulator wibracyjny 

Granulator wibracyjny złożony z prostokątnej ryn-
ny podwieszonej na cięgnach za pośrednictwem sprę-
żystych elementów, charakteryzuje się tym, że po-
czątkowa część rynny (1) z gładkim dnem jest wypo-
sażona w dozownik (4) z regulowanym otworem wy~ 
sypowym oraz w dysze nawilżające (5), zaś środkowa 
część rynny (1) wyposażona jest w wyoblone, faliste 
dno (6) zakończone przesypowym progiem (7), za któ-
rym w końcowej części rynny (1) są umieszczone dwa 
sita (9) i (10). Pierwsze sito (9) posiada otwory o wiel-
kości równej dolnej granicy wymaganej wielkości gra-
nulek, a drugie sito (10) posiada otwory o wielkości 
równej górnej granicy wymaganej wielkości granulek. 

Pod początkową częścią rynny (1) jest umieszczony 
wibrator (11) elektromagnetyczny lub bezwładnościo-
wy, wzbudzający liniowe, podłużne drgania, zaś po 
obu bokach środkowej części rynny (1) są umieszczone 
wibratory (8) elektromagnetyczne lub bezwładnościo-
we wzbudzające poprzeczne drgania rynny (1). 

(1 zastrzeżenie) 

Bülü 
B23P 

P. 193022 T 17.06.1977 

Fabryka Obrabiarek Specjalizowanych „Ponar-Tar-
nów", Tarnów, Polska (Tadeusz Antosz). 

Filtr cieczy dielektrycznej 
do obrabiarek erozyjnych 

Filtr cieczy dielektrycznej do obrabiarek erozyjnych, 
który szczególnie korzystnie nadaje się do elektro-
drążarek. 
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Filtr według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
ma wirówkę (20), do filtrowania cieczy dielektrycznej 
oraz wężownicową chłodnicę (25), do dwukrotnego 
chłodzenia cieczy dielektrycznej, która to wężownico-
wą chłodnica (25) połączona jest z wirówką (20), a 
hydrauliczny zasilacz (6) jest umieszczony bezpośrednio 
na zbiorniku (1) cieczy dielektrycznej, co zapewnia 
wyeliminowanie drgań pochodzących od tego hydra-
ulicznego zasilacza (6). (1 zastrzeżenie) 

B01F P. 198962 T 17.06.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Janusz Boss, 
Witold Cząstkiewicz). 

Mieszalnik statyczny 

Mieszalnik statyczny przeznaczony do mieszania 
ciągłego cieczy i zawiesin, zwłaszcza cieczy o dużej 
lepkości, stosowany w przemyśle chemicznym jako 
reaktor lub wymiennik ciepła, złożony z przewodu 
rurowego (1), wewnątrz którego są umieszczone na 
przemian lewo- i prawoskrętne elementy (2) miesza-
jące, charakteryzuje się tym, że elementy mieszające 
(2) złożone są co najmniej z trzech żeber o kształcie 
półhelikoidy, połączonych ze sobą symetrycznie wzdłuż 
własnej osi obrotu. (1 zastrzeżenie) 

B01J P. 192638 23.09.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Paliwo-
wo-Energetycznej, Katowice, Polska (Albin Podlejski, 
Andrzej Kastyak). 

Bateria wyparna z podwójną komorą grzejną 
w poszczególnych członach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie intensywności 
odparowania. 

Bateria wyparna według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że posiada dobudowane w komorze grzejnej 
dodatkowe dno sitowe oraz ma zainstalowane dwa 
dodatkowe króćce parowe nad i pod dobudowanym 
dnem sitowym. (1 zastrzeżenie) 

BOU P. 193515 05.11.1976 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Zdzisław Jankiewicz 
Ryszard Wodnicki). 

Sposób wykonywania komórek Pockelsa 
z elektrooptycznymi kryształami 

otrzymanymi z roztworów wodnych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonania 
komórek Pocktísa z elektrooptycznymi kryształami 
otrzymywanymi z wodnych roztworów, stosowanych 
do modulacji laserowej wiązki, zwłaszcza do generacji 
krótkich impulsów laserowego promieniowania po-
przez modulację dobroci rezonatora oraz do wydziela-
nia krótkiego impulsu z impulsu o dłuższym okresie 
trwania. 

Sposób według wynalazku, polega na tym, że elektro-
optyczny kryształ (1) z elektrodami (2) umieszcza się 
w obejmie (3), po czym mocuje punktowo korzystnie 
za pomocą kleju (4), następnie obejmę (3) umieszcza 
się w obudowie (5) i mocuje za pomocą dociskanych 
elementów (6), a po uszczelnieniu obudowy (5) wy-
pełnia się wnętrze obudowy sześciofluorobenzenem. 

(2 zastrzeżenia) 
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B01J P. 196265 25.02.1977 

Pierwszeństwo: 12.10.1976 - St. Zjed. Am. (nr 731267). 

Stauffer Chemical Company, Westport, St. Zjedn. 
Ameryki (Gregory G. Arzoumanidis). 

Katalizator do polimeryzacji olfein 
i sopsób polimeryzacji olfein 
przy użyciu tego katalizatora 

Katalizator według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zawiera trójchlorek tytanu i nasycony jedno-
cykliczny keton monoterpenowy lub dwucykliczny 
keton monoterpenowy. Sposób według wynalazku 
charakteryzuje się zastosowaniem wyżej omówionego 
katalizatora. (30 zastrzeżeń) 

B02C 
D21B 

P. 198942 T 17.06.1977 

Výzkumný ústav Papieru a celulozy, Bratislava, 
Czechosłowacja. 

Urządzenie do obróbki zawiesin włóknistych 
za pomocą noży 

Urządzenia do obróbki zawiesin włóknistych za po-
mocą noży działających mechanicznie, które są zamo-
cowane na dwóch wzajemnie ruchomych dźwigarach 
nożowych oraz tworzą szereg zespołów nożowych, po-
siadających w jednym zespole podobny układ geo-
metryczny noży. charakteryzuje się tym, że krawędź 
noża lub zespołu nożowego (S) jednego dźwigara two-
rzy w miejscu jej największego zbliżenia z nożami 
lub zespołami nożowymi (S) drugiego dźwigara kąt 
ostry od 0° do 90°, a korzystnie od 30° do 60°, przy 
jednoczesnym nachyleniu krawędzi noży lub zespołów 
nożowych pierwszego dźwigara od linii promieniowej 
pod kątem 50° do 90°, a korzystnie od 70° do 80°. 
Noże na co najmniej jednym dzwigarze są tak umiesz-
czone w zespołach nożowych (S), że szczeliny (R, M, H) 
pomiędzy nożami jednego zespołu nożowego mają 
szerokość od 0,1 do 2,5 mm i każdy zespół nożowy (S) 
tworzy blok, który ma na swych powierzchniach ro-
boczych otwory i pomiędzy tymi zespołami nożowymi 
(S) są przewidziane szczeliny. (4 zastrzeżenia) 

B03B P. 199154 T 24.06.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Antoni 
Jedo, Wacław Jachna, Adolf Szczęsny). 

Urządzenie do odwadniania i klasyfikowania 
mieszaniny ziarn minerałów 

Urządzenie według wynalazku składa się z sitowych 
powierzchni (1 i 2), które są ze sobą połączone i w 
przekroju poziomym mają kształt zbliżony do elipsy. 
Sitowa powierzchnia (1) utworzona jest z wycinków 
powierzchni walcowych, a powierzchnia (2) z wycin-
ków powierzchni stożkowych. W osi urządzenia znaj-
duje się rozdzielczy lej (15), z którego wyprowadzone 
są dysze (16) kierujące mieszaninę na sitową po-
wierzchnię (1). 

Urządzenie przeznaczone jest do odwadniania i kla-
syfikowania na mokro mieszaniny ziarn i minerałów, 
a w szczególności do odmulania surowego węgla przed 
skierowaniem go do osadzarki lub do przesiewacza. 

(3 zastrzeżenia) 

B03D P. 200684 06.09.1977 

Pierwszeństwo: 08.09.1976 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 721.646). 

Phillips Petroleum Company, München, Republika 
Federalna Niemiec (Leo Allen McReynolds, Lyle Wil-
liam Pollock). 

Sposób przerobu węgla 

Sposób przerobu węgla przeznaczonego do stosowa-
nia jako paliwo, w którym węgiel jest odsiarczany, 
polega na tym, że najpierw miele się węgiel, a na-
stępnie część zmielonego węgla poddaje się konwersji 
na metanol, który miesza się z pozostałą częścią zmie-
lonego węgla, tworząc z węgla i metanolu zawiesinę. 
Ze zmielonego węgla podczas wytwarzania metanolu 
i z węgla znajdującego się w postaci zawiesiny usuwa 
się część siarki, przy czym ze zmielonego węgla siarkę 
usuwa się w procesie flotacji. Po odsiarczeniu zawie-
sinę składającą się z metanolu i węgla transportuje 
się rurociągiem do miejsca jej stosowania, gdzie można 
oddzielić węgiel od metanolu i stosować go jako pa-
liwo, bądź też jako paliwo można stosować całość 
zawiesiny. (1 zastrzeżenie) 

B04B P. 198977 T 17.06.1977 

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Kielce, 
Polska (Stefan Nachyła). 

Miodarka obiegowa 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 

ciągłości procesu wirowania kolejno obu stron plastra 
z małymi prędkościami w miodarce i zwiększenia 
ilości równocześnie wirowanych ramek. 

W tym celu w miodarce zastosowany jest napęd 
który oprócz tego, że wprawia w ruch wirowy wirnik 
(1) miodarki wokół osi (4) wprawia również w po-
wolny ruch obrotowy wokół własnych osi (6) wszyst-
kie kasety (5), w których są umieszczane ramki 
pszczele. (1 zastrzeżenie) 
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B05C P. 199207 T 28.06.1977 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Janusz Rutkowski). 

Urządzenie do jednostronnego powlekania lepiszczem 
cienkich elementów do naklejania 

Urządzenie według wynalazku ma wałek smarujący 
(2) o konstrukcji talerzowej zazębiony czołowo rów-
nież z talerzowym wałkiem odbierającym (5). Wałek 
(5) napędzany jest przeciwbieżnie do wałka (2). Po-
nadto wałek (2) jest zazębiony czołowo z grzebieniem 
odbierającym (19) ustawionym w płaszczyźnie pozio-
mej odbieracza (20). Natomiast po przeciwległej stro-
nie grzebienia (19) umieszczony jest w tej samej 
płaszczyźnie grzebień zgarniający (18). (3 zastrzeżenia) 

B05C P. 199512 T 08.07.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa, Poznań, 
Polska (Edward Borowicz). 

Głowica polewająca do urządzeń lakierniczych 

Głowica polewająca do urządzeń lakierniczych skła-
da się z dyszy (1), która ma talerzowe tarcze połą-
czone śrubą z pokrętłem, między którymi wsunięta 
jest płytka (2) z nożycowym wycięciem, służąca do 
regulacji strumienia lakieru. Położenie głowicy w 
płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz pośredniej re-
gulowane jest za pomocą śruby z pokrętłem (5), która 
praktycznie umożliwia wykonanie polewania elemen-
tów lakierem* w każdym położeniu. Wynalazek ma 
zastosowanie do lakierowania mniejszych elementów 
meblowych wykonanych z drewna lub ze stali. 

(2 zastrzeżenia) 

B07B P. 199493 T 07.07.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Henryk Błasiń-
ski, Piotr Wodziński). 

Przesiewacz wibracyjny 

Przesiewacz wibracyjny przeznaczony do rozdziela-
nia materiałów sypkich na frakcje, wyposażony w pro-
stokątne rzeszoto z rozpiętym wewnątrz sitem, cha-
rakteryzuje się tym, że wewnętrzne ściany boczne 
rzeszota (1) są ograniczone wyoblonymi ścianami (3). 
Rzeszoto (1) jest zawieszone na cięgnach (4) za po-
średnictwem elementów sprężystych (5) oraz jest po-
łączone z elektromagnetycznym lub bezwładnościo-
wym wibratorem (6), nachylonym w stosunku do pod-
stawy pod kątem nie przekraczającym 45°, umiesz-
czonym pod rzeszotem (1) lub nad nim w środkowej 
części rzeszota (1), a nadto rzeszoto (1) jest połączone 
z dwoma drgającymi wibratorami (7) nachylonymi 
także pod kątem nie przekraczającym 45°, umiesz-
czonymi symetrycznie po obu stronach rzeszota i drga-
jącymi w fazach przesuniętych o 180° względem sie-
bie, lub na przemian okresowo. (1 zastrzeżenie) 

B08B P. 198827 T 11.06.1977 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Tadeusz 
Pilawski, Ewa Abramowska, Teresa Warcińska). 

Sposób czyszczenia zbiorników po kwasie siarkowym 
na siatkach morskich 

Sposób czyszczenia zbiorników po kwasie siarkowym 
na statkach morskich, polega na tym, że pozostałe w 
zbiorniku resztki kwasu siarkowego rozcieńcza się 
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0,1-0,3% roztworem tiomocznika do obniżenia war-
tości stężenia kwasu 20-30%, a następnie neutrali-
zuje się roztworem zawierającym 0,01-0,1% tiomocz-
nika i 0,3% węglanu sodowego tak długo, aż nie 
uzyska się odczynu pH^7. (2 zastrzeżenia) 

B21B P. 193386 29.10.1976 

Józef Grzęba, Kraków, Polska, Franciszek Miecho-
wicz, Kraków, Polska, Tomasz Bonek, Kraków, Pol-
ska (Józef Grzęba, Franciszek Miechowicz, Tomasz 
Bonek). 

Sposób prowadzenia procesu walcowania 
blach transformatorowych i czarnych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób prowadzenia 
procesu walcowania blach transformatorowych i czar-
nych z wykorzystaniem pełnej wydajności ciągu tech-
nologicznego przy zachowaniu wymaganego taktu wal-
cowania blach transformatorowych i temperatur wal-
cowania. 

Kęsiska na blachy transformatorowe i kęsiska na 
blachy węglowe są podawane z pieców na ciąg wal-
cowniczy na przemian grupami lub przemiennie i są 
walcowane przy stałym nastawie prześwitów walców. 
Kęsiska na blachy transformatorowe i kęsiska na 
blachy węglowe są wygrzewane jednocześnie w od-
dzielnych piecach grzewczych według założonej tech-
nologii. (3 zastrzeżenia) 

B21C P 198759 T 08.06.1977 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Jerzy Tym, Grze-
gorz Loch, Ryszard Dziewior). 

Ciągadło 

Ciągadło umożliwia wielokrotną wymianę wkładek 
w obsadzie. Ciągadło według wynalazku charaktery-
zuje się tym, że ma obsadę dwudzielną, składającą się 
z dwóch skręcanych ze sobą części (1, 2). 

W obsadzie (1, 2) umieszczony jest pierścień spręży-
nujący stożkowy (4), w którym osadzona jest wkładka 
z węglików spiekanych (5). Na części nakręcanej obsa-
dy (2) umieszczone są zaczepy do zakładania klucza 
(6). (2 zastrzeżenia) 

B21D P. 200814 13.09.1977 

Pierwszeństwo: 13.09.1976 - Szwecja (nr 7610105-4). 

Plannja AB, Fack, Szwecja (Ernest Kero). 

Sposób kształtowania taśmy z materiału plastycznego 
oraz urządzenie do kształtowania taśmy 

z materiału plastycznego 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wielokierunko-

wego profilowania taśmy w procesie ciągłym. 
Sposób kształtowania taśmy z materiału plastycz-

nego, zwłaszcza z blachy, charakteryzuje się tym, że 
taśmę (1) rozciąga się w kierunku wzdłużnym, co naj-
mniej na jednym odcinku szerokości taśmy, a na-

stępnie wygniata się rowki prostopadle do kierunku 
wzdłużnego taśmy na wydłużonym odcinku taśmy, przy 
użyciu co najmniej jednej pary walców wytłaczają-
cych. 

Urządzenie do kształtowania taśmy z materiału pla-
stycznego zawiera parę walców (2), których wzajemny 
nacisk zapewnia zmniejszenie grubości i wydłużenie 
odcinka (3) szerokości taśmy (1) oraz co najmniej 
jedną parę walców wygniatających (5) przystosowa-
nych do głębokiego wygniatania, wydłużonego odcinka 
(3) taśmy (1). 

Sposób i urządzenie według wynalazku znajdują 
zastosowanie do wytwarzania taśmy bez wykończonej 
krawędzi stosowanej przykładowo na płyty czołowe 
chłodnic. (8 zastrzeżeń) 

B21J P. 199000 T 18.06.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Stanisław Konecwicz, Ryszard Hebdzyński, Le-
szek Kowalski, Ryszard Grzyb). 

Kowarka dźwigniowa 

Kowarka dźwigniowa z co najmniej dwoma kowad-
łami uderzającymi poprzecznie do wzdłużnej osi od-
kuwki zamocowanymi na dwuramiennych dźwigniach 
osadzonych wahliwie w korpusie i napędzanych za 
pośrednictwem mimośrodów osadzonych na wale na-
pędowym współosiowym z osią kucia, ma umieszczo-
ne w płaszczyźnie (nj prostopadłej do osi kucia łącz-
niki przegubowe (7), z których każdy jednym końcem 
wsparty jest za pośrednictwem łożysk na mimośro-
dzie, drugim zaś za pośrednictwem przegubu kulistego 
(9) na dwuramiennej dźwigni (8). Każda z dźwigni osa-
dzona jest wahliwie w korpusie w płaszczyźnie (TT2) pro-
stopadłej do osi kucia. Przeguby kuliste (9) osadzone 
są na dwuramiennych dźwigniach (8) przesuwnie. 

(4 zastrzeżenia) 
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B21J P. 199405 T 04.07.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Technologiczny Prze-
mysłu Maszyn Górniczych ORTEM, Katowice, Polska 
(Michał Ryszka, Wenancjusz Przybytniowski, Teodor 
Jurczyk, Stefan Krzystolik, Eryk Morawski). 

Urządzenie do jednoczesnego dwustronnego 
elektrospęczania pręta metalowego, szczególnie 

końcówek osi krążników 

Urządzenie według wynalazku posiada dodatkowo 
dwie elektrody ruchome (6), które pełniąc jednocześ-
nie rolę popychacza umożliwiają spęczanie obu koń-
cówek jednocześnie w jednym procesie. Elektrody (6) 
są umieszczone po zewnętrznej stronie urządzenia po-
między spęczniającymi siłownikami (2) a zewnętrz-
nymi końcami spęczanego elementu (3), Elektrody (6) 
połączone są elastycznym prądowym przewodem (5) 
z transformatorem (4). (1 zastrzeżenie) 

B22C P. 193297 26.10.1976 

Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska 
(Franciszek Pietrzyk, Mieczysław Sarnecki, Stanisław 
Uchacz, Kazimierz Kłusek, Janusz Gajek). 

Sposób uszczelniania rdzennic w płaszczyźnie podziału 
oraz w płaszczyźnie styku z głowicą strzałową 

i uszczelnienie do stosowania tego sposobu 

Rozwiązanie według wynalazku przeznaczone jest do 
stosowania w strzelarkach i nadmuchiwarkach do 
rdzeni. Sposób uszczelniania rdzennic według wyna-
lazku polega na wdmuchaniu przed strzałem sprężo-
nego powietrza z sieci zasilającej strzelarkę do row-
ków (5), otaczających przestrzenie uszczelnione (3) i (4), 
które odginając umieszczoną wewnątrz uszczelkę (8) 

ściśniętą pomiędzy płaszczyznami uszczelnianymi (10) 
i (11) powoduje jej dociśnięcie powietrzem strzałowym 
w czasie strzału oraz na odciąganiu nadmiaru po-
wietrza uszczelniającego poprzez szczelną obudowę 
rdzennicy i głowicy do instalacji próżniowej. Istotą 
uszczelnienia jest zastosowanie uszczelki (8) umiesz-
czonej w dwustopniowym rowku (5) otaczającym prze-
strzenie uszczelniane. (2 zastrzeżenia) 

B22C P. 193475 03.11.1976 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Jan 
Golonka, Ksenia Cwykiel, Józef Bigdaj, Stefan Fryda, 
Zdzisław Kwiek, Józef Suchoń, Tadeusz Wronka, Le-
szek Zieliński, Henryk Foltyn). 

Zasypka ciekłego metalu w krystalizatorze 
przy ciągłym i półciągłym odlewaniu metali 

zwłaszcza miedzi i jej stopów 

Istotą wynalazku jest uzyskanie aktywnej zasypki 
posiadającej własności ochronno-rafinująco-smarujące. 
Zasypka składa się z bezwodnego czteroboranu sodo-
wego w ilości 30-80% wagowych, bezwodnego węgla-
nu sodowego w ilości 10-30% wagowych, chlorku so-
dowego lub chlorku potasowego w ilości 4-15% wa-
gowych, fluoroglinianu sodowego w ilości 3-15% wa-
gowych, fluorku potasowego kwaśnego w ilości 5-25% 
wagowych oraz polifosforanu sodowego stabilizowa-
nego w ilości 5-20% w przeliczeniu na surowce wyj-
ściowe. Zasypkę tę otrzymuje się przez mechaniczne 
wymieszanie odpowiednio przygotowanych, rozdrob-
nionych surowców. (1 zastrzeżenie) 

B22D P. 193478 03.11.1976 

Zakłady Mechaniczne „Zamet", Tarnowskie Góry, 
Polska (Henryk Żyłka, Jan Mądry, Teodor Waliczek, 
Józef Jochemczyk, Alojzy Kocot, Florian Szczepaniak). 

Zespół krystalizatorów urządzenia do ciągłego, 
poziomego odlewania prętów, tulei i taśm z metali 

nieżelaznych i ich stopów 

Urządzenie według wynalazku przez zmianę kon-
strukcji układu zasilania umożliwia utrzymanie sta-
łego ciśnienia wody chłodzącej, przy jednoczesnym 
zapewnieniu ciągłości odlewania w przypadkach za-
kłóceń w pracy elementów układu zasilającego. Zespół 
krystalizatorów urządzenia do ciągłego, poziomego od-
lewania prętów, tulei i taśm z metali nieżelaznych 
i ich stopów, wyposażony jest w układ chłodzący, 
którego w odcinek rurociągu (21) pomiędzy zbiorni-
kiem (22) zakładowego obiegu wodnego, a pompami 
(10, 11) tłoczącymi wodę do krystalizatorów (1), zain-
stalowano dodatkowy zawór redukcyjny (23), a kolek-
tor (6), posiadający połączenie rurowe (14, 15) z pom-
pami (10, 11), zasilający w wodę wszystkie krystaliza-
tory (1), połączony jest dodatkowym przewodem (30) 
z zewnętrzną siecią wodociągową (27), z pominięciem 
pomp (10, 11). (4 zastrzeżenia) 
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B22D P. 199142 X 07.07.1977 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Karol Przybyłowicz). 

Osłona przeciwrozbryzgowa do wlewnic 
przy odlewaniu stali z góry 

Wewnętrzna powierzchnia osłony przeciwrozbryz-
gowej według wynalazku przejmuje rozbryzgi strumie-
nia stali chroniąc ściany wlewnicy (5) i zapewniając 
tym samym lepszą jakość powierzchni odlewanego 
wlewka. Osłona ma kształt usytuowanego na podsta-
wie (1) pierścienia (2), wewnątrz ściętego od góry 
stożkowo, ze zbieżnością ku dołowi. W podstawie (1) 
są wykonane promieniowo kanały (3), zaś w górnej 
części pierścienia (2), na jego powierzchni zewnętrz-
nej, jest wykonane pierścieniowe gniazdo osadcze do-
datkowej osłony (4) metalowej. Średnica zewnętrzna 
podstawy (1) jest mniejsza od prześwitu wlewnicy (5), 
natomiast średnica wewnętrzna pierścienia (2) jest 
większa od największego wymiaru poprzecznego stru-
mienia odlewanej z góry stali. (1 zastrzeżenie) 

B23B P. 193303 27.10.1976 

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, 
Pruszków, Polska (Witold Redel, Jerzy Foltyn, Kazi-
mierz Warwas). 

Głowica rewolwerowa wielonożowa pionowa 

Przedmiotem wynalazku jest głowica rewolwerowa 
wielonożowa pionowa zaopatrzona w mechanizmy: 
obrotu głowicy, luzowania - zacisku oraz pozycjono-
wania głowicy, przeznaczona w szczególności dla to-
karek karuzelowych, której gabaryt zewnętrzny gło-
wicy wpisany jest w zarys suwaka suportowego, a 
jej oś obrotu jest równoległa do osi jego wysuwu. 

Mechanizm luzowania - zacisku oraz pozycjono-
wania głowicy zaopatrzony jest w tuleję (10) za-
opatrzoną w koło zębate (9) sprzężone z tłokiem (7), 
osadzoną obrotowo w tulei (2) korpusu (3) suwaka. 
Tuleja (10) zaopatrzona jest w gwint (14) sprzężony 
z gwintem (39) usytuowanym na ściągającej tulei (15) 
osadzonej w korpusie (1) głowicy. 

Mechanizm obrotu głowicy wyposażony jest w dwu-
stronnego działania tłok (22) osadzony na wałku (23) 
w cylindrycznej tulei (26) wyposażony w płetwę (31) 
sprzężoną z zabierakową wkładką (20) osadzoną w kor-
pusie (1) głowicy, przy czym wałek (23) mechanizmu 
obrotu głowicy zaopatrzony jest w zębate sprzęgło (24) 
sprzężone ze sprzęgłem zębatym (25) usytuowanym na 
cylindrycznej tulei (26) lub sprzęgłem zębatym (27) na 
kole zębatym (28) współpracującym z zębatym tłokiem 
(29) oraz zaopatrzony jest w zderzak (41) sprzężony 
z wyłącznikami (34 i 35) przesunięcia wałka (23) usy-
tuowanymi w korpusie (1). (3 zastrzeżenia) 

B23B P. 197273 T 06.04.1977 

Zakłady Aparatury Elektrycznej „Mera-Refa", Świe-
bodzice, Polska (Zbigniew Iwanowski, Zbigniew Ber-
nasiński). 

Podajnik do prowadzenia prętów 

Przedmiotem wynalazku jest podajnik do prowa-
dzenia prętów w automatach do obróbki wiórowej, 
który w osłonie (1) ma rurę podającą w otulinie z ma-
teriału tłumiącego hałas. W przedniej części osłony (1) 
znajduje się wycięcie („B"). W wycięciu jest umiesz-
czony regulator nastawień długości odpadu (7) obra-
bianego pręta. Regulator jest na stałe związany z częś-
cią nieruchomą podajnika, którą stanowi wspornik (5). 
Usytuowanie regulatora w wycięciu osłony umożliwia 
regulację długości odpadu podczas obracania się pręta. 

(1 zastrzeżenie) 
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IÏ23K P. 193345 27.10.1976 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki i 
Automatyki Górniczej EMAG, Katowice, Polska (Wa-
cław Woźniak, Franciszek Glanowski, Wiesław Łabu-
da, Bronisław Prochwicz). 

Podręczna spawarka prostownikowa 

Podręczna spawarka prostownikowa składa się z 
wyłącznika (2), transformatora (3), obniżającego na-
pięcie sieci zasilającej do napięcia bezpiecznego, ste-
rowanego elektronicznym sterownikiem zapłonowym 
(14), prostowniczego zaworu (4), indukcyjnego kumu-
latora (7) energii elektrycznej oraz ze sterowanego 
usprawniającego zaworu (9). Punkt spawalniczy (11) 
jest zasilany wyprostowanym prądem poprzez zawór 
prostowniczy (4), i indukcyjny kumulator (7). 

Do punktu spawalniczego (11) jest również dopro-
wadzany koniec wtórnego uzwojenia transformatora 
(3) i drugie wyprowadzenie sterowanego zaworu (9). 
Indukcyjny kumulator (7) magazynuje części energii 
elektrycznej w jednym półokresie przewodzenia pro-
stowniczego zaworu (4), a w drugim półokresie po-
przez usprawniający sterowany zawór (9) oddając 
energię elektryczną do punktu spawalniczego (11). 

(1 zastrzeżenie) 

B23P P. 193425 02.11.1976 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska 
(Eugeniusz Karczmarczyk). 

Sposób wykonywania zespołu 
małych otworów przełotowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania 
zespołu małych otworów przelotowych o średnicy od 
kilkudziesięciu mikronów. Zespół takich otworów prze-
lotowych wykonuje się w płytach lub cylindrach o 
bardzo dużej grubości ścianek, z materiału trudno-
obrabialnego. Zespół małych otworów przelotowych 
jest przeznaczony do stosowania jako elementy sito-
we do ciśnieniowych urządzeń do filtracji, rozdziela-
nia, rozdrabniania, homogenizacji i wymiany masy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w wy-
konany metodą konwencjonalną otwór pierwotny (2), 
stopniowany lub dzielony pasuje się na wcisk kilka 

odcinków kształtowników, zaopatrzonych w osiowe 
otwory wewnętrzne. Odcinki kształtowników wciska 
się dotąd, aż część obwodowa każdego odcinka oprze 
się na stopniu pierścieniowym (4). (4 zastrzeżenia) 

B23P P. 198735 T 07.06.1977 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska (Tadeusz Mikołajczyk, Hubert 
Latoś). 

Narzędzie do obróbki otworów zwłaszcza o dużej 
gładkości 

Rozwiązanie według wynalazku polega na tym, że 
rolka wygniatająca (1) ułożyskowana jest w korpusie 
narzędzia (3), w którym umocowane jest ostrze skra-
wające (7), przy czym w kierunku promieniowym kra-
wędź wygniatająca rolki (1) oddalona jest od osi obro-
bionego otworu o połowę średnicy, a w kierunku po-
suwu wyprzedza o wartość większą od połowy posu-
wu na ostrze, wierzchołek ostrza skrawającego (7), 
który jest odległy od osi obrabianego otworu o od-
ległość mniejszą od połowy średnicy otworu. 

(1 zastrzeżenie) 

Ï523P P. 198736 T 07.06.1977 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska (Hubert Latoś, Tadeusz Mi-
kołaj czyk). 

Sposób obróbki powierzchni obrotowych zwłaszcza 
przedmiotów mało sztywnych 

Sposób według wynalazku obróbki powierzchni obro-
towych zwłaszcza przedmiotów mało sztywnych sto-
sowany na tokarkach charakteryzuje się tym, że rolką 
wygniatającą (1) wygniata się rowek (4), w naddatku 
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na obróbkę. (2) i kształtuje powierzchnię obrobioną (3), 
a ostrzem skrawającym (5) usuwa się podcięty nad-
datek na obróbkę (2) nie dotykając powierzchni obro-
bionej (3). (1 zastrzeżenie) 

B23P P. 199246 T 28.06.1977 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Wit 
Woda, Kazimierz Albiński, Zdzisław Wronkiewicz, Ma-
rek Bażan). 

Przyrząd do posuwu roboczego płyty narzędziowej 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do posuwu 
roboczego płyty narzędziowej stosowanego w obra-
biarkach erozyjnych w procesie obróbki. 

Płyta narzędziowa przyrządu (1) utwierdzona do ko-
lumn prowadzących (2) osadzonych w bezluzowych 
blokach liniowych łożysk tocznych (6) ma śrubę na-
pędową (3) przechodzącą przez drążony wał (4) silni-
ka skokowego (5). Śruba (3) jest napędzana bezluzową 
nakrętką (9) utwierdzoną w łożyskach (10). 

(1 zastrzeżenie) 

B23P P. 199247 T 28.06.1977 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Wit 
Woda, Kazimierz Albiński, Zdzisław Wronkiewicz, Ma-
rek Bażan). 

Przyrząd do posuwu roboczego płyty narzędziowej 
z kompensacją ruchomych mas 

Rozwiązanie według wynalazku skraca czas zwłoki 
przesuwu płyty dzięki poprawie stabilności sterowa-
nia płytą narzędziową przy odciążeniu ruchomych mas. 

W przyrządzie według wynalazku drążona kolumna 
prowadząca (2) osadzona w bezluzowych blokach li-
niowych łożysk tocznych (4) przytwierdzona do płyty 

narzędziowej (1) ma elektromagnes (6), którego uzwo-
jenie obejmuje kolumnę prowadzącą (2) Przyrząd do 
posuwu roboczego płyty narzędziowej z kompensacją 
ruchomych mas jest stosowany w obrabiarkach ero-
zyjnych. (1 zastrzeżenie) 

B23Q P. 193300 27.10.1976 

„POLMO" Fabryka Samochodów Ciężarowych im. 
Bolesława Bieruta, Lublin, Polska (Bolesław Gawda, 
Władysław Biesiadecki). 

Sposób zwalniania i zaciskania uchwytów 
do mocowania obrabianych części na obrabiarkach 

z przestawnym stołem i układ do stosowania 
tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zwalniania i za-
ciskania uchwytów do mocowania obrabianych części 
na obrabiarkach z przestawnym stołem, zwłaszcza 
wielowrzecionowych lub zespołowych wyposażonych 
w zaciskane sprężynami i zwalniane gazem lub cieczą 
pod ciśnieniem uchwyty, w którym obwód zwalniania 
uchwytów zamyka się i wypełnia czynnikiem pod ciś-
nieniem na okres wymiany w uchwycie obrobionej 
części na nieobrobioną, po czym rozłącza się go na 
czas obróbki. Układ do stosowania sposobu, według 
wynalazku, ma w obwodzie łączącym zawór steruj ąc.y 
(1) z uchwytem (12) mechanizm (4) okresowego zamy-
kania i rozłączania tego obwodu. 

Mechanizm ten składa się z elementu prowadzą-
cego (5) zaopatrzonego w kanałki (6) i (7), na którym 
znajduje się suwak (8) z elementem zamykającym (9) 
obwód, a przewód (10) doprowadzający czynnik pod 
ciśnieniem do uchwytu mocującego (12) ma gniazdo 
(11). (5 zastrzeżeń) 

B23Q P. 198909 T 16.06.1977 

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, 
Pruszków, Polska (Jan Szostak, Ryszard Kaszyński, 
Zbigniew Momot). 

Urządzenie hydrauliczne do otrzymywania powolnych 
ruchów obrotowych podczas ruchów 
obrotowo-podziałowych i ustawczych 

Urządzenie według wynalazku służące do obracania 
stołów obrotowych, bębnów i innych zespołów maszy-
nowych, a w szczególności wrzecion obrabiarek do 
metali w czasie ich pozycjonowania, posiada zespół 
do wykonywania ruchu obrotowego złożony z zęba-
tego koła (17) i obrotowej tulei (13) wyposażonej w 
krzywkowe zęby (15) i (16) oraz współosiowy z tuleją 
(13) zespół hydrauliczny, w którym hydrauliczny cy-
linder (1) posiada cztery poosiowe wpustowe rowki 
(6) i (7) wykonane przelotowo w jego ściankach. W 
poosiowym otworze cylindra (1) umieszczone są dwa 
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tłoki (2) i (3) oraz dwa wpusty (4) i (5). Wpusty (4) 
i (5) są osadzone ślizgowo we wpustowych rowkach 
(6) lub (7) i przelotowo w pionowym rowku wałeczka 
(11) lub (12) i rozdzielone są sprężyną (8) do rozsuwa-
nia i przytrzymywania obu wpustów (4) i (5) oraz 
tłoków (2) i (3) w ich położeniach wyjściowych na 
obu końcach cylindra (1). (4 zastrzeżenia) 

B23Q P. 200496 27.08.1977 

Pierwszeństwo: 27.08.1976 - Austria (nr A6392/76), 
06.10.1976 - Austria (nr A7402/76), 
23.02.1977 - Austria (nr A1189/77). 

Walter Sticht, Attnang-Puchheirn, Austria. 

Sposób oddzielania sczepiających się lub 
przylegających do siebie części i urządzenie 

do oddzielania sczepiających się lub przylegających 
do siebie części 

Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do oddzie-
lania szczepiających się lub przylegających do siebie 
części, w szczególności części montażowych o bardzo 
skomplikowanych kształtach lub części, któi*e przez 
sczepienie tworzą stosunkowo trwałe bryły. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że przeznaczone do rozdzielenia bryły części montażo-
wych przesuwa się cyklicznie w dwóch kierunkach 
względem podstawy lub podnosi i opuszcza chwyta-
kiem (9) przy następujących kolejno po sobie proce-
sach przesuwania, oraz zmienia się miejsce oddziały-
wania na bryłę i miejsca położenia bryły na podsta-
wie. 

Urządzenie do oddzielania sczepiających się lub 
przylegających do siebie części, według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że posiada chwytak (9) podno-
szony i opuszczany do zasobnika (1) za pomocą urzą-
dzenia napędowego (8). Chwytak (9) ma kleszcze chwy-
takowe, głowicę magnetyczną i zasilacz. 

(15 zastrzeżeń) 

B24B P. 199257 T 29.06.1977 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Lublin, Polska (Kazi-
mierz Lutek). 

Stanowisko do docierania elementów 
przegubów kulistych 

Przedmiotem wynalazku jest stanowisko do docie-
rania elementów przegubów kulistych za pomocą luź-
nego proszku ściernego. Stanowisko według wynalazku 
zapewnia krzyżowanie się torów punktu, wynikają-
cych z ruchu ziarna ściernego na powierzchni docie-
ranej, z możliwością regulacji i kontrolowania nacis-
ków jednostkowych. Rozwiązanie według wynalazku 
polega na zastosowaniu układu napędowego dociera-
nego sworznia kulistego (1), który realizuje napęd 
przez tarczę (2) i koła zębate zj i Z2 oraz układu bez-
stopniowego ruchu obrotowego pierścieni i regulacji 
nacisków jednostkowych, które są realizowane przez 
zespół napędowy pierścieni (5). Przy czym w skład ze-
społu napędowego pierścieni (5) wchodzą: oprawka (4), 
nakrętka (7) o skoku 1 mm i cechowana sprężyna (8). 

(2 zastrzeżenia) 

B24C P. 193452 03.11.1976 

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni 
Remontowych, Gdańsk, Polska (Eugeniusz Zimniak). 

Rozdzielacz śrutu oczyszczarki strumieniowo-ściernej 

Rozdzielacz według wynalazku wyrzuca strumień 
śrutu równomiernie, co powoduje dobre i równomier-
ne czyszczenie całej powierzchni. Rozdzielacz śrutu 
oczyszczarki strumieniowo-ściernej jest wykonany w 
kształcie walca (1) z kołnierzem (2). Na obwodzie wal-
ca (1) znajdują się dwa wylotowe otwory (3). Rozstaw 
otworów (3) jest najkorzystniejszy w granicach kąta 
80° do 120°. (1 zastrzeżenie) 
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B26B P. 199170 T 25.06.1977 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Zamość, Polska 
(Krzysztof Gilewicz, Edmund Busz, Władysław Ostasz, 
Tadeusz Krupa). 

Urządzenie do uszczelniania kontenerów stosowane 
w suszarnictwie, zwłaszcza przy suszeniu liści tytoniu 

Urządzenie według wynalazku wyposażone w sprę-
żarkę i zbiornik wyrównawczy charakteryzuje się tym, 
że posiada uszczelnienie pneumatyczne w postaci gu-
mowych rur zamkniętych na dwu końcach i wyposa-
żonych w zawór dwukierunkowy (2) z dwoma wypro-
wadzeniami oddzielnie połączonymi przewodami (3) 
z dwoma kolektorami (4), z których jeden może być 
popx'zez zawór tłoczenia (5) łączony ze zbiornikiem 
wyrównawczym (6) a poprzez zawór ssania z komorą 
podciśnienia sprężarki lub z otoczeniem, zaś drugi za-
wór tłocząco upustowy (10) ze zbiornikiem wyrów-
nawczym (6) bądź z otoczeniem. 

Zawór dwukierunkowy (2) posiada osadzony na 
trzpieniu (11) grzybek (12), który przez sprężynę (13) 
dociskany jest do gniazda (14). 

Trzpień (11) opiera się o membranę (16), która jest 
ścianą komory ciśnieniowej (9). (2 zastrzeżenia) 

B26D P. 199134 T 24.06.1977 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Bu-
downictwa „Zremb", Warszawa, Polska (Eugeniusz 
Baca, Antoni Luba, Andrzej Płodowski, Stefan Ta-
rasiuk). 

Urządzenie do cięcia bloku półplastyeznej 
masy betonu komórkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie minimalizacji 
obciążeń poddawanego krojeniu bloku betonu komór-
kowego siłami powodującymi jego uszkodzenie. Cięcie 
bloku półplastycznej masy betonu komórkowego za 
pomocą urządzenia według wynalazku odbywa się w 
trakcie przemieszczania masy bloku z jednego prze-
nośnika taśmowego na drugi przenośnik taśmowy, po-
między którymi znajduje się rama z rozpiętymi ele-
mentami tnącymi, przy czym podwozia obu prze-
nośników są ze sobą sprzężone, a taśmy przenośników 
i podwozia przesuwają się w taki sposób, że blok 
masy pozostaje w spoczynku w stosunku do podłoża. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że posiada kra-
jalnicę poprzeczną z poziomymi belkami (17) prze-
mieszczanymi w pionie wyposażonymi w przesuwne 
i ustawialne zabieraki (22) do wybierania i mocowa-
nia strun służących do cięcia poprzecznego, znajdu-
jących się w magazynku (7) zamocowanym do wspól-
nego podwozia (4) przenośników taśmowych (2) i (3). 
Rama stała (10) wyposażona jest w czasze podporowe 
(11) do podtrzymywania masy bloku (1) w czasie kro-
jenia wzdłużnego. (6 zastrzeżeń) 

B27L P. 199244 T 27.06.1977 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Roman 
Klus, Czesław Pazoła). 

Część robocza łopatki wirnika iurboskrawarki 
zwłaszcza do drewna 

Część roboczą łopatki według wynalazku stanowi 
powierzchnia obwodowa (1) posiadająca wycięte szcze-
liny (2), które są oddzielonie ściankami (3). Nachylę-
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nie powierzchni dna (4) szczeliny (2) daje zmienną 
wysokość szczeliny (2). Krawędź natarcia (6) jest na-
chylona do linii ostrza w koszu nożowym (7), a kąt na-
chylenia jest zależny od współczynników tarcia zręb-
ków o kosz i ścianki szczeliny (2). Proces skrawania 
zrębka zachodzi po przedostaniu się go do szczeliny 
i trwa do wyczerpania się masy zrębka. 

(2 zastrzeżenia) 

B28D P. 193148 20.10.1976 

Zakład Podzespołów Radiowych „Unitra-Omig", War-
szawa, Polska (Bernard Męczyński). 

Sposób i urządzenie do nadawania kształtów 
sferycznych elementom ciał stałych 

Sposób i urządzenie według wynalazku znajduje za-
stosowanie zwłaszcza p̂ rzy soczewkowaniu płaskich 
elementów z kwarcu, szkła, tworzyw sztucznych, me-
talu itp. i rozwiązuje zagadnienie szlifowania cienkich 
płaskich elementów bez zmieniania ich własności me-
chanicznych przy dużej dokładności szlifowania. 

Sposób polega na tym, że do obracającej się czaszy 
(1), której powierzchnia elementu ruchomego ma 
kształt sferycznego pierścienia dociska się obrotowo 
zamocowane względem co najmniej dwóch osi obrotu 
elementy (2) obrabiane. Urządzenie ma obrotową cza-
szę (1), uchwyty obrotowo zamocowane na szpilkach 
(5) prowadzących. Trzy szpilki (5) połączone między 
sobą stanowią prowadnik (6) obrotowo zamocowany 
wokół kołka (7). Uchwyt składa się z tulei (3) z umiesz-
czonym wewnątrz tłoczkiem (4), w którym zamocowa-
ny jest koniec szpilki (5). (3 zastrzeżenia) 

B29C P. 193061 14.10.1976 

Bielskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Bu-
downictwa Miejskiego, Bielsko-Biała, Polska (Stani-
sław Kucharczyk, Daniel Kowalczyk). 

Sposób formowania końca rury z tworzywa 
sztucznego oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób formowania końca rury z tworzywa sztucz-
nego polega na tym, że koniec rury z tworzywa sztucz-
nego zanurza się w oleju mineralnym podgrzanym do 
temperatury 150-180°C w czasie od 2 do 6 minut, po 
czym naprowadza się ją na trzpień formujący, który 
podgrzany jest do temperatury 80-100°C. Szczęki 
formujące dociskają rurę do trzpienia po czym do-
prowadza się sprężone powietrze pod ciśnieniem 5-6 
atmosfer przez okres 20-30 sekund. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że trzpień formujący (1) ma od czoła otwór osio-
wy (3), który połączony jest z pierścieniem profilu-
jącym (5) na obwodzie trzpienia formującego (1) za 
pomocą otworów promieniowych (4). Pierścień profi-
lujący (7) szczęk formujących (2) usytuowany jest od-
powiednio do pierścienia profilującego (5) trzpienia (1). 
Trzpień formujący (1) ma kołnierz ograniczający (6) 
oraz króciec (15) od strony otworu osiowego (3). Spo-
sób i urządzenie mają głównie zastosowanie przy for-
mowaniu rur dla instalacji sanitarnych. 

(3 zastrzeżenia) 

B29C 
B32B 

P.198665 T 03.06.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pro-
dukcji Zwierzęcej „Meprozet", Gdańsk, Polska (An-
drzej Kitowski, Radosław Czub, Zbigniew Głowin-
kowski, Antoni Kankowski, Franciszek Koniczny, To-
masz Reszka, Stanisław Socha, Zbigniew Sochalski, 
Zbigniew Stachowicz, Stanisław Stężała, Jolanta Sza-
frańska, Ryszard Żywiecki). 

Sposób wytwarzania urządzeń do mieszania, 
transportu i regulacji przepływu cieczy i gazów 

Sposób wytwarzania według wynalazku, polega na 
tym, że urządzenia wykonuje się w całości lub na ich 
metalowe powierzchnie robocze nakłada się warstwę 
0 grubości od 2 do 25 mm metodą wylewania bezciś-
nieniowego względnie niskociśnieniowego z lanych ela-
stomerów uretanowych. 

Elastomery uretanowe otrzymywane są przy stosun-
kach molowych NCO do OH w przedziale 1,5 do 6 
1 twardości 45° ShA do 98° ShA. Proces wylewania 
elastomeru prowadzi się w temperaturze 80 - 120°C 
przy ciśnieniu do 7 atn. (4 zastrzeżenia) 

B29C P.198867 T 15.06.1977 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Anto-
ni Kozłowski, Irena Słowikowska). 

Sposób wytwarzania płyt o lustrzanej powierzchni 
z żywic epoksydowych lub poliuretanów przez 

odlewanie w formach 

Sposób wytwarzania płyt o lustrzanej powierzchni 
z żywic epoksydowych lub poliuretanów przez odle-
wanie w formach ze szkła lustrzanego polega na tym, 
że na powierzchnie płyt szklanych nanosi się trójme-
tylochlorosilan, w postaci roztworu w rozpuszczalniku 
organicznym lub w postaci par. (2 zastrzeżenia) 

B29C 
B28B 

P. 200505 26.08.1977 

Krakowskie Przedsiębiorstwo Informatyki Przemy-
słu Budowlanego „ETOB", Kraków, Polska (Ryszard 
Jaworski, Andrzej Węglowski, Iwon Bréhon, Igor Nie-
pomniaszczij). 

Sposób wytwarzania form 

Sposób wytwarzania form, zwłaszcza do prefabry-
kowanych elementów z wiążących materiałów budow-
lanych, polega na wstępnym nasyceniu odpowiednio 
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przyciętej maty z włókna szklanego, żywicą poliestro-
wą o temp. 40-:-50°C. Po wypełnieniu formy odpo-
wiednio przyciętą matą nasyca się ją żywicą poliestro-
wą z utwardzaczem i poddaje prasowaniu po zamk-
nięciu formy przez okres około 4 godz. ciśnieniem 20 
kg/cm2. Po rozformowaniu produkt należy pozostawić 
przez okres 3 dni celem polimeryzacji i samoutwar-
dzenia. (4 zastrzeżenia) 

B29F 
B29D 

P.200712 07.09.1977 

Pierwszeństwo: 13.09.1976 - Wielka Brytania 
(nr 37831/76) 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania. 

Sposób formowania wytryskowego materiału 
plastykowego na wstępnie kształtowanym 

mostku z tkaniny oraz urządzenie do 
wykonywania tego sposobu 

Sposób formowania wtryskowego materiału plasty-
kowego na wstępnie kształtowanej tkaninie, poddanej 
naciągowi przez obciążenie i włożonej do formy, za-
wierającej rdzeń i wnękę, w której tkanina uzyskuje 
kształt dostosowany do rdzenia podczas zamykania 
formy przy zastosowaniu operacji, obejmującej prze-
sunięcie tkaniny przeciw obciążeniu, polega na tym, 
że naciąg tkaniny jest regulowany obciążeniem, do-
prowadzonym za pomocą urządzenia naprężającego 
dołączonego do tkaniny, przy czym to urządzenie mo-
że swobodnie przesuwać się z tkaniną w miarę jak 
tkanina przesuwa się przeciw obciążeniu. Naciąg jest 
tak regulowany, że ma wartość stałą podczas zamyka-
nia formy, ale uzyskuje krokowy przyrost wartości 
przed zakończeniem zamykania formy, przy czym war-
tość naciągu pozostaje stała po tym krokowym przy-
roście. 

Urządzenie do formowania wtryskowego na wstęp-
nie kształtowanym mostku z tkaniny, zawierające 
formę wtryskową, która ma rdzeń i wnękę, przy czym 
w tej formie można kształtować materiał plastykowy 
nakładany na tkaninę przytrzymywaną pod naciągiem 
za pomocą obciążenia, charakteryzuje się tym, że ma 
urządzenie naprężające (7) i (14), które można dołą-
czać do tkaniny (3) dla przyłożenia obciążenia do tka-
niny (3), przy czym urządzenia (7, 14) mogą przesuwać 
się swobodnie razem z tkaniną (3) w miarę jak ona 
przesuwa się przeciw temu obciążeniu w wyniku za-
mykania formy, oraz ma zestaw dla przytrzymywania 
tkaniny (3) przeciw działaniu obciążenia. Urządzenie 
naprężające (7, 14) ma zestaw mocowania (7) dla za-
łożenia urządzenia naprężającego (7, 14) na tkaninę 
(3), oraz ma zestaw obciążający (14), który można 
przyłączyć do zestawu mocowania (7). Zestaw obcią-
żający ma jeden lub więcej obciążników (14, 21), przy 
czym wewnątrz obciążnika (14) jest umieszczony 
elektromagnes (6). (12 zastrzeżeń) 

B29H P.193259 25.10.1976 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Po-
stępu Technicznego i Organizacyjnego „POSTEOR", 
Oddział w Gdańsku, Sopot, Polska (Krzysztof Wojt-
czak, Remigiusz Ruszkowski). 

Sposób wytwarzania materacy pneumatycznych 

Sposób wytwarzania materacy pneumatycznych 
z użyciem płatów tkanin jednostronnie gumowanych, 
polega na tym, że płaty tkanin na które naniesiony 
jest nadruk warstwy antyadhezyjnej, powtórnie pod-
daje się gumowaniu od strony nadruku warstwy anty-
adhezyjnej z naniesieniem warstwy gumy o grubości 
około połowy grubości nagumowanego płata zewnętrz-
nego. Następnie na jeden z tak uzyskanych płatów 
materaca nanosi się nadruk warstwy antyadhezyjnej, 
po czym płaty materaca łączy się ze sobą parami tak, 
aby przylegały do siebie stronami nagumowanymi. Do 
połączenia używa się jednego płata bez nadruku war-
stwy antyadhezyjnej i jednego płata z nadrukiem 
warstwy antyadhezyjnej, po czym tak skonfekcjono-
wany materac poddaje się wulkanizacji. 

(1 zastrzeżenie) 

B29H P.198850 T 13.06.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Da-
niel Fudalej, Jan Wachowicz, Jerzy Zakrzewski, Bro-
nisław Zyska). 

Sposób regeneracji i wykorzystania 
odpadów gumowych 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że pokrojone 
odpady gumowe na kawałki, pochodzące z zużytych 
opon samochodowych, taśmy przenośnikowych, uszczel-
nień i innych wyrobów, rozpuszcza się całkowicie w 
ilości od 0,5 do 50 części wagowych w 50 do 99,5 czę-
ści wagowych estrów alkiloarylowych kwasu fosforo-
wego lub/i halogenkowych pochodnych zawierających 
atomy chlorowca w pierścieniach aromatycznych. Sto-
suje się temperaturę od 120 do 300°C lub niższą oraz 
zwiększone ciśnienie. 

Uzyskane produkty mogą być wykorzystane jako 
pełnowartościowe trudnopalne plastyfikatory do róż-
nego typu mieszanek gumowych lub tworzyw sztucz-
nych. (3 zastrzeżenia) 

B30B 
F16P 

P.199008 T 18.06.1977 

Spółdzielnia Pracy Elektromechaniki Samochodowej 
„Spes", Warszawa, Polska (Wiesław Kwiatkowski, Ta-
deusz Warsztocki, Ryszard Olasek). 

Układ zabezpieczenia obsługi prasy mimośrodowej 

Układ zabezpieczenia obsługi prasy mimośrodowej 
przed nieszczęśliwym wypadkiem, zawierający prze-
łącznik obwodów sterowania nożnego i sterowania 
ręcznego, według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że przełącznik (9) jest zaopatrzony dodatkowo w trze-



BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10 (116) 1978 

ci zestyk (9c) przeznaczony do zamykania obwodu po-
mocniczego, w który są włączone dodatkowe zestyki 
(12a, 13a) przycisków (12, 13) sterowania ręcznego oraz 
przekaźnik czasowy (16) z nastawianym czasem za-
działania, zwierający obwód stycznika alarmowego 
(18). Zestyk (18b) stycznika (18) służy do włączania 
lampy sygnalizacyjnej (19) i/lub członu akustycznego 
(20), natomiast jego zestyk bierny (18c) jest przezna-
czony do przerywania obwodu sterowania luzownika 
(8) oraz unieruchomienia silnika napędowego (1) prasy 
za pomocą stycznika (4). (1 zastrzeżenie) 

B43L P. 198590 T 01.06.1977 

Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownic-
twa Przemysłowego, Bydgoszcz, Polska (Tadeusz Dar-
nowski). 

Cyrkiel kreślarski 

Cyrkiel kreślarski, posiadający uchwyt i ramiona 
w których zamocowane są igła i element kreślący, ma 
ramiona wykonane z podwójnych równoległych dźwi-
gni (2) i (3) stanowiących z uchwytem (1) i końców-
kami mocującymi (4) równoległe czworoboki przegu-
bowe. (1 zastrzeżenie) 

B60D P.201751 26.10.1977 

Pierwszeństwo: 26.10.1976 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 735298) 

International Harvester Company, Chicago, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Układ do rozłączania napędu pojazdu 

Układ do rozłączania napędu pojazdu zawiera pom-
pę hamulcową (12), przewód (16), rozpieracze hydra-
uliczne (20) oraz pedał hamulca (38), z normalnie 
otwartym przełącznikiem (40), który jest połączony 
z końcówką przełącznika ciśnieniowego (44) za pomo-
cą przewodu (42) i z cewką (62) zaworu elektromagne-
tycznego (64). 

Układ zawiera także siłownik (88) połączony z za-
worem elektromagnetycznym za pomocą przewodu (90), 
dwupozycyjny zawór (98) połączony z tłokiem (94) si-
łownika (88), zawór sterujący (112) oraz pompę (80) 
pracującą w układzie zaworu elektromagnetycznego 
(64) i pompę (100) pracującą w układzie zaworu (98). 

(8 zastrzeżeń) 

E60G P.201796 28.10.1977 

Pierwszeństwo: 29.10.1976 - Wielka Brytania 
(nr 45017/76) 

Dunlop Limited, Londyn, Wielka Brytania. 

Zawieszenie pojazdu 

Zawieszenie pojazdu zawiera boczny element nośny, 
który dla podtrzymywania korpusu pojazdu względem 
ramy nośnej kół jest usytuowany pomiędzy korpusem 
pojazdu i ramą nośną kół. Boczny element nośny (16) 
zawiera rurowy korpus z gumy lub gumopodobnego 
materiału, mający przewężenie (24) umieszczone syme-
trycznie względem zakończeń (25) korpusu rurowego. 
Zakończenia rurowe korpusu wykazują średnicę 
zwiększającą się stopniowo w kierunku od przewęże-
nia do krańca. Boczny element nośny jest tak umiesz-
czony w zawieszeniu, że ciężar korpusu pojazdu po-
woduje ściśnięcie korpusu rurowego wzdłuż linii prze-
biegającej przez zakończenia korpusu rurowego. 

(13 zastrzeżeń) 
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B60K P. 200858 15.09.1977 

Pierwszeństwo: 15.09.1976 - Austria (nr A6852/76) 

Steyr-Daimler-Puch Aktiengesellschaft, Wiedeń, 
Austria. 

Urządzenie sterujące do skrzynki rozdzielczej pojazdu 
samochodowego 

Urządzenie sterujące do skrzynki rozdzielczej po-
jazdu samochodowego, służące do wybiorczego przy-
łączania przedniego mostu napędowego do tylnego 
mostu napędowego i jednocześnie służące jako dwu-
stopniowa przekładnia stała o jednym stopniu przeło-
żenia do jazdy ulicznej i jednym do jazdy terenowej, 
oraz mające dwa równoległe tory rozrządowe o jednej 
przesuwce widełkowej każdy i o jednej wspólnej 
dźwigni ręcznej zmiany biegów do przełączania mo-
stów napędowych z jednej strony i stopni przełożeń 
z drugiej strony charakteryzuje się tym, że obie prze-
suwki widełkowe (2, 3) są w znany sposób osadzone 
w obudowie (6) wychylnie wokół równoległych osi (4, 
5) i są sprzęgnięte za pomocą mostka (14), który jest 
usytuowany poprzecznie do torów rozrządowych (I, II) 
i jest zaopatrzony w prowadnicę wzdłużną (13) do 
wzębiania ramienia wodzącego (la) dźwigni (I) ręcznej 
zmiany biegów oraz jest połączony z przesuwkami wi-
dełkowymi za pomocą sworznia wychylnego (15) 
względnie czopu umieszczonego w wydłużonym otwo-
rze (17, 18). (5 zastrzeżeń) 

B60L P.199136 T 24.06.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy 
Marcinkowski, Jacek Grajnert, Stanisław Kwaś-
niowski). 

Mechanizm samoczynnego opuszczania odbieraka 
prądu w przypadkach awaryjnych 

Mechanizm samoczynnego opuszczania odbieraka 
prądu według wynalazku składa się z dźwigni trój-
ramiennej umocowanej na sworzniu (3) połączonym 
z wrzecionem trój drogowego kurka (4). Lewe ramię 
(2) dźwigni trójramiennej styka się w określonym po-
łożeniu wału głównego odbieraka prądu z występem 
(1) zamocowanym na wale głównym, prawe ramię (8) 
dźwigni trójramiennej styka się z agrafkową spręży-
ną (9) umocowaną obrotowo na trzpieniu (10) umiesz-
czonym na podstawie (11), górne ramię (7) dźwigni 
łączy się z jednym końcem agrafkowej sprężyny (6) 
zamocowanej na sworzniu (3), której drugi koniec jest 
utwierdzony we wsporniku (5). 

Mechanizm według wynalazku przeznaczony jest do 
samoczynnego złożenia odbieraka prądu jeżeli nie ma 
nad nim przewodu zasilającego np. z powodu zerwa-
nia sieci trakcyjnej. (2 zastrzeżenia) 

B61F P.203070 T 17.12.1977 

Biuro Projektów Budownictwa Elektrowni i Prze-
mysłu „ELPRO" Warszawa, Polska (Mieczysław Łą-
pieś, Jan Marciniak, Marian Omieciński, Lech Wara-
chowski). 

Urządzenie do wprowadzania i wyprowadzania wsadu 
do i z komory poziomej 

Urządzenie do wprowadzania i wyprowadzania wsa-
du do i z komory poziomej, zwłaszcza autoklawów 
ciśnieniowo-próżniowych stanowi wózek pchacza (4) 
wyposażony w mechanizm zaczepowy. Wózek pchacza 
(4) połączony jest z układem linowo-bębnowym (7) 
poprzez kierunkowe koła linowe (8) i z mechanizmem 
zaczepowym (5) znajdującym się w tylnej części wóz-
ka pchacza (4) poniżej osi kół jezdnych, co pozwala 
na wprowadzenie przedniej części wózka pchacza (4) 
do wnętrza autoklawu. W przedniej części wózka pcha-
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cza (4) znajduje się zaczep (11), który ma luz pro-
mieniowy w obszarze haka pozwalający na samo-
czynne połączenie z pociągiem wózków szynowych (9) 
załadowanych wsadem - znajdujących się wewnątrz 
autoklawu. Pchanie pociągu (9) realizowane jest po-
przez zderzaki. (2 zastrzeżenia) 

B61G P. 193468 02.11.1976 

Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Ka-
towice, Polska (Karol Kokot, Andrzej Biliński, Józef 
Jonkisz, Paweł Dudal). 

Kolejowy póisprzęg automatyczny 

Kolejowy półsprzęg automatyczny przeznaczony jest 
w przypadkach zaniku prądu elektrycznego w sieci 
trakcyjnej lub awarii silników napędowych jednostek 
elektrycznych, do łączenia lokomotyw z jednostkami 
elektrycznymi, na których zabudowane są stałe pół-
sprzęgi automatyczne. 

Półsprzęg automatyczny ma korpus (1), w którym 
osadzona jest tuleja oporowa (13), sworzeń (3), na któ-
rym umocowany jest przegubowo z ruchem pionowym 
pałąk (2), a pomiędzy jego ramionami usytuowany jest 
kamień oporowy (4) prowadzony w prowadnikach 
poziomych (20) i pionowych (23) pomiędzy opornikami 
(16) z wkładkami sprężynującymi (19), oraz otwór 
z rozporka dystansową (18). 

Do czoła korpusu (1) przymocowana jest płyta opo-
rowa (11) z pierścieniem ustalającym (15), oraz zderzak 
(10) i pręty oporowe (17). 

Wewnątrz korpusu (1) umieszczona jest sercówka 
(6), łącznik (7) i sprężyna (8). (5 zastrzeżeń) 

B61L P.199184 T 27.06.1977 

Polskie Koleje Państwowe Centralny Ośrodek Ba-
dań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa, Pol-
ska (Janusz Dyduch, Zbigniew Mościcki, Andrzej Ma-
ciejewski, Andrzej Kazimierczak, Ryszard Tarasiuk). 

Układ zasilania obwodu torowego 
przeznaczony do stosowania zwłaszcza w urządzeniach 

sterowania ruchem kolejowym 

Układ według wynalazku posiada transformator szy-
nowy (2), którego uzwojenie wtórne jest połączone 
ze środkiem obwodu torowego, a uzwojenie pierwotne 
tego transformatora szynowego (2) jest połączone ze 
źródłem zasilania (1). Na końcach obwodu torowego 
są umieszczone odbiorniki (3, 4) sygnałów. 

(2 zastrzeżenia) 

B62D P.193385 29.10.1976 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Jan Wajman, Eugeniusz Ślusarek, Jan Brzeski, 
Wojciech Żyniewski, Marian Kaczmarek). 

Podwozie oponowego pojazdu kołowego 

Podwozie oponowego pojazdu kołowego zwłaszcza 
wozu górniczego w postaci sztywnej ramy (3) osadzo-
nej na dwóch sztywnych mostach napędowych (1) 
z osadzonymi na nich parami kół jezdnych (2) posiada 
dwa identyczne względem mostów napędowych (1) za-
wiesia mające postać obrotowego w poziomej i wzdłuż-
nej osi pojazdu przegubu (4). Względem przegubu (4) 
po obu stronach napędowego mostu (1) są między nim 
a ramą (3) osadzone gumowe dwukuliste amortyzato-
ry (7), pozwalające na elastyczne dopasowanie się kół 
jezdnych (2) do nierówności terenu podczas jazdy 
wozu. (1 zastrzeżenie) 

B62D P.193394 30.10.1976 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol-
ska (Jan Wajman, Eugeniusz Ślusarek, Wojciech Ży-
niewicz, Marian Kaczmarek). 
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Hydrauliczny układ 
samojezdnego wozu oponowego 

zwłaszcza do przewozu materiałów 
i ludzi w kopalni 

Układ według wynalazku stanowią trzy pompy zę-
bate (3), (4), (5), z których dwie zasilające układ jazdy 
wozu połączone są poprzez zawór automatycznego 
rozładowania (9), rozdzielacz (10), przelewowy zawór 
(18), dwa krzyżowe upustowe zawory (13) z dwoma 
silnikami hydraulicznymi (7) umieszczonymi na sztyw-
nych skrętnych mostach napędowych (8). Trzecia zaś 
pompa (5) zasila układ sterowania kierunku jazdy 
wozu i jest połączona poprzez blok zaworów (21) 
i serwomechanizm kierowniczy (20), rozdzielacz (25) 
z dwoma usytuowanymi przy mostach napędowych 
(8) siłownikami hydraulicznymi (22), które realizują 
ruchy skrętne kół jezdnych (14) podczas kierowania 
pojazdem. Ta sama trzecia pompa (5) połączona jest 
poprzez zawór zwrotny (26), akumulator hydrauliczny 
(27), zawór sterujący (28), zawór odcinający (30) z cy-
lindrami hamulcowymi (29) umieszczonymi w poszcze-
gólnych skrętnych kołach jezdnych (14) wozu. 

Opisany układ umożliwia uzyskiwanie różnych szyb-
kości jazdy wozem górniczym, różne możliwości kie-
rowania wozem oraz niezależne działanie układu ha-
mulcowego od pracy pompy (5). (2 zastrzeżenia) 

B62D P.199009 T 18.06.1977 

Przedsiębiorstwo Projektowania Przemysłu Maszyn 
Budowlanych „Bipro-Bumar", Łódź, Polska (Cezary 
Gurbiel). 

Łącznik ogniw gąsienicy 

Łącznik według wynalazku wykonany jest z blachy 
w formie dzielonej tulei posiadającej w jednym lub 
dwóch przeciwległych miejscach niejednorodność ma-
teriału w postaci szwu korzystnie spawanego. Przy 

montażu gąsienicy łącznik jest tak usytuowany, że 
płaszczyzna przechodząca przez szew (2) i oś łącznika 
(1) jest prostopadła do osi wzdłużnej gąsienicy w sta-
nie rozwiniętym, przy czym odchylenie od prostopad-
łości nie powinno przekraczać ±15°. (1 zastrzeżenie) 

B62D P.201879 02.11.1977 

Pierwszeństwo: 02.11.1976 - USA (nr 737967) 

International Harrester Company, Chicago, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Jack M. Deli). 

Przegub gąsienicy 
i sposób wytwarzania przegubu gąsienicy 

Przegub gąsienicy zawiera panewkę skrętną (70) sta-
nowiącą jedną całość w charakterze elementu odleg-
łościowego, umieszczonego pomiędzy dwiema rozsta-
wionymi osiowo częściami (31 i 52) przystosowanymi 
do ograniczonego wzajemnego odchylania się o pe-
wien kąt około wspólne osi, przy czym jedna z tych 
części ma od strony jednej z powierzchni czołowych 
wnękę, w której jest umieszczona panewka, a druga 
zaś ma powierzchnię czołową usytuowaną naprzeciw 
tej wnęki. 

Sposób wytwarzania przegubu gąsienicy przez uży-
cie prasy z poszczególnych części polega na tym, że 
ustawia się uwarstwione panewki skrętne przed mon-
tażem, na odcinku między tuleją a początkiem każde-
go z pogłębień, po czym prasuje się razem ten zespół 
w stopniu określonym przez element odległościowy, 
obciążając panewki w kierunku osiowym, tak aby 
przeciwległe warstwy zewnętrznych końców panewki 
wywierały w wyniku obciążenia wstępnego, na po-
wierzchnię odpowiedniego końca tulei i na powierzch-
nię dna pogłębienia nacisk wywołujący siłę zabie-
rającą bez poślizgu, przy czym nacisk ten jest wywie-
rany na całą pierścieniową powierzchnię styku pa-
newki skrętnej, na której to powierzchni nacisk ten 
jest rozłożony równomiernie. (12 zastrzeżeń) 

B63B P.193290 26.10.1976 

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska (Ro-
man Żewierżejew). 

Urządzenie sterujące wtaczaniem beczek 
do okna załadowczego 

przenośnika pionowego kołyskowego 

Urządzenie stosowane w transporcie poziomo-pio-
nowym beczek, zwłaszcza na statkach rybackich ma 
trójramienny rozdzielacz zaklinowany poziomo nawale 
zaopatrzonym w hamulec o nastawnej sile hamowa-
nia oraz zwalniak. Zwalniak ma rygiel (10) w postaci 
amortyzatora sprężynowego, z zębem (12) u góry, za-
mocowany wahliwie z jednego końca i mający waha-
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nia ograniczone przez zderzak górny (17) i zderzak 
dolny (18), oraz dźwignię kątową (11), której krótsze 
ramię, ustawione w kierunku zbliżonym do piono-
wego, ma postać amortyzatora sprężynowego z pazu-
rem (16) na końcu a dłuższe ramię ustawione jest 
w kierunku zbliżonym do poziomego i jego końcówka 
znajduje się w płaszczyźnie ruchu dolnego ramienia 
kołyski przenośnika pionowego. Dźwignia kątowa (11) 
ma stałe początkowe położenie do którego wraca pod 
działaniem sprężyny powrotnej (19). (1 zastrzeżenie) 

B63B P.198963 T 17.06.1977 

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia, Polska 
(Antoni Rylke, Zbigniew Gelner, Mirosław Kapała, 
Andrzej Kozicki). 

Dno podwójne statku 
do przewozu skroplonych gazów 

w zbiornikach saraonośnych 

Dno według wynalazku składa się z usztywnionego 
płatu (7) poszycia wewnętrznego, wzdłużników (4), den-
ników (3) i usztywnionego płatu (1) poszycia zewnętrz-
nego. Dno charakteryzuje się tym, że tylko płat (7) 
poszycia wewnętrznego i zamocowane do niego górne 
części denników (3) i wzdłużników "(4) leżących nad 
czołowym stykiem (5) wykonana jest ze stali odpornej 
na niskie temperatury. Styk (5) leży na granicy wpły-
wu obniżonej temperatury. (1 zastrzeżenie) 

B63B P.199274 T 29.06.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Janusz 
Żytkiewicz, Marek Władysław Ostrowski). 

Układ spinania barek 

Przedmiotem wynalazku jest układ spinania barek 
mający zastosowanie w żegludze śródlądowej. 

Układ według wynalazku polega na tym, że na 
barce (1) zamontowane są dwie sprzęgarki (2) po jed-
nej na dziobie i rufie oraz niemniej niż sześć pacho-
łów (4) lub rolek na każdej burcie. (1 zastrzeżenie) 

B63H P. 199472 08.07.1977 

Pierwszeństwo: 29.07.1976 - Francja (nr 7623269) 

Societě d'Etude et de Gestion des Brevets de la 
Roche Kerandraon et de Saulces de Freycinet „S.E.G.", 
Paryż, Francja (Olivier, Geoffroy de la Roche Keran-
draon). 

Urządzenie do napędu statku 

Urządzenie do napędu statku ma płat (1) napędza-
ny ruchem przemiennym w skrzyni (2) za pomocą wał-
ka napędowego (10). Płat (1) jest utworzony przez 
płat główny (13) usytuowany od strony otworu wy-
lotowego (7) skrzyni (2) i jest sztywno połączony drąż-
kami (14) z opływką atakującą (15) umieszczoną od 
strony otworu wlotowego (6) skrzyni (2), zaś między 
płatem głównym (13) i opływką (15) jest pozostawiona 
przestrzeń wolna. 

Urządzenie według wynalazku ma zastosowanie do 
wszystkich typów statków takich jak trałowce, statki 
rybackie albo spacerowe. (9 zastrzeżeń) 

B65B P.200531 30.08.1977 

Pierwszeństwo: 04.11.1976 r. - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 738799) 

Marathon Oil Company, Findlay, Stany Zjednoczo-
ne Ameryki, 
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Sposób transportowania ciężkiego oleju paliwowego 
w postaci zawiesiny 

Sposób transportowania ciężkiego oleju paliwowego 
o średniej temperaturze płynności wyższej od średniej 
minimalnej temperatury układu transportowego pole-
ga na tym, że najpierw dzieli się olej sposobem fi-
zycznym na dwie porcje, rozdestylowuje pierwszą por-
cję na frakcję o względnie niskiej temperaturze płyn-
ności i frakcję o względnie wysokiej temperaturze 
płynności, łączy powtórnie frakcję o względnie niskiej 
temperaturze płynności z drugą porcją, zamraża drugą 
porcję uzyskując cząstki, pokrywa zamrożone cząstki 
frakcją o względnie wysokiej temperaturze płynności, 
a następnie tworzy zawiesinę pokrytych, zamrożonych 
cząstek w cieczy nośnej, korzystnie w wodzie i trans-
portuje zawiesinę w układzie transportowym, ko-
rzystnie rurociągiem. (6 zastrzeżeń) 

B65D P.193031 14.10.1976 

Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej, Poz-
nań, Polska (Bogdan Aleksander Sikorski, Ryszard 
Kozłowski). 

Paleta do składowania i transportu towarów 

Paleta według wynalazku w płycie nośnej (1) posia-
da rowek (2), który przebiega wzdłuż osi symetrii 
palety. Płyta nośna ma profilowane żebra przebiega-
jące w różnych kierunkach. Żebra (3), które przebiega-
ją równolegle do obrysu palety są tak ukształtowane, 
że umożliwiają wstawienie nadstawek. Paleta służy do 
składowania i transportu towarów. Paleta może być 
zastosowana, zwłaszcza jako paleta jednorazowego 
użytku, w całości, lub po rozdzieleniu wzdłuż rowka 
(2) jako dwie samodzielne palety płaskie, lub z nad-
stawkami. (4 zastrzeżenia) 

B65D P.193479 03.11.1976 

Chorzowska Wytwórnia Kostrukcji Stalowych ,,Kon-
stal", Chorzów, Polska (Romuald Siedlecki, Zygmunt 
Gzel, Eugeniusz Sieradzoń). 

Zbiornik zsypowy, 
zwłaszcza do transportu materiałów sypkich 

o wysokiej temperaturze 

Zbiornik zsypowy wraz z pokrywą (1) zamykającą 
jego otwór, posiada zespół sprężystych elementów (4) 
umiejscowionych na ścianach zbiornika (2), które we 
współdziałaniu z elementami sprężystymi (3) pokrywy 
(1) powodują bardzo dużą szczelność zbiornika. 

Zbiornik znajduje zastosowanie, zwłaszcza do trans-
portu materiałów sypkich o wysokiej temperaturze, 
jak np. pył wielkopiecowy o temperaturze około 
+300°C. (3 zastrzeżenia) 

B65D P.198711 T 06.06.1977 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Przemys-
łu Obrabiarek i Narzędzi „Ponar-Bipron", Zabrze, Pol-
ska (Emil Dudek, Aleksander Hajduk, Jerzy Dębicki). 

Pojemnik na odpady metalowe 

Pojemnik według wynalazku zwłaszcza na wióry 
zaolejone charakteryzuje się tym, że ma dwie komo-
ry: górną (1) przeznaczoną na wióry i dolną (2) słu-
żącą jako odstojnik cieczy. W dolnej komorze (2) są 
dwa odcinki rur (5) i (6), zaś w jej bocznych ścianach 
dwa odpływowe kurki (7) i (8). W poprzek dolnej ko-
mory (2) przechodzą przelotowo dwa kanały (9) i (10), 
a na zewnętrznych ścianach w górnej i dolnej części 
pojemnik ma obramowanie (14) i (15) utworzone z 
kształtowników i dwa pionowe wzmocnienia (11) i (12), 
w których zabudowane są po dwa uchwyty (13). 

(5 zastrzeżeń) 

B65G P.193211 21.10.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górni-
czego „BUDOKOP", Mysłowice, Polska (Władysław 
Prokop, Kazimierz Niesyto). 

Urządzenie do naprowadzania 
i opróżniania kubłów 

zwłaszcza o dużych pojemnościach 

Urządzenie znajdujące zastosowanie przy przeprowa-
dzaniu robót eksploatacyjnych szczególnie w górni-
ctwie podziemnym pozwala na naprowadzenie kubła 
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w odpowiednie położenie potrzebne do prawidłowego 
opróżnienia z urobku na pomoście wysypowym oraz 
uchwycenie i prowadzenie kubła w czasie jego ruchu 
pomiędzy pomostem wiszącym lub ramą napinającą. 

Urządzenie ma cięgno (12) i podchwyt (11) kubła (1) 
umieszczone na prowadniczej ramie oraz połączone 
z cięgnem (12) urządzenie (2) wyspu z nośną konstruk-
cją (4), skośną klapą do przechylania kubła, i wspor-
nikami (3) z łożyskami i dwiema wyciągarkami (5). 
W dolnej części urządzenia (2) do przechylania kubła 
umieszczone są odciągające sprężyny (8), zapadki (6) 
i odbojowa blacha (9). (1 zastrzeżenie) 

B65G P.193364 28.10.1976 
Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów", Bogatynia, 

Polska (Marian Korotkiewicz, Władysław Marczukie-
wicz). 

Człon przejściowy przenośnika taśmowego 
w węźle nadawczym 

Przedmiotem wynalazku jest człon przejściowy prze-
nośnika taśmowego w węźle nadawowym złożony 
z zestawów krążnikowych (2) zawierających jedynie 
krążniki boczne (5) ustawione pod zmiennym kątem 
(ß) zawartym między V3n a ^gll radianów oraz z "ze-
stawów krążnikowych (3) zaopatrzonych w krążnik 
środkowy (4) i krążniki boczne (5) ustawionych na 
krańcu konstrukcji członu (1). 

Człon przejściowy może być zastosowany w węźle 
nadawowym na przenośnikach już istniejących oraz 
na przenośnikach nowoprojektowanych dla kopalń od-
krywkowych i zakładów przeładowczych. 

(3 zastrzeżenia) 

B65G P.193456 04.11.1976 

Andrzej Wójcikowski, Warszawa, Polska (Andrzej 
Wójcikowski). 

Krążnik tarczowy 

Krążnik tarczowy charakteryzuje się tym, że ma 
dwie tarcze (1) skręcone ze sobą śrubami lub sklejone 
ze sobą, w których zamocowane jest łożysko (3) 
i uszczelki (5), podkładka (8) oraz smarowniczka (4), 
zaś łożysko (3) jest zamocowane bezpośrednio na osi 
(7) lub za pośrednictwem tulejek stożkowych (6). 

(3 zastrzeżenia) 
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B65G P.193530 06.11.1976 

Krakowskie Biuro Projektowo-Badawcze Budowni-
ctwa Przemysłowego, Kraków, Polska (Stanisław Ku-
bala, Andrzej Pisuła). 

Łopata mechaniczna 

Łopata mechaniczna do przemieszczania materiałów 
kawałkowych w składowiskach nie wymagająca de-
montażu, składająca się z napędu, cięgien i zgarniaka, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że silnik 
napędowy (1) łopaty osadzony jest na ramie nastawnej 
(3), która zamocowana jest obrotowo do wózka (2), 
a wózek spoczywa na prostoliniowym lub krzywolinio-
wym torowisku (5, 6), które tworzy wierzchołek muru 
oporowego (8) i górna poręcz (9) galerii obsługi wózka, 
przy czym wózek (2) od strony muru oporowego wy-
posażony jest w zacisk szczękowy (7). 

(1 zastrzeżenie) 

B65G P. 193546 06.11.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 183633 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Zbigniew 
Potoczny, Józef Grund, Józef Maciejczyk, Ginter Grze-
sik, Józef Skiba, Henryk Sterzyk). 

Urządzenie do transportu 
i rozładunku urobku w podziemiach kopalń 

Wynalazek polega na sprzężeniu podczas przełado-
wywania urobku wozów samowyładowczego (15) i od-
bierającego (14) za pomocą zabieraka (16). Zabierak 
(16) składa się z dźwigni zaczepowej współpracującej 
z wozem odbierającym (14) oraz wspornika współpra-
cującego z wozem samowydałowczym (15). Wspornik 
jest połączony z dźwignią za pomocą przegubu. 

(4 zastrzeżenia) 

B66D P. 193315 26.10.1976 

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni 
Remontowych, Gdańsk, Polska (Jerzy Kasš, Zenon 
Murawski, Krzysztof Wojtczak). 

Przyciągarka zapadkowa 

Przyciągarka zapadkowa z hydraulicznym napędem, 
składa się z dzielonego bębna (1) łożyskowanego na 
nieobrotowym wale (2) osadzonym w stojakach (3). Na 
wale (2) jest osadzone nieobrotowo jarzmo (4), w któ-
rym za pomocą sworzni (5) są zamocowane hydrauli-
czne cylindry (6), połączone za pomocą sworzni (7) 
z zapadkami (8). Zapadki (8) są połączone sworzniami 
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(9) z wahaczami (10) rozpieranymi sprężynami (11) 
i połączonymi z linkami (12) służącymi do wysprzęgla-
nia napędu i wyprowadzonymi na zewnątrz poprzez 
wydrążenia (13) w wale (2), w którym są poprowa-
dzone rurociągi (14) doprowadzające olej. Zapadki (8) 
współpracując naprzemiennie ze sworzniami (15) osa-
dzonymi obrotowo w bębnie (1) nadają ruch obrotowy 
quasi ciągły. Komory (16) tłoczyskowe hydraulicznych 
cylindrów (6) są połączone pomiędzy sobą i z zewnę-
trzynym układem elastycznymi przewodami (17) i ru-
rociągiem (18). Łączniki krańcowe (19) zamocowane do 
jarzma (4) współpracując w skrajnych położeniach 
wahaczy (10) z krzywką (20) zamieniają kierunki ru-
chu cylindrów. (1 zastrzeżenie) 

B67D P. 198690 T 06.06.1977 
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 

(Tadeusz Eiśler, Stefan Żelichowski, Elżbieta Kowal-
ska). 

Sposób wypływu cieczy o dużych lepkościach 

Przedmiotem wynalazku jest sposób dozowania cie-
czy o dużych lepkościach, zwłaszcza żywic sztucznych 
znajdujących się pod ciśnieniem. Sposób polega na 
tym, że w obrębie otworu wypływowego wytwarza 
się dodatkowo intensywny ruch cieczy wywołany przez 
ruch obrotowy elementu zamykającego. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B P. 193480 03.11.1976 

Zakłady Elektrod Węglowych 1 Maja, Racibórz, Pol-
ska (Kazimierz Skoczkowski, Jerzy Kilichowski, Hen-
ryk Cibis, Edward Wałęga, Edward Derska). 

Sposób regeneracji węgla aktywnego 
ze zużytego katalizatora 

oraz piec do regeneracji węgla aktywnego 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że suszenie surowca prowadzi się w temperaturze do 
300^ , a regenerację w temperaturze do 1000°C, przy 
czym katalizator doprowadza się cyklicznie do pieca 
regeneracyjnego po uprzednim odbiorze produktu, na-
tomiast sam proces ma charakter ciągły i zachodzi 
w tej samej komorze. 

Piec według wynalazku mający komorę z zasypem 
o sekcyjnej konstrukcji dzwonowej i zamknięciem 
hermetycznym, gdzie u dołu i u góry komory znaj-
dują się przewody doprowadzające kolejno przegrzaną 
parę wodną i gazy poreakcyjne, charakteryzuje się 
tym, że stosunek pola powierzchni pobocznicy do pola 
powierzchni przekroju poprzecznego komory jest wię-
kszy od 85. (4 zastrzeżenia) 

C01B P. 199326 T 01.07.1977 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (Lechosła-
wa Dzikiewicz-Wilkosz). 

Sposób otrzymywania syntetycznego zeoiitu 
typu offretytu 

Sposób otrzymywania syntetycznego zeoiitu typu 
offretytu mającego właściwości sit molekularnych o 
porach wielkości 6 - 7 Â i stosunku molowym SÍO2 : 
: AI2O3 w siatce krystalicznej od 6 do 10, polega na 
tym, że krystalizacji poddaje się hydrożel glinokrze-
mianowy otrzymany przez reakcję roztv/oru zolu krze-
mionkowego zawierającego wodorotlenek potasu, wo-
dorotlenek sodu, czwartorzędową zasadę amoniową z 
roztworem glinianu potasu lub glinianu sodu zawiera-
jącym wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, czwar-
torzędową zasadę amoniową. Reakcję sporządzania al-
kalicznego hydrożelu glinokrzemianowego prowadzi się 
w takich warunkach aby iloraz alkaliczności wyra-
żony stosunkiem ilości moli K2O + Na2O + R2O w roz-
tworze zolu krzemionkowego do ilości moli K2O + 
+ Na2O + R2O w roztworze glinianu był 0,01 do 40, 
przy czym R oznacza jon czteroalkiloamoniowy. 

(2 zastrzeżenia) 

C01G P. 201584 18.10.1977 

Pierwszeństwo: 18.10.1976 - RPA (nr 76/6191) 
14.02.1977 - RPA (nr 77/0860) 
25.07.1977 - RPA (nr 76/6191) 

General .Mining and Finance Corporation Limited, 
Johannesburg, Republika Południowej Afryki (Eric 
Livesey-Gqldblatt), 

Sposób i urządzenie do utleniania roztworu soli 
żelazawej 

Sposób według wynalazku polega na tym, że roz-
twór soli żelazawej utlenia się pqd wpływem bakterii 
do roztworu soli żelazowej przez przepuszczanie roz-
tworu soli żelazawych, w obecności tlenu, przy kwaś-
nym odczynie środowiska, przez urządzenie zawierają-
ce wypełnienie ulowe z kanałami przelotowymi, któ-
rych powierzchnia pokryta jest warstwą bakteryjnego 
czynnika utleniającego. Proces można prowadzić w spo-
sób ciągły. Roztwór soli żelazowej można stosować do 
ługowania minerałów, np. rudy lub węgla. 

Urządzenie według wynalazku stanowiące zbiornik 
zawierający wsad jako nośnik bakteryjnego czynnika 
utleniającego, otwór wlotowy (46) dla powietrza lub 
tlenu, otwór wlotowy (38) dla zakwaszonego roztworu 
soli żelazawej, otwór wylotowy (22) dla roztworu soli 
żelazowej, charakteryzuje się tym, że zawiera wsad 
stanowiący wypełnienie (42) z kanałami przelotowymi 
dla cieczy, których ścianki pokryte są warstwą ba-
kterii zdolnych do utleniania roztworu soli żelazawej, 
przy czym wielkość kanałów pozwala na przepływ 
przez nie zakwaszonego siarczanu żelazawego. 

(12 zastrzeżeń) 

C01M P 199248 T 28.06.1977 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Ludomir Tokarzewski, Je-
rzy Zakrzewski, Jan Wachowicz, Michał Herczak, Hen-
ryk Żołna, Alina Kowalska, Sylwester Chybowski). 

Trudnopalny syntetyczny olej smarny 

Syntetyczny o]ej smarowy zawierający ewentualnie 
inhibitory korozji i utleniania charakteryzuje s ię tym, 
że jest estrem alkilo-arylowym kwasu fosforowego 
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z wbudowanymi w pierścieniu aromatycznymi atoma-
mi chlorowca w ilości od 1 do 35% wagowych w sto-
sunku do masy estru. (5 zastrzeżeń) 

C02B P. 194158 T 03.12.1976 

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

Sposób ograniczania i likwidacji plam zanieczyszczeń 
morza, także plam ropy naftowej i jej pochodnych 

zwłaszcza na przybrzeżnych akwenach 
Morza Bałtyckiego 

Sposób ograniczania i likwidacji plam zanieczysz-
czeń morza, także plam ropy naftowej i jej pochod-
nych, zwłaszcza na przybrzeżnych akwenach Morza 
Bałtyckiego polega na wykrywaniu plam, otoczeniu 
ich kotwionymi sygnalizacyjnymi bojami, łączonymi 
linami z pływakami, do których zamocowana jest ogra-
niczająca zapora, korzystnie siatka. Następnie na te 
ograniczone akweny rozprowadza się zarodniki fito-
planktonowe, inicjując zakwity. Ich rozwój następuje 
między innymi (przede wszystkim) kosztem likwidacji 
plam zanieczyszczeń. (2 zastrzeżenia) 

C02C P. 197192 T 05.04.1977 

Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej 
„Prosan", Warszawa, Polska (Jan Sobieski). 

Urządzenie do oczyszczania wody i ścieków 

Urządzenie do oczyszczania wody i ścieków uwidocz-
nione na rysunku wyposażone jest w ruchomy zbior-
nik (5) połączony z komorą przejściową (3) za pomocą 
nieruchomego przewodu rurowego (6) ukształtowanego 
w postaci lewara hydraulicznego. (1 zastrzeżenie) 

C02C P. 199273 T 29.06.1977 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Józef Gęga, Jan Wróbel, Andrzej 
Hała, Henryk Gruszczyński, Jan Anioła). 

Sposób wzmożonego przyśpieszania procesu 
sedymentacji zawiesin stałych w ściekach 

oraz urządzenie do wzmożonego przyspieszenia 
procesu sedymentacji zawiesin stałych w ściekach 

Sposób wzmożonego przyspieszania procesu sedy-
mentacji zawiesin stałych w ściekach polega na tym, 
że najpierw przyspiesza się proces koagulacji zawiesin 
stałych części szlamów, działaniem na nie polem ma-
gnetycznym i przepływowym polem elektrycznym. Na-
stępnie uaktywniony szlam wprowadza się do stru-

mienia ścieków wpływających do osadnika, po czym 
głęboki strumień ścieków ze skoagulowanymi elektro-
magnetycznie zawiesinami stałymi w osadniku poddaje 
się płytkiej sedymentacji. Urządzenie do wzmożonego 
przyspieszania procesu sedymentacji zawiesin stałych 
w ściekach stanowiące osadnik (1), wyposażony w 
układ koagulacji złożony z połączonej szeregowo pom-
py ssąco-tłoczącej (5) z wlotem koagulatora elektroma-
gnetycznego (6), przy czym pompa (5) jest połączona 
z dolną przestrzenią osadnika (1), zaś wylot koagula-
tora (6) z przewodem dopływowym (4) ścieków według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że wyposażony jest 
w wielostrumieniowy wkład rurowy lub płytowy (7). 

(2 zastrzeżenia) 

C03B P. 199338 Ï 02.07.1977 

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Witold Ra-
kowski, Zygmunt Kubacki, Marian Okoniewski, Da-
nuta Żyżka, Jerzy Zieliński). 

Sposób usuwania preparacji i klejonek z wyrobów 
włókien szklanych 

Sposób usuwania preparacji, klejonek i innych pro-
duktów z płaskich wyrobów włókienniczych' z termo-
odpornych włókien organicznych i nieorganicznych, a 
zwłaszcza szklanych, polega na tym, że wyroby te 
poddaje się jednostronnie lub dwustronnie działaniu 
plazmy niskotemperaturowej przy ciśnieniu atmosfe-
rycznym charakteryzującej się temperaturą gazu od 
16 000 do 25 000°C i entalpią od 4500 do 10 000 kcal/kg. 

(6 zastrzeżeń) 

C03B P. 200959 20.09.1977 

Pierwszeństwo: 21.09.1976 - Wielka Brytania 
(nr 39119/76) 

Pilkington Brothers Limited, St. Helens, Mereyside, 
Wielka Brytania (Joseph B. Hodgkinson). 

Sposób rozdzielania arkusza szkła wzdłuż linii nacięcia 
oraz urządzenie do rozdzielania arkusza szkła 

wzdłuż linii nacięcia 

Sposób rozdzielania arkusza szkła wzdłuż linii na-
cięcia, w którym po wprowadzeniu przedniego końca 
arkusza szkła na zespół przenośników przykłada się co 
najmniej do przedniego końca arkusza wiele sił roz-
mieszczonych rozbieżnie względem kierunku przesuwu 
arkusza, unosi się tylny koniec arkusza szkła powyżej 
przedniego końca, przykłada się do tylnego końca ar-
kusza moment zginający dostateczny do złamania ar-
kusza wzdłuż linii nacięcia równoległej do kierunku 
przesuwu arkusza lecz zbyt mały do złamania arkusza 
w miejscu poza linią nacięcia, a następnie przesuwa 
się rozdzielone części arkusza wzdłuż przenośnika, 
utrzymując działanie sił rozbieżnych względem kie-
runku przesuwu arkusza, uzyskując poprzeczne roz-
dzielenie części arkusza. 

Urządzenie do rozdzielania arkusza szkła wzdłuż 
linii nacięcia zawiera zespół przenośników przystoso-
wany do wywierania na arkusz wielu sił rozmieszczo-
nych rozbieżnie względem kierunku przesuwu arkusza, 
oraz zespół podnoszący (52, 22, 16) przystosowany do 
unoszenia końca arkusza szkła oraz przykładania do 
niego momentu zginającego w kierunku przesuwu 
arkusza. (12 zastrzeżeń) 
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C03C P. 190928 02.07.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 72785 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (Mie-
czysław Jachimowski, Eugeniusz Krawczyk, Edward 
Leja, Jerzy Ogorzałek). 

Sposób otrzymywania powłoki na szkle 
odbijającej promieniowanie podczerwone 

Sposób otrzymywania powłoki na szkle odbijającej 
promieniowanie podczerwone polega na reaktywnym 
rozpylaniu metali tworzących katodę, pod którą umie-
szczona płyta szklana przesuwa się ze stalą prędkością. 
Katoda utworzona jest z trzech segmentów odizolowa-
nych elektrycznie od siebie i niezależnie zasilanych 
wysokim napięciem. Segmenty katody pokryte są ko-
lejno: metalem lub stopem metali tworzących tlenek 
w procesie reaktywnego rozpylania, złotem lub sre-
brem, ewentualnie ich stopami i ponownie metalem 
lub stopem metali tworzących tlenek. 

Grubość powłoki refleksyjnej reguluje się, zmienia-
jąc napięcie na poszczególnych segmentach, przy czym 
zmiana napięcia na skrajnych segmentach katody po-
woduje zmianę grubości warstw tlenkowych, od któ-
rych zależy barwa interferencyjna. Natomiast zmiana 
napięcia na środkowym segmencie katody powoduje 
zmianę grubości warstwy metalicznej, a tym samym 
przepuszczalność powłoki. Zmianą napięcia zasilania 
w zakresie od 1000 V do 2500 V reguluje się zmianę 
przepuszczalności powłok od 20 do 80%. 

(3 zastrzeżenia) 

C03C P. 193540 06.11.1976 

Zjednoczone Huty Szkła Budowlanego „Vitrobud" 
Huta Szkła Walcowanego „Jaroszowiec", Jaroszowiec, 
Polska (Zygmunt Czerwiński, Zdzisław Czeladzki). 

Czarne szkło piankowe i jego sposób wytwarzania 

Czarne szkło piankowe wytwarzane przez obróbkę 
termiczną mieszaniny proszku szklanego z dodatkiem 
środków spieniających charakteryzuje się tym, że prze-
znaczony do spiekania proszek szklany ma następujący 
skład chemiczny wyrażony w °/o-ch wagowych: 
SiO2- 65-70%, A1,O3-4-8%, CaO-5-6°/o, MgO-2 
- 3 % , Na2O-7-10%, K 2 O-5-8%, Fe2O3-0,8-1,2%, 
i SO3-0,5-3% oraz tym, że na 100 części wagowych 
proszku szklanego zawiera 0,25-2,5 części wagowych 
proszku węglowego niskogatunkowego lub mieszaniny 
proszków węgli niskogatunkowych. Sposób według wy-
nalazku polega na tym, że proces podgrzewania i spie-
kania wyżej określonej mieszaniny odbywa się w tem-
peraturze 300-520°C, a następnie 520-640°C w łącz-
nym czasie 12-15 minut, po czym następuje spienia-
iie w temperaturze 640-910°C w czasie 15-25 minut, 
a następnie szybkie studzenie 900-460°C w czasie 
2 - 3 rninut, przy czym proces stabilizacji prowadzony 
jest w temperaturze 620-630°C w czasie 30-40 minut, 
po czym następuje powolne studzenie od 620-470°C 
w czasie 25-30 minut oraz odprężanie w zakresie 
temperatur 470-30°C w czasie 10-11 godzin. 

(4 zastrzeżenia) 

C03C P. 201840 29.10.1977 

Pierwszeństwo: 30.10.1976 - RFN (nr nr P. 2650118.8, 
P. 2650119.9, P. 2650120.2) 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 193436 

Dynamit Nobel AG, Troisdorf, RFN (Rolf Beckmann, 
Wilhelm Knackstedt). 

Sposób wytwarzania bezpiecznego szkła klejonego 

Sposób wytwarzania bezpiecznego szkła klejonego 
przez jedno- lub obustronne łączenie jednej lub kilku 
szyb krzemianowych z uplastycznionymi foliami z 
tworzyw sztucznych za pomocą silanów w podwyższo-
nej temperaturze, charakteryzuje się tym, że stosuje 
się miękkie folie z polimerów etylenu i/lub propylenu 
zamiast uplastycznionych folii zawierających polichlo-
rek winylu i przeprowadza się prasowanie spajające 
w temperaturze 120-200°C. 

Bezpieczne szkło klejone stosuje się w budownictwie 
i w technice pojazdowej. (20 zastrzeżeń) 

C04B P. 199309 T 01.07.1977 

Biuro Projektów Ochrony Atmosfery „Proat", Szcze-
cin, Polska (Wojciech Chyliński). 

Zaprawa chemoodporna 

Zaprawa chemoodporna służy do zabezpieczenia po-
rowatych materiałów budowlanych, np. betonów, przed 
powierzchniową korozją chemiczną. Zaprawa stanowi 
mieszaninę gipsu, alkilosulfonianów i wody w propor-
cji: 100 części wagowych gipsu, 50-80 części wago-
wych wody i 2-7 części wagowych alkilosilikonianu 
potasu lub sodu. Po naniesieniu zaprawy na element 
budowlany i jej wyschnięciu pokrywa się powierzch-
nię zaprawy farbą silikonową. (3 zastrzeżenia) 

C94B P. 201968 07.11.1977 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Antoni Paprocki, Jarosław Młodecki, Anna Maksim-
czuk). 

Środek przeciwmrozowy 

Środek przeciwmrozowy do zapraw cementowych 
i betonów charakteryzuje się tym, że stanowi mie-
szaninę składającą się z 45 do 90 części wagowych 
mrówczanu wapniowego, 10 do 15 części wagowych 
mocznika lub tiomocznika i 20 do 30 części wagowych 
azotynu lub azotanu sodowego albo azotynu lub azo-
tanu wapniowego ewentualnie ich mieszaniny. 

(1 zastrzeżenie) 

C05C P. 199466 T 07.07.1977 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska (Te-
resa Pomarańska, Halina Markiewka, Bolesław Sko-
wroński, Stanisław Burda, Tadeusz Gucki). 

Sposób poprawy własności użytkowych 
granulowanego mocznika nawozowego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 
poruszające się granule mocznika o temperaturze 
20-80°C nanosi się w dowolnej kolejności 0,2-2,0% 
wagowych formaliny technicznej i 0,2-1% wagowych 
wodnego roztworu kwasu siarkowego w przeliczeniu 
na 20% H9SO4 lub ich mieszaninę, po czym granulat 
poddaje się obróbce strumieniem ciepłego powietrza 
i ewentualnie opudrowaniu znanym środkiem mine-
ralnym. 

Otrzymany granulat mocznika nadaje się do maga-
zynowania i transportu luzem. (5 zastrzeżeń) 
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C06B P. 193380 29.10.1976 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Nitron-Erg", Krupski 
Młyn, Polska (Mirosław Baranowski, Zygmunt Kurna-
towski, Marian Ambrożek, Joachim Grzesiek). 

Sposób wytwarzania zawiesinowych 
materiałów wybuchowych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wodny 
roztwór utleniaczy łączy się ze składnikami sypkimi 
materiału wybuchowego i miesza pod ciśnieniem po-
wietrza nie większym od 4 atm. (5 zastrzeżeń) 

C06B P. 202742 T 08.12.1977 

Ośrodek Bada wczo-Rozwoj owy Przemysłu Siarkowe-
go „Siarkopol", Tarnobrzeg, Polska (Zdzisław Cichoń, 
Stefan Drewniak, Edward Gorylewski, Antoni Grzych, 
Józef Kopeć). 

Sposób sporządzania saletrolu i urządzenie 
do sporządzania saletrolu 

Sposób sporządzania saletrolu jako materiału wybu-
chowego dla potrzeb górnictwa odkrywkowego polega 
na sporządzaniu go bezpośrednio nad otworem eks-
ploatacyjnym w głowicy zasypowej (11) i (12) z od-
dzielnym doprowadzaniem saletry i oleju mineralnego 
przewodami (10) i (13). Urządzenie do stosowania tego 
sposobu posiada głowicę zasypową, składającą się z 
komory mieszania (11) i rozprężania (12), blokadę me-
chaniczną zaworów odcinających (8) i (9) w zespole 
pojemników odmiarowych (6), dwa siłowniki hy-
drauliczne (4) do unoszenia zbiornika saletry (1) oraz 
transporter ślimakowy (5) usytuowany poprzecznie do 
osi pojazdu w tylnym narożu zbiornika. 

(3 zastrzeżenia) 

C06C P. 193343 27.10.1976 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg", Tychy, Polska 
(Rajmund Wasilewski, Alojzy Mol, Jan Szyguła, Józef 
Rygiel, Stanisław Brol, Jan Bogucki). 

Zapalnik elektryczny filmowy 

Zapalnik elektryczny filmowy używany do imitacji 
skutków posługiwania się bronią palną w działalności 
rozrywkowej i produkcji filmowej, charakteryzuje się 
tym, że w tulejce wykonanej z twardego PCW umiesz-
czony jest azydek ołowiu flegmatyzowany, natomiast 
wylot tulejki zabezpieczony jest krążkiem z PCW 
i uszczelniony roztworem PCW w cykloheksanonie. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P. 199942 29.07.1977 

Pierwszeństwo: 02.08.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 710491) 

Merck and Co., Inc., Rahway, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych pierścieniowych 
sześciopeptydów 

Sposób wytwarzania nowych pierścieniowych sześ-
ciopeptydów o wzorze [(N-alkiloaminokwas)-X-(N-al-
kiloaminokwas)'-X-(N-alkiloaminokwas)"-Xj, w któ-
rym (N-alkiloaminokwas), (N-alkiloaminokwas)' i (N-
-alkiloaminokwas)" oznaczają rodnik o wzorze - N R 1 -
- C H R 2 - C O - , w którym to wzorze R1 oznacza niższy 
rodnik alkilowy o 1-3 atomach węgla, a R2 oznacza 
atom wodoru lub rodnik metylowy lub R1 i R2 łącznie 
oznaczają grupę ( -CH 2 - ) n , gdzie n oznacza liczbę 
całkowitą 3 lub 4 i tworzą 5- lub 6-członowy pierścień, 
a X oznacza D- lub L-Ala, D- lub L-Phe albo D- lub 
L-Leu, polega na tym, że przygotowuje się odpowiedni 
zablokowany liniowy sześciopeptyd przyłączony do ży-
wicy w stanie stałym, odłącza się zablokowany liniowy 
sześciopeptyd od żywicy oraz odblokowuje się go, a 
następnie na odblokowany liniowy sześciopeptyd dzia-
ła się czynnikiem cyklizującym. 

Przedmiotem wynalazku jest również pasza charak-
teryzująca się tym, że zawiera zwiększający produkcję 
wyższych lotnych kwasów tłuszczowych peptyd o wy-
żej wykazanym wzorze. 

Przedmiotem wynalazku jest także przedmieszka do-
dawana do paszy zwierząt przeżuwających, w celu 
zwiększenia przyswajania składników pokarmowych, 
która charakteryzuje się tym, że zawiera około 0,1 do 
około 50% wagowych wyżej omówionego peptydu oraz 
obojętny nośnik. (9 zastrzeżeń) 

C07C P. 200193 11.08.1977 

Pierwszeństwo: 12.08.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 713680) 

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

Sposób regulowania stężenia produktów kondensacji 
w procesie hydroformylowania 

Proces hydroformylowania alfa-olefin w krążącej, 
jednorodnej fazie ciekłej prowadzi się przy użyciu 
modyfikowanego katalizatora rodowego, wprowadza-
jąc do środowiska reakcji zanieczyszczenie żelazem, 
przy czym reguluje się stopień kondensacji aldehydu 
w jednorodnej fazie ciekłej przez kontrolowanie ilości 
żelaza doprowadzonego do jednorodnej, ciekłej fazy 
reakcyjnej. (H zastrzeżeń) 

C07C P. 200287 15.08.1977 

Pierwszeństwo: 16.08.1976 - Jugosławia (nr P 2005/76) 

LEK továrna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, 
n.sol.o., Ljubljana, Jugosławia (Ludvik Cencelj, Fride-
rika Lahovnik). 

Sposób wytwarzania 
2,5-dwuhydroksybenzenosulfonianów 

Sposób wytwarzania 2,5-druhydroksybenzenosulfo-
nianów o wzorze przedstawionym na rysunku, w któ-
rym R oznacza kation baru, strontu lub wapnia, po-
lega na sulfonowaniu hydrochinonu kwasem siarko-
wym w temperaturze 80-100°C, rozpuszczaniu pro-
duktu w wodzie z lodem i zobojętnieniu roztworu od-
powiednim węglanem. (1 zastrzeżenie) 
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C07D P. 193551 06.11.1976 

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol", Wro-
cław, Polska (Anna Metzger, Lucyna Machoń, Tadeusz 
Żaba, Maksymilian Ciesielski, Bożena Furmańska). 

Sposób ekstrakcji farmakologlcznie czynnej frakcji 
alkaloidów z liścia Peumus boldus 

Wynalazek dotyczy sposobu ekstrakcji farmakologi-
cznie czynnej frakcji alkaloidów z Peumus boldus, 
który to sposób pozwala na wyodrębnienie z szeregu 
alkaloidów występujących w tej roślinie frakcji alka-
loidów o własnościach terapeutycznych. 

Sposób polega na ekstrakcji materiału roślinnego 
wodnym niskoprocentowym roztworem kwasu mine-
ralnego. Uzyskaną surówkę po alkalizacji poddaje się 
ektrakcji chloroformem, z wyciągu chloroformowego 
oddestylowuje się całkowicie chloroform, a uzyskaną 
pozostałość poddaje się odbalastowaniu znanym sposo-
bem przez rozpuszczenie w metanolu, dodanie kwasu 
organicznego i ekstrakcję do chloroformu. 

Z rafinatu po alkalizacji reekstrahuje się alkaloidy 
do chloroformu. Ekstrakt chloroformowy zagęszcza się 
do sucha uzyskując w rezultacie czynną farmakologi-
cznie frakcję alkaloidów boldo. (1 zastrzeżenie) 

C07D P. 200196 11.08.1977 

Pierwszeństwo: 13.08.1976 - - RFN (nr P. 2636 994.8) 

Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Republika 
Federalna Niemiec i Berlin Zachodni (Hans Krüger). 

Sposób wytwarzania 5-amino-l,2,3-tiadiazolu 
ST" 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania 5-amino-
-1,2,3-tiadiazolu o wzorze 1. 

Cechą sposobu jest według wynalazku to, że alde-
hydy chlorowcooctowe o ogólnym wzorze 2, w którym 
X oznacza atom chlorowca, lub ich acetale, ewen-
tualnie w obecności kwasów nieorganicznych, poddaje 
się reakcji z pochodnymi hydrazyny o ogólnym wzo-
rze 3, w którym R oznacza grupę alkoksylową, zwłasz-
cza grupę alkoksylową o 1-4 atomach węgla, grupę 
aminową lub grupę alkiloaminową, zwłaszcza grupę 
alkiloaminową o 1-4 atomach węgla, korzystnie 
w środowisku wodnym lub w mieszaninie z rozpusz-
czalnikami organicznymi, otrzymując hydrazony acylu 
o ogólnym wzorze 4, w którym X i R mają wyżej 

podane znaczenie, po czym hydrazony te poddaje się 
reakcji z chlorkiem tionylu o wzorze 5, otrzymując 
5-chlorowco-l,2,3-tiadiazole o wzorze 6, w którym X 
ma wyżej podane znaczenie, a tiadiazole te następnie 
w reakcji z amoniakiem, ewentualnie rozpuszczonym 
w rozpuszczalniku organicznym i w obecności katali-
zatorów, korzystnie w obecności kwasu nieorganicz-
nego lub kwasu Lewis'a, przekształca się w żądany 
5-amino-l,2,3-tiadiazol o wzorze 1. (5 zastrzeżeń) 

C07D P. 200289 15.08.1977 

Piei-wszeństwo: 16.08.1976 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 714948) 

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

Sposób wytwarzania związków 3-chlorocefemowych 

Sposób wytwarzania związków 3-chlorocefemowych, 
zwłaszcza estrów kwasów 7/?-acyloamino-3-chloroce-
femo-3-karboksylowych-4, polega na tym, że 1-tlenki 
estrów kwasów 7/?-acyloamino-3-hydroksycefemo-3-
-karboksylowych-4 poddaje się w jednym etapie chlo-
rowaniu i redukcji za pomocą środka chlorowcującego 
w dwumetyloformamidzie. (49 zastrzeżeń) 

C07D P. 200323 17.08.1977 

Pierwszeństwo: 17.08.1976 - Wielka Brytania (nr 34195) 

Macfarlan Smith Limited, Edinburgh, Wielka Bry-
tania (Edward Leon Grew, Kenry Arthur Sheldon 
Payne). 

Spos6b wytwarzania nowych pochodnych 
dwuwodorokocleinonu i zastosowanie ich do 

wytwarzania kodeinonu i kodeiny 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych dwuwo-
dorokodeinonu o wzorze przedstawionym na rysunku, 
w którym X oznacza atom chlorowca, polega na reak-
cji tebainy z kwasem chlorowcowodorowym w obec-
ności związku reaktywnego takiego jak niższe alifa-
tyczne kwasy tłuszczowe, związki zawierające grupę 
karbonylową ulegającą enolizacji, wodzian chloralu 
lub woda. 

Ze związków tych wytwarza się wolną od zanie-
czyszczeń kodeinę bądź bezpośrednio, bądź poprzez 
kodeinon. (30 zastrzeżeń) 

C07F P. 193481 03.11.1976 

Akademia Medyczna, Łódź, Polska (Tadeusz Gała-
mon). 

Sposób wytwarzania trójfosforanowych związków 
organicznych znaczonych izotopem 32P w pozycji alfa 

Sposób według wynalazku polega na tym, że znaczo-
ny adenozyno-5'- o wzorze 2 i guanozyno-5'-trójfosfo-
ran o wzorze 3 otrzymuje się wskutek bezpośredniego 
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napromieniowania wiązką neutronów w temperaturze 
mniejszej lub lúwnej 180°C ich pochodnych monofos-
forowych a następnie na przyłączeniu do nich reszty 
pirofosforanowej. 

Związki otrzymywane sposobem według wynalazku 
mają zastosowanie do badań nad kwasami nukleino-
wymi i do oznaczania aktywności cyklazy adonylowej 
i fosfodwuesterazy cyklicznych nukleotydów, przy re-
gulacji hormonalnej oraz przy działaniu niektórych 
enzymów w organizmach żywych. (2 zastrzeżenia) 

C07J P. 200288 15.08.1977 

Pierwszeństwo: 20.08.1976 - Jugosławia (nr P. 2046/76) 

LEK továrna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, 
n.sol.o., Lubljana, Jugosławia (Borut Pelan, Marija 
Milohnoja, Magda Pezdirc). 

Sposób wytwarzania ß-metylodigoksyny 

Sposób wytwarzania ß-metylodigoksyny na drodze 
selektywnej monometyloeteryfikacji digoksyny w roz-
tworze formamidu i w obecności tlenku glinowego po-
lega według wynalazku na tym, że reakcję prowadzi 
się w atmosferze obojętnej stosując jako czynnik me-
tylu jacy estry metylowe organicznych lub nieorganicz-
nych kwasowych związków siarki w obecności wo-
dorotlenku strontowego oraz obojętnego rozpuszczalni-
ka w temperaturze otoczenia i z otrzymanego produk-
tu reakcji wyodrębnia się czystą ß-metylodigoksyne. 

Jako czynnik metylujący korzystnie stosuje się ester 
metylowy kwasu p-toluenosulfonowego, siarczan dwu-
metylowy a zwłaszcza ester metylowy kwasu metano-
sulfonowego. (4 zastrzeżenia) 

C08G 
B28B 

P. 193398 30.10.1976 

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycz-
nych „Dolmel" im. Feliksa Dzierżyńskiego, Wrocław, 
Polska (Stanisław Cetnarowicz, Ryszard Jakowczuk). 

Sposób wytwarzania płaskich elektroizolacyjnych 
elementów warstwowych oraz przyrząd 

do wytwarzania płaskich elektroizolacyjnych 
elementów warstwowych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że składa 
się na przemian warstwami arkusze tkaniny szklanej 
i papieru azbestowego wstępnie nasyconych żywicą 
epoksydową, przy czym arkusze tkaniny szklanej 
stanowiące warstwę zewnętrzną oddziela się od sie-
bie za pomocą 5-15 warstw ułożonych z arkuszy lub 
zmielonego przesyconego papieru azbestowego, a te 
z kolei rozdziela się jednym lub kilkoma arkuszami 

nienasyconej tkaniny szklanej, potem nagrzewa się do 
temperatury 140-150°C (bez nacisku prasy) w czasie 
zależnym od wielkości i grubości wytwarzanego ele-
mentu izolacyjnego, następnie poddaje się prasowa-
niu przy wstępnym, nie przekraczającym 10 kG na-
cisku, przypadającym na każdy cm2 powierzchni pra-
sowanego elementu, a jednocześnie podgrzewa się do 
temperatury rzędu 170- 180°C i utrzymując ją pra-
suje się pod stałym, dochodzącym do wartości 150 kG 
naciskiem, również przypadającym na każdy cm2 po-
wierzchni wytwarzanego elementu, w ciągu 6 godzin, 
po czym przy zachowaniu tych samych wartości tem-
peratury i ciśnienia prasuje się formowany element 
przez następne 6 godzin albo przy zmniejszonym do 
około 80-100 kG nacisku, przypadającym na każdy 
cm2 powierzchni wytwarzanego elementu izolacyjne-
go, utwardza się w piecu w temperaturze powyżej 
180°C w czasie 6 godzin. 

Przyrząd według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma wymienne proste (1) i kształtowe (2) wstawki 
formujące dostosowane do kształtu formowanego ele-
mentu izolacyjnego, przymocowane rozłącznie za po-
mocą kołków (3) do metalowej podstawy (4) przyrządu. 

(2 zastrzeżenia) 

C08G P. 199171 T 25.06.1977 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Zygmunt 
Wirpsza, Jan Piechna, Andrzej Komosa, Stanisław 
Płocharski). 

Sposób wytwarzania żywic i tłoczyw 
melaminowTo-formaldehydowych 

Sposób według wynalazku polega na reakcji form-
aldehydu z melaminą przy stosunku molowym sub-
stratów zmieniającym się etapami lub w sposób ciągły 
od nie mniej niż 4 : 1 do nie więcej niż 3,1:1, zaś 
otrzymaną żywicę lub tłoczywa plastyfikuje się doda-
jąc 0,05-5,0% związków o temperaturze wrzenia po-
wyżej 200°C, korzystnie zawierających wiązanie estro-
we w celu uzyskania dużej płynności. (2 zastrzeżenia) 

C08L P. 200899 17.09.1977 

Pierwszeństwo: 18.09.1976 - RFN (nr P 2642053.1) 

Bayer AG, Republika Federalna Niemiec. 

Termoplastyczna mieszanka kauczukowa 

Termoplastyczna mieszanka kauczukowa charakte-
ryzuje się tym, że zawiera mieszaninę nieusieciowa-
nego terpolimeru odcinkowego etyleno-propylenowego 
z polipropylenem izotaktycznym. Przedmiotem wyna-
lazku jest także sposób wytwarzania wyżej omówionej 
mieszanki, który polega na mieszaniu jej składników 
w temperaturze 200-290°C w odpowiednim mieszal-
niku. Z termoplastycznej mieszanki kauczukowej mo-
żna wytwarzać przedmioty formowane takie jak np. 
pokrywy amortyzatorów, siedziska, okładziny i tablice 
przyrządów. (9 zastrzeżeń) 
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C08L 
C08K 

P. 200958 20.09.1977 

Pierwszeństwo: 21.09.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 725070) 

Borg-Warner Corporation, Chicago, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Tworzywo poümeryczne o zwiększonej trudnopalności 

Przedmiotem wynalazku jest tworzywo polimeryczne 
o zwiększonej trudnopalności, odpowiadające wymaga-
niom przepisów budowlanych. Tworzywo według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że zawiera polimer 
o zwykłej palności, dwufosfonian pentaerytrytu o ogól-
nym wzorze 1, w którym R oznacza grupę alkilową 
o 1-8 atomach węgla lub grupę arylową o 6-20 ato-
mach węgla, oraz chlorowcowany związek organiczny, 
zawierający co najmniej około 30% wagowych chlo-
rowca. Korzystnymi składnikami tworzywa są bis(me-
tanofosfonian) pentaerytrytu o wzorze 1, w którym R 
oznacza grupę metylową oraz polipropylen. 

(11 zastrzeżeń) 

C09B P. 195818 04.02.1977 

Pierwszeństwo: 11.02.1976 - Wielka Brytania (5400/76) 

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

Sposób wytwarzania barwników dwuazowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych barwników dwuazowych, a zwłaszcza barw-
ników reaktywnych do barwienia materiałów z włó-
kien celulozowych. 

Sposób wytwarzania barwników o wzorze 1, w któ-
rym jeden spośród podstawników X1? X2 i X3 oznacza 
grupę SO3H, a pozostałe oznaczają atomy wodoru, je-
den z podstawników Yx i Y2 oznacza grupę SO3H, 
a drugi oznacza atom wodoru, Z oznacza atom wodoru 
lub grupę SO3H, X oznacza atom azotu, grupę C - C l 
lub C-CN, a hal oznacza atom fluoru, chloru lub 
bromu, polega na tym, że związek azowy o wzorze 2 
sprzęga się z solą dwuazoniową aminy o wzorze 3, 
albo związek heterocykliczny o wzorze 4 kondensuje 
się ze związkiem dwuazowym o wzorze 5, przy czym 
X, Xj, X2, X3, Y1; Y2, Z i hal występujące w tych 
wzorach mają wyżej podane znaczenie. (1 zastrzeżenie) 

C09D P. 193539 06.11.1976 

Częstochowskie Zakłady Materiałów Biurowych, Czę-
stochowa, Polska (Aleksander Żakowicz, Piotr Toma-
sik, Eugeniusz Helm, Eugeniusz Kołudzki). 

Tusz korekcyjny 

Tusz korekcyjny służący do zacierania błędnie wy-
konanych znaków pisarskich pa papierze, sporządzony 
jest z azotanu celulozy rozpuszczonego w roztworze 
eterowo-alkoholowym lub acetonowym z dodatkiem 
kryjących wypełniaczy tlenku cynku i tlenku tytanu, 
przy czym stosunek wagowy azotanu celulozy do roz-
puszczalnika wynosi 1:5 do 1 : 50, natomiast stosunek 
wagowy azotanu celulozy do wypełniaczy zawiera się 
w granicach od 1:6 do 1 :60. Barwę tuszu można 
przystosować do barwy papieru przez odpowiednią 
kompozycję wypełniaczy lub dodanie do podstawowe-
go wypełniacza jakim jest tlenek cynku odpowied-
nich substancji barwnych. (1 zastrzeżenie) 

C09D P. 195603 T 26.01.1977 

Radomska Fabryka Farb i Lakierów, Radom, Polska 
(Barbara Skuba, Blandyna Kielska, Barbara Czyżew-
ska). 

Emalie akrylowe wodorozcieńczalne piecowe 
w kolorze białym i innych kolorach pastelowych 

Emalie w kolorze białym i innych kolorach pastelo-
wych według wynalazku charakteryzują się tym, że 
zawierają żywicę będącą kopolimerem akrylowym 
o liczbie kwasowej 40 do 90 mg KOH i żywicę sześcio-
metoksy metylomelaminową użyte w stosunku 4 do 7 
części wagowych żywicy akrylowej na 1 część wagową 
żywicy sześciometoksymetylomelarninowej. Emalie te 
rozcieńczone wodą demineralizowaną mogą być nakła-
dane szczególnie metodą elektroforezy na powierzchnie 
stalowe fosforanowane. «. (1 zastrzeżenie) 

C09D P. 198922 T 15.06.1977 

Krajowy Związek Spółdzielni Pracy Tworzyw Sztu-
cznych i Gumy, Ośrodek Technologii Chemii Gospo-
darczej, Bydgoszcz, Polska (Edward Heleski, Jan Zi-
merman, Edward Kokoszyński). 
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Środek do szpachlowania grubowarstwowego, 
zwłaszcza karoserii samochodowych 

Przedmiotem wynalazku jest środek do szpachlowa-
nia grubowarstwowego zwłaszcza karoserii samocho-
dowych, składający się z mieszaniny 48-52 części 
wagowych żywicy epoksydowej otrzymanej z 2,2-dwu-
-(p-hyderksyfenylo)propanu i 150 moli epichlorohydry-
ny nasyconej poliestrem kwasu adypinowego z gliko-
lem etylenowym lub też 1,3-butyienowym, 19-23 czę-
ści wagowych bieli tytanowej i 3 -5 części wagowych 
bezwodnej krzemionki koloidalnej, która to miesza-
nina bezpośrednio przed użyciem jest utwardzana 
mieszaniną składającą się z 23-27 części wagowych 
poliaminoamidu, 3 -5 części wagowych trójetyleno-
czteroaminy i 3 -5 części wagowych izopropanolu. 

(1 zastrzeżenie) 

C10J P. 200813 13.09.1977 

Pierwszeństwo: 13.09.1976 - Holandia (nr 7610130) 

Shell Internationale Research Maatschappij, Haga, 
Holandia. 

Urządzenie do zasilania zbiornika gazu pod ciśnieniem 
sproszkowanym paliwem oraz sposób zasilania 

zbiornika gazu pod ciśnieniem sproszkowanym paliwem 

Urządzenie do zasilania zbiornika gazu pod ciśnie-
niem sproszkowanym paliwem, zawierające pompę 
odśrodkową (2), do zasilania zbiornika (1) proszkiem, 
której wirnik jest umieszczony w zbiorniku i prze-
znaczony do wstrzykiwania proszku do zbiornika pod 
działaniem siły odśrodkowej, a także przewód zasila-
jący (9) wirnik proszkiem pochodzącym z zewnątrz 
7biornika, przy czym oś obrotu wirnika pokrywa się 
z osią przewodu zasilającego, charakteryzuje się tym, 
że wirnik stanowią dwie tarcze (11, 12) usytuowane 
pod kątem prostym względem przewodu zasilającego 
Í9), przy czym pomiędzy tymi tarczami znajduje się 
szczelina (10) łącząca zbiornik z przewodem zasilają-
cym. Sposób według wynalazku polega na tym, że 
wysokociśnieniowy reaktor do zgazowywania węgla 
zasila się proszkiem węglowym za pomocą zbiornika, 
z którego proszek ten przemieszcza się do reaktora za 
Domocą urządzenia dozującego. (12 zastrzeżeń) 

C10K P, 201650 21.10.1977 

Pierwszeństwo: 21.10.1976 - Wielka Brytania 
(nr 43713/76) 

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

Sposób oddzielania suchych cząsteczek stałych 
od gorącego gazu 

Sposób oddzielania suchych cząsteczek stałych od go-
rącego gazu, zawierającego kropelki stopionego żużla 
i/lub cząstki stałe, w którym gaz ten najpierw ochła-
dza się do temperatury w zakresie od 50 do 500°C, 
większą część cząstek stałych usuwa się następnie 
z gazu za pomocą co najmniej jednego odpylacza od-
środkowego, po czym gaz ten przepłukuje się wodą, 
charakteryzuje się tym, że co najmniej część wodnej 
zawiesiny cząstek stałych otrzymanej z przepłukiwa-
nia i co najmniej część oczyszczonego gazu odlotowego 
wtryskuje się do gorącego gazu. Powyższy sposób 
stosuje się zwłaszcza do oczyszczania surowego gazu 
syntezowego, otrzymanego na skutek częściowego utle-
nienia sproszkowanego węgla w temperaturze z zakre-
su od 1000 do 2000°C. (13 zastrzeżeń) 

C10M P. 193550 06.11.1976 

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Franci-
szek Steinmec, Stefan Patzau, Włodzimierz Montewski, 
Anna Zajezierska). 

Sposób wytwarzania suspensji 

Sposób wytwarzania suspensji stabilnej polega na 
mieleniu dwusiarczku molibdenu i/lub grafitu w za-
wiesinie w ciekłym ośrodku oleofilnym w obecności 
estru kwasu alkilotiofosfonowego w temperaturze do 
160°C. ' (2 zastrzeżenia) 

C11B P. 200751 09.09.1977 

Pierwszeństwo: 10.09.1976 - Wielka Brytania 
(nr 37643/76) 

Unilever N.V., Rotterdam, Holandia. 

Sposób usuwania zanieczyszczeń z olejów 
trójglicerydowych 

Sposób usuwania zanieczyszczeń z olejów trójglice-
rydowych polega na tym, że przed usunięciem zanie-
czyszczeń zwiększa się w oleju zawartość fosfatydów 
ulegających hydratacji, przez zmieszanie oleju z fosfa-
tydem. Zanieczyszczenia usuwa się w dowolnej opera-
cji odśluzowywania. (23 zastrzeżenia) 

C12C P. 193298 27.10.1976 

Instytut Przemysłu Fermentacyjnego, Warszawa, 
Polska (Olga Unicka- Olejniczak, Maria Lipiec). 

Sposób wytwarzania ekstraktu drożdżowego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ekstrakt 
drożdżowy wytwarza się z drożdży piekarskich Sac-
charomyces cerevisiae lub z drożdży paszowych ta-
kich jak Candida utilis lub Candida tropicalis poprzez 
poddawanie mleczka drożdżowego o zawartości 15--
25% suchej masy procesowi plazmolizy skojarzonej 
z autolizą, który prowadzi się w temperaturze 40-90°C 
w czasie 38-66 godzin, przy pH środowiska 4,0-7,0. 
Jako środek plazmolizujący stosuje się 0,5-5,0% NaCl 
w przeliczeniu na suchą masę 
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Ekstrakt drożdżowy według wynalazku znajdzie za-
stosowanie między innymi w przemyśle koncentratów 
spożywczych, mięsnym, owocowo-warzywnym, chłod-
niczym, gastronomicznym, do wyrobu regeneracyjnych 
dań dietetycznych; jak też do celów mikrobiologicz-
nych. (6 zastrzeżeń) 

C12C P. 193299 27.10.1976 

Instytut Przemysłu Fermentacyjnego, Warszawa Pol-
ska (Olga Ilnicka-Olejniczak, Maria Lipiec). 

Sposób wytwarzania bezsolnego ekstraktu drożdżowego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że bez-
solny ekstrakt drożdżowy wytwarza się z drożdży pie-
karskich Saccharomyces cerevisiae lub z drożdży pa-
szowych takich jak Candida utilis lub Candida tropi-
calis poprzez poddawanie mleczka drożdżowego o za-
wartości 15-25% suchej masy procesowi termolizy 
skojarzonemu z procesem autolizy. Proces termolizy 
prowadzi się w temperaturze 90-110°C przez 10-30 
min. Proces autolizy prowadzi się w temperaturze 
40-90°C w czasie 36-66 godzin przy pH środowiska 
4,0-7,0. 

Ekstrakt drożdżowy według wynalazku znajdzie za-
stosowanie między innymi w przemyśle koncentratów 
spożywczych, mięsnym, owocowo-warzywnym, chłod-
niczym, gastronomicznym, do wyrobu regeneracyjnych 
dań dietetycznych; jak też do celów mikrobiologicz-
nych. (7 zastrzeżeń) 

C12D P. 193533 06.11.1976 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, 
Polska (Marian Tyc, Teodora Kadzikiewicz, Alicja 
Tomczyk, Jadwiga Zakrzewska, Paweł Galewski, Kry-
styna Taflińska, Hanna Zaorska, Eugeniusz Gajewiak). 

Sposób wytwarzania bacyiracyny do celów paszowych 

Sposób wytwarzania bacytracyny do celów paszo-
wych, nie zawierającej endospor szczepu produkcyj-
nego, polega na tym, że proces biosyntezy bacytracyny 
prowadzi się przy użyciu mutantów fagoopornych i as-
porogennych, niezdolnych do rewersji, należących do 
rodzaju Bacillus. Proces prowadzi się na pożywkach 
płynnych zawierających przyswajalne źródło azotu 
i węgla oraz sole mineralne i kwasy organiczne, w 
temperaturze poniżej 40°C, korzystnie w temperaturze 
31-35°C, przy równoczesnym mieszaniu i napowie-
trzaniu, w czasie potrzebnym do wytworzenia bacytra-
cyny w hodowli. Do hodowli dodaje się substancji 
stabilizującej, takiej jak np. siarczan cynkowy, po 
czym hodowlę suszy się w suszarce rozpyłowej. 

(1 zastrzeżenie) 

C12D P. 201627 20.10.1977 

Pierwszeństwo: 20.10.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 734222) 

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

Sposób wytwarzania enzymu izomerazy glikozowej 

Sposób wytwarzania enzymu izomerazy glikozowej 
polega na tym, że hodowlę drobnoustroju należącego 
do gatunku Flavobacterium abrorescens prowadzi się 
na podłożu hodowlanym odpowiednim dla wydzielania 
tego enzymu przez drobnoustrój. Przedmiotem wyna-
lazku jest również sposób przekształcania glikozy do 
fruktozy, który polega na tym, że roztwór glikozy pod-
daje się działaniu enzymu izomerazy glikozowej, otrzy-
manej z drobnoustroju należącego do rodzaju Flavo-
bacterium arborescens. Enzym ten wykazuje aktyw-
ność w zakresie temperatur od 45°C do 90°C w pH 
o wartości 6 do 10. Po zbadaniu roztworu glikozy 
enzymem izomerazy glikozowej odzyskuje się syrop 
zawierający fruktozę. (9 zastrzeżeń) 

C14C P. 199380 T 04.07.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Krzysztof Bro-
nowski, Włodzimierz Jończyk, Czesław Krawiecki, Ja-
rosław Majewski, Józef Sągała, Kazimierz Studniarski, 
Mariusz Świekatowski, Stanisław Piniak, Tadeusz Li-
siak). 

Sposób chemicznego wykończenia skór 

Sposób chemicznego wykończenia skór garbowania 
mineralnego polega na tym, że skóry poddaje się dzia-
łaniu kąpieli zawierającej łącznie ze środkami neutra-
lizującymi, jak na przykład wodorowęglan sodowy czy 
mrówczan sodowy, również środki natłuszczające po-
chodzenia naturalnego, produkty ich modyfikacji lub 
preparaty syntetyczne, na przykład Garbol JS, środki 
dogarbowująco-napełniające, jak garbniki syntetyczne, 
garbniki roślinne, na przykład mimoza, garbniki żywi-
cowe, na przykład Rozin T, żywice akrylowe, na przy-
kład Retan 540, oraz barwniki anionowe, na przykład 
kwasowe, bezpośrednie lub metalokompleksowe. Dzia-
łanie kąpieli na skóry odbywa się przy początkowym 
pH = 4,5-9 w temperaturze 30-80°C. 

(1 zastrzeżenie) 

C21B P. 201474 12.10.1977 
B65G 
Pierwszeństwo: 12.10.1976 - Luksemburg (nr 75.978) 

26.09.1977 - Luksemburg (nr 78.184) 

S.A. des Anciens Etablissements Paul WURTH, 
Luksemburg, Luksemburg. 

Sposób wytwarzania i transportu 
żużla wielkopiecowego oraz urządzenie 

do wytwarzania i transportu żużla 
wielkopiecowego. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ciągłości wytwa-
rzania spienionego żużla lub wełny żużlowej i ciąg-
łości trasportu tych produktów. 

Sposób wytwarzania i transportu żużla wielkopieco-
wego charakteryzuje się tym, że zawiera fazę rozdrab-
niania cząstek żużla udarami mechanicznymi na bęb-
nie obrotowym (20) oraz fazę chłodzenia cząstek od-
rzucanych przez bęben obrotowy (20). 

Cząstki opadają na taśmę (10) transportera sitowego, 
który przenosi cząstki, obrabia cząstki zestalone i od-
wadnia w zamkniętej komorze (32) izolacyjnej. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zawiera co najmniej jeden transporter sito-
wy (10) zamontowany na drodze toru opadania cząstek 
i komorę izolacyjną (32) zawieszoną tuż nad trans-
porterem sitowym (10). Komora izolacyjna (32) zawie-
ra zespół rozdrabniania i chłodzenia oraz urządzenie 
do wychwytywania unoszonych ubocznych produktów 
gazowych i/lub stałych. 

Wynalazek ma zastosowanie do wytwarzania piasku 
żużlowego/granulowanego spienionego żużlu lub wełny 
żużlowej. (31 zastrzeżeń) 
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C21C P. 199066 T 21.06.1977 

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

Sposób odprowadzania gazów konwertorowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób odprowadzania 
gazów konwertorowych powstających w piecach kon-
wertorowych w procesie wytapiania stali. Sposób ten 
umożliwia zmniejszenie zanieczyszczenia gazu kiero-
wanego do konwertora i obciążenia cieplnego po-
wierzchni ogrzewanych kotła. Sposób ten polega na 
odpyleniu gazów i obniżeniu ich temperatury przed 
skierowaniem ich do kotła odzysknicowego (7) po-
przez palnik cyklonowy (4). (1 zastrzeżenie) 

C21D P.198720 T 08.06.1977 

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Warsza-
wa, Polska (Jerzy Bakalarski, Tadeusz Zubik, Wiesław 
Madej). 

Sposób obróbki cieplno-magnetycznej 
drutu stalowego w układzie ciągłym 

oraz urządzenie do wykonania sposobu 

Sposób obróbki cieplno-magnetycznej drutu stalowe-
go w układzie ciągłym oraz urządzenie do stosowania 
sposobu służy do wykonywania drutów sprężynowych 
o wysokiej wytrzymałości. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że drut po zakończeniu austenityzacji dokonanej zna-
nym sposobem, poddawany jest niepełnemu patento-
waniu z pozostawieniem części przechłodzonego auste-
nitu nierozłożonego, po czym drut jest hartowany w 
ciekłym środku chłodzącym w obecności stałego pola 
magnetycznego. Strukturą końcową drutu jest miesza-
nina bainitu i martenzytu utworzonego w polu ma-
gnetycznym. 

Urządzenie do realizacji sposobu składa się z toro-
idalnego rdzenia, na obwodzie którego nawinięto uzwo-
jenie magnesujące prądem stałym. Drut jest hartowa-
ny cieczą hartującą w jednozwojowej prowadnicy 
rurkowej umieszczonej w środku geometrycznym prze-
kroju rdzenia. 

Sposób i urządzenie według wynalazku umożliwia 
podwyższenie wytrzymałości drutu na rozciąganie, 
umownej granicy plastyczności oraz wydłużenia wzglę-
dnego o 20% przy jednoczesnym zmniejszeniu prze-
wężenia względnego o 15%. (2 zastrzeżenia) 

C21D P.199188 T 27.06.1977 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Janusz Grzyb, Eugeniusz Szpunar, Józef Wysocki). 

Piec do obróbki cieplnej 
w atmosferach regulowanych ze stopniowym 

nagrzewaniem wsadu 

Piec według wynalazku zabezpiecza obrabiany ciepl-
nie gorący przedmiot przed utleniającym lub odwę-
glającym działaniem powietrza atmosferycznego. 

Piec według wynalazku ma co najmniej dwie obok 
siebie usytuowane równoległe komory (21, 24) połą-
czone szczelnie przedsionkiem (22). Ponadto wyposażo-
ny jest w mechanizmy przepychowe, przy czym przed-
sionek (22) pieca łączy się z wanną hartowniczą (23). 
W przedsionku (22) znajduje się urządzenie (16) do 
wytwarzania cyrkulacji atmosfery. (5 zastrzeżeń) 

C21D P.199292 T 01.07.1977 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Stanisław Soból, Eugeniusz Tomaniak, Tomasz Zagór-
ny, Jerzy Wyszkowski). 

Koncentrat do kąpieli hartowniczych 

Koncentrat według wynalazku zawiera dodatek łącz-
ny glikoli korzystnie eterów poliglikolowych w ilości 
od 40 do 80 procent wagowych oraz polimerów korzy-
stnie polialkoholu winylowego w ilości od 0,05 do 4% 
wagowych. Łączy on w sobie zalety ośrodków wod-
nych, w których jako główny, dodatek stosowany jest 
glikol lub też polialkohol winylowy. (1 zastrzeżenie) 

C22B 
B03D 

P. 193552 06.11.1976 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice. Polska (Szczepan Gałązka, Ire-
neusz Domański, Józef Glonek, Bogumił Szmitt). 

Sposób zagęszczania szlamów kleistych. 

Sposób według wynalazku umożliwia otrzymanie 
szlamu o stopniu zagęszczenia wystarczającym do za-
pewnienia prawidłowego biegu następnej operacji tech-
nologicznej w procesie produkcji ołowiu. Zagęszczanie 
odbvwa się w trzech stadiach. 

W stadium pierwszym dokonuje się wytrącenia gra-
witacyjnego smolistych brył, wyniesienia szlamów nad 
lustro zawiesiny i odsączenie. W stadium drugim z 
pozostałej uwodnionej zawiesiny na drodze sedvmen-
tacji wytrąca się ziarna drobne, które mając określo-
ne uwodnienie sa w stadium trzecim poprzez turbu-
lencję skoagulowane. Przelew z trzeciego stadium 
zawraca się do stadium drugiego, a skoagulowany 
szlam do stadium pierwszego, w którvm wytrącony 
zostaje na drodze grawitacii razem ze smolistymi 
brvlami i następnie odwodniony przez odsączenie. 

Wynalazek stosowany jest w hutach miedzi, w któ-
rvch kamień miedziowy wytapia się w piecach szybo-
wych z koncentratów zawierających związki bitumicz-
ne. (1 zastrzeżenie) 
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C22B P.198790 T 10.06.1977 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Henryk Fik, Rudolf Kurek, Gra-
żyna Ochmanek). 

Sposób granulowania koncentratów cynkowych 
względnie cynkowo-ołowiowych 

Sposób według wynalazku granulowania koncentra-
tów cynkowych względnie cynkowo-ołowiowych, pole-
ga na tym, że do drobnoziarnistej mieszanki wsado-
wej dodaje się 10-15% ciężarowych tlenku wapnia, 
dokładnie miesza się i poddaje procesowi granulacji 
z dodatkiem 20-60% ciężarowych wody. Przygotowane 
granulki poddaje się leżakowaniu przez co najmniej 
3 dni, a następnie poddaje się procesowi wypalania 
w temperaturze 700-1100°C przez 1,5-4 godzin. 

(3 zastrzeżenia) 

C22C P. 202904 12.12.1977 

Zakłady Metali Lekkich „Kęty", Kęty, Polska (Woj-
ciech Zamarski, Lucjan Niziołek, Stanisław Banaś, 
Stanisław Konopaczyński, Stefan Sowa). 

Trójskładnikowa zaprawa aluminiowa 

Trójskładnikowa zaprawa aluminiowa składa się z 
manganu w ilości 20-30% wagowych, krzemu w ilości 
4-12% wagowych -oraz aluminium stanowiącego resztę. 

Krzem wprowadzony do zaprawy aluminiowo-man-
ganowej zwiększa szybkość rozpuszczania się manganu 
w kąpieli oraz obniża temperaturę wytopu i odlewania 
dzięki tworzeniu się niskotopliwej entektyki w potrój-
nym układzie aluminianu - manganu - krzemu. 

(1 zastrzeżenie) 

C23B P.193332 28.10.1976 

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

Sposób wytwarzania powłok galwanicznych 

Sposób wytwarzania powłok galwanicznych zawiera-
jących nikiel i/lub kobalt lub dwu- albo trójskładni-
kowe stopy niklu, kobaltu i żelaza, polegający na 
przepuszczaniu prądu od anody do katody przez wod-
ny roztwór kwaśnej kąpieli galwanicznej zawierającej 
związek niklu i/lub związek kobaltu i ewentualnie 
związek żelaza, które to związki są źródłem jonów 
niklu, kobaltu i żelaza dla powlekania galwanicznego 
niklem, kobaltem, stopami niklu z kobaltem, niklu 
z żelazem, kobaltu z żelazem lub niklu z kobaltem 
i z żelazem, oraz zawierającej skuteczną ilość co naj-
mniej jednej substancji dodatkowej, polega na tym, 
że proces prowadzi się w obecności 10-2000 mikromoli 
na litr dwusiarczku organicznego o wzorze Ri-S-S-R;;, 
w którym Ri i R2 oznaczają grupę o wzorze 1, wzo-
rze 2 lub wzorze 3, w których n oznacza liczbę całko-
witą o wartości 0-5, Xx oznacza grupę o wzorze -OH, 
-NH2, -COOH lub -CONH2 lub ich sole, a X2, X3 i X4 
oznaczają grupę o wzorze -H, -OH, -NH2, -COOH lub 
-CONH2 lub ich sole z tym, że X3 i X4 nie mogą jed-
nocześnie oznaczać atomu wodoru, lub soli powyższych 
dwusiarczków, w okresie czasu potrzebnym do wytwo-
rzenia powłoki metalicznej na katodzie. 

Przedmiotem wynalazku jest również wodna kwaś-
na kąpiel do wytwarzania powłok galwanicznych za-
wierających nikiel, kobalt lub dwu- albo trójskładni-
kowe stopy niklu kobaltu i żelaza, która charaktery-
zuje się tym, że w skład jej wchodzi 10-2000 mikro-
moli na litr dwusiarczku organicznego o wzorze 
RÍ-S-S-R2, w którym R1; R2, Xx, X2, X3 i X4 mają zna-
czenie jak wyżej. (22 zastrzeżenia) 

C23B P. 200-36Î 05.09.1977 

Pierwszeństwo: 08.09.1976 - RFN (nr P 2640932.5) 

Schering Akteingesellschaft, Berlin, Republika Fede-
ralna Niemiec (Rudolf Kreisel, Walter Meyer) 

Sposób płukania przedmiotów i komora płucząca 

Sposób płukania przedmiotów po chemicznej i elek-
trochemicznej obróbce powierzchniowej, zwłaszcza w 
urządzeniach galwanizerskich, z zastosowaniem ko-
mory płuczącej z dyszami natryskowymi i łączącymi 
przewodami rurowymi, polega na tym, że przedmioty 
obrabia się środkiem płuczącym cyklicznie w krótkich 
odstępach czasu. Po operacji płukania następuje każ-
dorazowo ociekanie, które trwa przynajmniej tak dłu-
go, jak operacja płukania, korzystniej jednak dłużej. 
Stosuje się różne ilości środka płuczącego w zależności 
od zmiany ciśnienia natrysku w tym samym odcinku 
czasu. 

Komora płucząca charakteryzuje się tym, że ma 
dysze natryskowe (4) i łączące przewody rurowe (5), 
które dołączone są do sieci przewodowej. Komora 
umieszczona jest w linii zbiorników urządzenia gal-
wanizerskiego każdorazowo za jedną lub kilkoma ką-
pielami roboczymi. (13 zastrzeżeń) 

C23C P.193293 26.10.1976 

Zakład Narzędzi Gospodarczych, Sułkowice, Polska 
(Krzysztof Morawski, Leon Podmokły, Władysław Fro-
sztęga, Józef Król). 
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Urządzenie do ciągłego lakierowania 

Urządzenie do ciągłego lakierowania ma wannę (11) 
z odtłuszczaczem, pojemnik lakieru (1) oraz kanały 
grzewcze (12). Pojemnik lakieru (1) połączony jest rur-
ką (3) ze zbiornikiem lakieru (2), którego wlew (4) ma 
zamknięcie hermetyczne. Ponadto pojemnik lakieru (1) 
wyposażony jest w zaczepy połączone linką z wałem. 
Na tym wale znajduje się koło linowe z dźwignią (9), 
która ma zapadkę blokującą. (2 zastrzeżenia) 

C23C P.198871 T 15.06.1977 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Józef Panasiuk, Władysław Panasiuk, Ignacy Sułkow-
ski, Jan Tacikowski). 

Sposób chromowania dyfuzyjnego narzędzi 
do obróbki plastycznej 

Sposób według wynalazku polega na tym, że narzę-
dzia do obróbki plastycznej wykonane ze stali narzę-
dziowych stopowych do pracy na zimno oraz do pracy 
na gorąco, których temperatura hartowania wynosi 
ponad 950°C, jak również ze stali szybkotnących, pod-
daje się chromowaniu dyfuzyjnemu gazowemu w pro-
cesie hartowania w czasie zabiegu nagrzewania po-
cząwszy od temperatury 950°C jak też w czasie zabie-
gu wygrzewania w temperaturze od 950°C do 1280"C. 
Następnie bezpośrednio po chromowaniu poddaje je 
się zabiegowi chłodzenia po czym następuje operacja 
odpuszczania. (2 zastrzeżenia) 

C23C P. 199849 T 26.07.1977 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Władysław Panasiuk, Jan Straus). 

Sposób oraz urządzenie do azotowania 
pasywowania wyrobów metalowych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pary 
amoniaku wychodzące z pieca (1) oziębia się w ukła-
dzie absorbcyjnym (3) i po ich skropleniu doprowadza 
się je ponownie przy pomocy pompy (14) do pieca. 

Urządzenie według wynalazku ma układ absorbcyj-
ny (3) składający się z dwu koncentrycznie umieszczo-
nych zbiorników (5) i (6) chłodzonych wodą oraz wę-
żownicy (7) nawiniętej wokół zbiornika (5), z którym 
jest połączona. W dnie zbiornika (5) zamocowany jest 
w uszczelnionej tulei (8) regulator ciśnienia (9) w po-
staci rury, pełniący rolę przewodu odpływowego. Re-
gulator (9) jest połączony rozłącznie poprzez przewód 
(10) ze zbiornikiem (11), gdzie gromadzone są skroplo-
ne pary. (4 zastrzeżenia) 

C23F P 199479 T 07.07.1977 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Ja-
nusz Wszołek, Krzysztof Musiałek). 

Sposób elektrochemicznego szlifowania 
powierzchni roboczych narzędzi wieloostrzowych 

ze spiekanych węglików metali 
Sposób elektrochemicznego szlifowania polega na 

tym, że zarysy ostrza freza wykonuje się wykonującą 
ruchy obrotowe elektrodą-narzędziem (3) na przed-
miocie obrabianym (1) zamocowanym na wrzecionie 
(2) i wykonującym ruchy obrotowo-posuwiste realizo-
wane poprzez współpracę wrzeciona (2) z nakrętkami 
(5), przy czym skok wrzeciona (2) i nakrętek (5) od-
powiada podziałce osiowej ostrzy freza. 

(1 zastrzeżenie) 

C25C P.199143 T 25.06.1977 

Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta, 
Wrocław, Polska (Teofil Mikulski, Henryk Gołka, Bo-
gusława Jeżowska-Trzebiatowska, Anna Kwiecińska, 
Krystyna Czermak, Daniela Żurak). 

Sposób oczyszczania surowego siarczanu niklu 
powstającego przy elektrorafinacji miedzi 

Sposób według wynalazku polega na tyrn, że w ca-
łym procesie technologicznym stosuje się węglan, wo-
dorotlenek lub tlenek wapnia lub baru. 
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Po uprzednim wytrąceniu wodorotlenku żelazowego 
za pomocą Ca(OH)2 - miedź z roztworu siarczanu 
niklu usuwa cię CaCOą, a uzyskany osad ze względu 
na katalityczne działanie miedzi, zawraca się do obie-

gu. Do usuwania kobaltu stosuje się nadsiarczan sodu 
w ilości 0,5 do 1 mola/mol kobaltu w środowisku OpH 
2-6, przy jednoczesnym stosowaniu czynników alka-
lizujących. (3 zastrzeżenia) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01B P.193377 29.10.1976 

Instytut Krajowych Włókien Naturalnych, Poznań, 
Polska (Zbigniew Krasiński). 

Urządzenie do płukania i wyżymania 
słomy włóknistej roszonej 

Urządzenie do płukania i wyżymania słomy roszo-
nej zawiera natryski (2, 3, 5) zamocowane obrotowo 
i wykonujące ruch wahadłowy. 

Natryski są zamocowane nad i pod warstwą trans-
portowanej, oraz wyżymanej słomy. 

Walce (4, 8) w poszczególnych parach są przesunięte 
względem siebie. Płaszczyzna przechodząca przez osie 
pary walców wyżymających jest odchylona od pionu. 

Urządzenie służy do płukania i wyżymania słomy 
zwłaszcza w produkcji ciągłej (3 zastrzeżenia) 

D01G P.198606 T 01.06.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 
i Czesankowych Wełny „Befamatex", Bielsko-Biała, 
Polska (Barbara Adamiec). 

Transporter szczeblakowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pewności moco-
wania listew przenośnika. Listwy (1) łączone są za 
pomocą łączników (2), które w przekroju poprzecz-
nym mają postać dwóch kotwic. Transporter szcze-
blókowy służy do przenoszenia runa włókienniczego. 

(1 zastrzeżenie) 

D01G P. 199204 T 27.06.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Zbigniew Szał-
kowski, Kazimierz Ruszkowski). 

Sposób wytwarzania włókien elastycznych 
z odpadów ciągłych przędz teksturowanych 

Sposób wytwarzania włókien elastycznych z odpa-
dów ciągłych przędz teksturowanych z udziałem weł-
nopodobnych włókien wiskozowych jak argona, polega 
na tym, że odpady z ciągłych włókien teksturowanych, 
na przykład poliestrowych lub poliamidowych, tnie się 
na odcinki o długości 30-60 mm, następnie poddaje 
się rozluźnianiu na wilku-mieszaku i szarpaczu z obi-
ciem piłowym. Po dodaniu wełnopodobnych włókien 
wiskozowych formuje się runo systemem zgrzeblarko-
wym, korzystnie przy zmniejszonej do 30% prędkości 
odbioru runa, a następnie w znany sposób nanosi się 
na runo środek wiążący oraz poddaje obróbce ter-
micznej. (1 zastrzeżenie) 

D01G 
D01H 

P. 201037 23.09.1977 

Pierwszeństwo: 27.10.1976 - RFN (nr P. 2643715.0) 

Schubert and Salzer Maschinenfabrik Aktiengesell-
schaft, Ingelstadt, Republika Federalna Niemiec. 

Sposób i urządzenie do oczyszczania 
materiału włókien 

Sposób oczyszczania z pyłu materiału włókien do-
prowadzonych w postaci taśmy włókien do wałka roz-
włókniającego, za pomocą którego jest ona rozdzielana 
na pojedyncze włókna, które w końcu doprowadzane 
zostają do urządzenia przędzącego metodą wolnego 
końca, według wynalazku polega na tym, że materiał 
włókien poddaje się równocześnie działaniu wałka roz-
włókniającego i skierowanego na wałek rozwłókniają-
cy strumienia ssącego powierza, podczas gdy włókna 
kieruje się na powierzchnię wałka. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że otwór (6) do oddzielania pyłu jest podłączony 
do źródła (82) ssącego powietrza pomiędzy urządzeniem 
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zasilającym (2) a urządzeniem (5) do przędzenia meto-
dą wolnego końca, w którym wałek rozwłókniający 
(3) jest otoczony ścianką obudowy (34), zaopatrzonej 
w przykrywkę (72) w postaci sitka przez którą jest 
przeprowadzany materiał włókien (11) podczas procesu 
rozwłókniania. (14 zastrzeżeń) 

D01M 
F16P 

P.193544 06.11.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 
i Czesankowych Wełny „Befamatex", Bielsko-Biała, 
Polska (Leszek Warchoł, Krzysztof Laidler, Andrzej 
Dymek, Jerzy Szczepański, Józef Łyszczek, Józef Heb-
da, Zbigniew Rysiński). 

Osłony do maszyn włókienniczych, 
zwłaszcza do zespołów zgrzebnych 

i czesankowych 

Osłony do maszyn włókienniczych, zwłaszcza do ze-
społów zgrzebnych i czesankowych, mają zunifikowa-
ne wymiary i prostokątny, płaski kształt, jakim nie-
zależnie od zarysu konturu osłaniają składowe maszy-

ny zespołów. Osłony te są wykonane z jednego odcin-
ka blachy w ten sposób, że ich czołowa powierzchnia 
jest płaska, a brzegi ich są zawinięte tworząc prze-
strzenną ramkę usztywniającą. Do osłon (1) w małej 
odległości od narożników górnych i dolnych zamoco-
wane są sworznie (3), najkorzystniej o pionowych 
osiach, wspólnych dla górnych i dolnych sworzni (3). 
Sworznie te są obejmowane przez elementy zawiasy 
lub zamka, w zależności od potrzeby, kierunku otwie-
rania i utrzymujące taki odstęp względem sąsiednich 
osłon (1) i korpusu maszyny, aby przy otwieraniu 
istniała możliwość ręcznego uchwycenia brzegu (2) 
osłony (1), bez potrzeby stosowania dodatkowych uch-
wytów. (2 zastrzeżenia) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01D 
E04F 

P. 193510 04.11.1976 

Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej, Szczecin, Polska (Romuald Zawadzki, Marian 
Meisser). 

Przejście pod wiaduktem lub mostem 

W przejściu według wynalazku wykorzystuje się 
naturalną skarpę, usytuowaną pod pomostem i nachy-
loną ku przeszkodzie. Przejście stanowi nawierzchnia 
(3) zbudowana na skarpie lub w skarpie tak, że płasz-
czyzna nawierzchni przecina się z płaszczyzną skarpy. 
Nawierzchnia (3) jest połączona z poziomem pomostu 
zejściami (5). Przejście eliminuje kolizję ruchu koło-
wego z ruchem pieszym w obrębie wiaduktu. 

(5 zastrzeżeń) 

E02D P. 199487 T 08.07.1977 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warsza-
wa, Polska (Henryk Płocharski). 

Urządzenie do dozowania i wprowadzania w grunt 
wieloskładnikowego iniektu 

Urządzenie według wynalazku ma zamkniętą ciśnie-
niową komorę dozującą (6), w której umieszczone są 
urządzenia (11) i (12) do pomiaru intensywności prze-
pływu dozowanych składników iniektu, przy czym 
ciśnienie w komorze (6) jest wyższe niż ciśnienie at-
mosferyczne, a niższe niż ciśnienie gazu w pojemni-
kach (3), (4), (5) na składniki iniektu. Urządzenie ma 
sprężarkę (1) lub butlę (2) sprężonego gazu; co unieza-
leżnia proces przeprowadzania iniekcji od źródeł ener-
gii zwłaszcza elektrycznej. (1 zastrzeżenie) 

E04B P. 193280 25.10.1976 

Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Po-
znaniu, Poznań, Polska (Jan Grad). 
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Złącze do konstrukcji płaszczyznowych 
i szkieletowych 

Złącze według wynalazku ma korpus (1) z prosto-
kątnym wybraniem (4) półotwartym dla łączonych ele-
mentów płaszczyznowych oraz z wybraniem (6) przelo-
towym dla łączonych elementów liniowych. Śruba (3) 
oporowa jest usytuowana w korpusie (1), tak, że jej 
oś jest współliniowa z symetralną kąta między płasz-
czyznami elementów łączonych. (1 zastrzeżenie) 

E04B 
E04C 

P. 193444 02.11.1976 

' Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Jan 
Filipkowski). 

Sposób wstępnego sprężania dwukierunkowej 
siatki cięgnowej 

Sposób wstępnego sprężania dwukierunkowej siatki 
cięgnowej o kształcie siodłowym znajduje szczególne 
zastosowanie przy montażu przekryć o dużych rozpię-
tościach pozbawionych ścian osłonowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że łuki 
(I) wsporcze siatki cięgnowej ustawia się na łożys-
kach (2) korzystnie w postaci przegubów kulistych 
oraz na wieżach (3) montażowych. Następnie do łu-
ków (1) wsporczych przypina się cięgna (4) nośne 
i cięgna (5) napinające o długościach tak dobranych, 
aby wyznaczały określoną powierzchnię siodłową po 
czym usuwa się wieże (3) montażowe i napina się 
odciągi (6) przy pomocy ściągaczy (7). (1 zastrzeżenie) 

E04B 
E04D 

P. 199458 T 06.07.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Andrzej Ajdukiewicz, Józef Głośny, Andrzej 
Szyja). 

Stalowy element dachowy dla bezpłatwiowych 
przekryć hal i pawilonów 

Stalowy element dachowy ma blachę fałdową (1) 
stanowiącą przekrycie, wzmocnioną prętową konstruk-
cją złożoną ze ściągów (3) i zastrzałów (4), które '/a 
pośrednictwem zgrzewanych kształtowników (2) two-
rzą pośrednie podpory pokrycia i umożliwiają sprzę-
żenie całego elementu śrubą rzymską (5). 

(1 zastrzeżenie) 

E04D 
E04C 

P. 193446 02.11.1976 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Jan 
Filipkowski). 

Sposób sprężania powłoki tekstylnej 

Sposób według wynalazku stosowany jest zwłaszcza 
przy montażu dużych przekryć o kształcie siodłowym 
wielokrotnie montowanych i demontowanych. 

Sposób polega na tym, że powłokę (1) tekstylną 
zwieszoną luźno do konstrukcji wsporczej przekrycia 
spręża się poprzez powiększenie obwodu dźwigara 
(2, 3) brzegowego za pomocą rozpieraczy (4) korzystnie 
siłowników hydraulicznych. (1 zastrzeżenie) 

E04G P. 193383 29.10.1976 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Materia-
łów Budowlanych „ZREMB", Wrocław, Polska (Jerzy 
Tomaszewicz, Włodzimierz Plewako). 

Forma bateryjna do wykonywania 
elementów budowlanych 

Forma według wynalazku ma urządzenie wibra-
cyjne przeniesione poza strefę formowania elementów 
budowlanych, co ułatwia produkcję i pozwala na do-
godne prowadzenie instalacji elektrycznych. 

Forma ma dwie belki (5) sprężyste podparte na 
wspornikach (6) i (7). Do belek (5) jest zamocowana 
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przegubowa i wsparta zastrzałami (12) śrubowymi płyta 
(3) oporowa. Na torze (10) jezdnym umieszczone są 
na kołach (8) jezdnych kasety (1) ruchome oraz na 
kołach (9) płyta dociskowa (4). Na zewnętrznych stro-
nach płyt (3) i (4) zamocowane są elektrowibratory (13). 

(2 zastrzeżenia) 

E04G P, 193384 29.10.1976 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Materia-
łów Budowlanych „Zremb", Wrocław, Polska (Jerzy 
Tomaszewicz). 

Urządzenie łączące i ściskające elementy składowe 
formy bateryjnej 

Urządzenie według wynalazku ma układ dźwigniowy 
zwielokratniający siłę docisku od siłownika hydraulicz-
nego (3). Układ dźwigniowy ma dźwignię dwuramien-
ną (5) osadzoną przegubowo w korpusie (1). Ramię 
dłuższe dźwigni dwuramiennej (5) jest połączone prze-
gubowo " z uchem (8) tłoczyska (.9), natomiast ramię 
krótsze jest zakończone widełkami (10). W widełkach 
(10) oraz w widełkach (13), płyty dociskowej (7) jest 
osadzony ściąg śrubowy (15), którego długość czynna 
jest ustalona nakrętkami (17) i (18). Dźwignia dwura-
mienna (5) oraz siłownik hydrauliczny (3) są umiesz-
czone we wspólnym korpusie (1) zamocowanym po 
stronie zewnętrznej do jednej z płyt skrajnych formy, 
korzystnie do płyty oporowej (6). (3 zastrzeżenia) 

E04G P. 193396 30.10.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr P. 58368 

Krakowskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownic-
twa Przemysłowego, Kraków, Polska (Stanisław Ku-
bala, Andrzej Pisuła, Włodzimierz Ossowski). 

Urządzenie samopodnośne do budowy 
kominów żelbetowych i podobnych budowli 

Urządzenie według wynalazku ma cztery słupy (19) 
usytuowane pionowo przy narożach wieży montażowej 
(20) i sztywnie połączone z ramą górną (22) i dolną 
(23). Do dolnej ramy (23) zamocowany jest pomost 
roboczy (15). W każdym ze słupów (19) zamocowane są 
wsporcze, dwuramienne zaczepy (17), (18). Zaczep (17) 
jest nieprzesuwny i osadzony jednym końcem we-
wnątrz słupa (19), a zaczep (18) jest przesuwny i obro-
towo osadzony na wózku (16) umieszczonym wewnątrz 
słupa (19). 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że wózki (16) są 
połączone z drągami tłokowymi hydraulicznych cy-
lindrów roboczych (10), które są zamocowane na słu-
pach (19) pomostu roboczego (15), przy czym cylindry 
robocze (10) przy pomocy przewodów podłączone są 
do napędowej instalacji hydraulicznej. 

(1 zastrzeżenie) 

E01G P. 198925 T 15.06.1977 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Ma-
teriałów Budowlanych „ZREMB", Wrocław, Polska 
(Kazimierz Gutowski, Franciszek Spik). 

Rusztowanie wiszące 

Rusztowanie wiszące do prowadzenia robót wykoń-
czeniowych i konserwacji powłok zewnętrznych chłod-
ni kominowych hiperboidalnych ma pomosty robocze 
(1), (3), (4) równomiernie rozmieszczone na obwodzie 
komina i opasane cięgnem (7), którego napięcie jest 
nadążnie korygowane wciągarką (8) usytuowaną na 
jednym z pomostów. Wszystkie pomosty od (1) do (4) 
są równocześnie przemieszczane pionowo jednoczesną 
i zsynchronizowaną pracą wciągarek, które są połą-
czone linami (lb) do (4b) z wózkami jezdnymi (lc) do 
(4c). Wózki te są zawieszone na torze jezdnym (5) za-
mocowanym do korony komina (6) oraz są połączone 
liną (18) napędzaną za pomocą motoreduktora (19). 
Wciągarki oraz motoreduktor (19) są sterowane cen-
tralnie. (2 zastrzeżenia) 
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E06B P. 193102 18.10.1976 

Feliks Sujkowski, Warszawa, Polska (Feliks Sujkow-
ski). 

Drzwi blaszane 

Przedmiotem wynalazku są drzwi jedno- lub dwu-
skrzydłowe posiadające wkładkę, najkorzystniej z pły-
ty paździerzowej, umieszczoną między zewnętrzną 
i wewnętrzną stroną płaszcza blaszanego. 

Płaszcz (1) zewnętrzny stanowi pudło prostokątne 
z brzegami bocznymi (4) i brzegiem (5) górnym, za-
winiętymi do środka równolegle do płaszczyzny ze-
wnętrznej oraz z brzegiem (6) dolnym zagiętym pro-
stopadle w stosunku do płaszczyzny zewnętrznej. 

Płaszcz (2) wewnętrzny stanowi pudło prostokątne 
ze wszystkimi brzegami (7) jednakowo zagiętymi pod 
kątem prostym w stosunku do płaszczyzny wewnętrz-
nej, przy czym płaszcz wewnętrzny ma wymiary takie 
jak otwór utworzony przez brzegi (4) boczne, brzeg 
(5) górny oraz brzeg (6) dolny płaszcza (1) zewnętrz-
nego. (1 zastrzeżenie) 

E06B 
E05D 

P. 193103 18.10.1976 

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

Zawias rozginany w ościeżnicy blaszanej 

Zawias rozginany w ościeżnicy blaszanej, przezna-
czony szczególnie do osadzania w ościeżnicach z bla-
chy uszlachetnianej, mający czop cylindryczny 

i skrzydło zwinięte symetrycznie z blachy, według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że w środku 
skrzydła (1) ma wycięcie bazowe (3) o głębokości się-
gającej do krawędzi (4) wycięć osadczych, których sze-
rokość jest równa grubości blachy ościeżnicy (7), ma-
jącej gniazdo w postaci szczelin o szerokości równej 
grubości obu blach skrzydła (1) i rozstawieniu równym 
szerokości wycięcia bazowego (3). (1 zastrzeżenie) 

E06B P. 193104 18.10.1976 

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

Drzwi blaszane 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie technologiczności 
drzwi blaszanych. 

Drzwi, wykonane całkowicie z blachy mają ryflo-
wane wkładki wzmacniające umieszczone między ze-
wnętrzną i wewnętrzną stroną płaszcza w sposób krzy-
żowy. Płaszcz (1) zewnętrzny stanowi pudło prosto-
kątne z brzegami (5) bocznymi i brzegiem (6) górnym, 
zawiniętymi do środka równolegle do płaszczyzny ze-
wnętrznej oraz z brzegiem (7) dolnym zagiętym pro-
stopadle w stosunku do płaszczyzny zewnętrznej. 
Płaszcz (2) wewnętrzny stanowi pudło prostokątne ze 
wszystkimi brzegami (8) jednakowo zagiętymi pod ką-
tem prostym w stosunku do płaszczyzny wewnętrznej, 
przy czym płaszcz wewnętrzny ma wymiary takie jak 
otwór utworzony przez brzegi (5) boczne, brzeg (6) 
górny oraz brzeg (7) dolny płaszcza (1) zewnętrznego. 

(1 zastrzeżenie) 

E21C P. 199174 T 25.06.1977 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol-
ska (Zdzisław Cieślik, Romuald Drzemicki, Józef 
Wojnowski). 

Sposób zmniejszenia szerokości filaru granicznego 

Sposób zmniejszenia szerokości filaru granicznego 
(1) oddzielającego sąsiednie obszary górnicze oraz pola 
eksploatacyjne (a, b), stosowany w celu zmniejszenia 
strat złoża, obniżenia naprężeń krytycznych w filarze 
(1) i wyeliminowania ujemnych wpływów filaru (1) 
na ochronę obiektów polega na tym, że przed przystą-
pieniem do wybierania pól (a, b) przylegających do 
filara granicznego (1) w filarze tym, i wzdłuż niego, 
najkorzystniej w jego osi symetrii, wykonuje się co 
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najmniej jedno wyrobisko korytarzowe (2), które na-
stępnie wypełnia się podsadzką (6). Rozwiązanie umo-
żliwia zmniejszenie szerokości wyznaczonego według 
odpowiednio wykonanych wyliczeń filaru (1) o obszar 
(7) do filara ostatecznego (8). (1 zastrzeżenie) 

E21D P. 199403 T 04.07.1977 

Biuro Projektów Górniczych, Gliwice, Polska (Ta-
deusz Werschner, Zdzisław Orych, Jan Malinowski, 
Stanisław Salwach). 

Obudowa wyrobisk górniczych 

Obudowa według wynalazku składa się z łączo-
nych przez zahaczenie elementów (1, 4) kratowych, 
które stanowią spawane pręty stalowe zagięte na jed-
nym końcu i ułożone równolegle i prostopadle, tak, 
że zagięte końce prętów leżą naprzemiennie po obu 
stronach kraty. Elementy (1, 4) kotwione są do góro-
tworu kotwiami (3). (1 zastrzeżenie) 

E21D P. 199497 T 07.07.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jan 
Gałązka, Józef Łojas, Tadeusz Mamczarczyk, Zenon 
Mrowieć, Jan Perek, Andrzej Raczyński). 

Chodnikowa obudowa górnicza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
wyrobisk chodnikowych, zwłaszcza przyścianowych za 
pomocą podatnych stojaków z głowicami służącymi 
do przegubowego mocowania stropnicy w stosunku do 

płaszczyzny odrzwi. W tym celu stojaki prostokątnej 
obudowy górniczej wyposażono w głowice (3), których 
gniazdo (9) sztywnej stropnicy (1) tworzy dłuższy wy-
stęp (10) z kształtowym otworem (12) dla zagiętego 
końca (13) hakowej śruby (14), przechodzącej drugo-
stronnie przez otwór (15) w krótszym występie (11) 
gniazda (9) i zakończonej nakrętką (16). Pomiędzy na-
krętką (16) i krótszym występem (11) jest umieszczona 
nakładka (17) o przekroju zbliżonym do odwróconej 
litery „L". Kształtowy otwór (12) ma górną łukową 
powierzchnię wyznaczoną promieniem o wielkości rów-
nej odległości (a) osi prostego odcinka hakowej śruby 
(14) od zewnętrznej tworzącej (19) jej zagiętego końca 
(13). Ponadto kąt rozchylenia tego otworu (12) w górę 
jest dwukrotnie większy od maksymalnego kąta wy-
chylenia stropnicy (1) w stosunku do stojaków odrzwi. 

(2 zastrzeżenia) 

E21F P. 193382 29.10.1976 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit", Lędziny, 
Polska (Ryszard Podio, Józef Windak, Józef Sobczyk). 

Sposób określenia własności 
mechanicznych skał stropowych 

Sposób według wynalazku umożliwia określenie 
własności mechanicznych skał stropowych „in situ" 
zalegających ponad częścią złoża kopaliny użytecznej 
przygotowanej do wybierania. Sposób według wyna-
lazku polega na wielokrotnym prześwietleniu sejs-
micznym skał stropowych przeprowadzonym przy uży-
ciu znanej aparatury sejsmicznej przeznaczonej do ba-
dań geologiczno-inżynierskich. W jednym z chodników 
ograniczających przygotowane do eksploatacji pole 
ustanawia się punkty wzbudzenia fal sejsmicznych zaś 
w pozostałych chodnikach instaluje się czujniki drgań. 
Zmieniając kolejno punkty wzbudzenia drgań oraz 
lokalizację geofonów, badane pole pokrywa się siatką 
krzyżujących się promieni sprężystych fal sejsmicz-
nych. Punkty wzbudzenia drgań oraz czujniki drgań 
zakłada się w otworach odwierconych w skałach stro-
powych. W wyniku odpowiedniej interpretacji sejsmo-
gramów istnieje możliwość wyróżnienia obszarów skał 
stropowych o anomalnych własnościach mechanicz-
nych. (1 zastrzeżenie) 

E21F P. 199381 T 04.07.1977 

Wytwórnia Maszyn Górniczych, „Niwka" im. M. No-
wotki, Sosnowiec, Polska (Bogusław Podoski, Zdzi-
sław Grzanka, Aleksander Dyrda). 
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Układ hydrauliczny ładowarki górniczej 
z bocznym wysypem 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że składa się z trzech nie zależnych obwodów (a, b, c) 
z których dwa (a, b) przeznaczone są do napędu jazdy 
ładowarki, a obwód (c) przeznaczony jest do stero-
wania czerpakiem ładowarki w kierunku podnosze-
nia i boczne wychylenie. Obwód (c) sterowania czer-
pakiem stanowi połączenie wielotłoczkowej osiowej 
pompy (8) o stałej wydajności z blokiem suwakowych 
rozdzielaczy (S) i siłowników (10, 11). Na doprowadza-
jących przewodach (12) do siłownika (10) zabudowa-
ny jest hydrauliczny zamek (13). (3 zastrzeżenia) 

E21P P. 199175 ï 25.06.1977 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol-
ska (Zdzisław Cieślik, Jan Kozakiewicz, Józef Woj-
nowski). 
Sposób zwiększania stateczności górniczych wyrobisk 

wybierakowych oraz spągownice płytowe 
Sposób polega na wykonaniu w górniczych wyro-

biskach wybierakowych, zwłaszcza wyrobiskach o sła-
bym spągu i. dużym nachyleniu, obudowy stalowo-

-członowej (1) tworzącej odrzwia zamknięte, stoso-
wanej w układzie poprzecznym i podłużnym. Zamk-
nięcie odrzwi uzyskuje się przez połączenie stojakami 
stosowanej obudowy stalowo-członowej (11) spągow-
nicami płytowymi. Spągownica płytowa składa się 
z płyty spągownicowej (4) posiadającej gniazdo (7) na 
spodnik stojaka (5) i dwa lub cztery uchwyty łączni-
kowe (8) oraz z łącznika (6) służącego do zespalania 
płyt (4) między sobą. 

Spągownica płytowa (4) według wynalazku umożli-
wia stabilizowanie stosowanej obudowy stalowo-czło-
nowej (1) oraz zapobiega wgniataniu się stojaków w 
skały spągowe o małej zwięzłości. (2 zastrzeżenia) 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE 

F01M P. 193370 29.10.1976 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Skrobów, Polska 
(Tadeusz Kostrzewski). 

Odrzutnik oleju w silniku ciągnika 

Odrzutnik oleju w ciągniku stanowi pierścień (1) 
z odgiętym brzegiem (2) i przytwierdzonym na stałe 
cylindrem (3) o gwintowanej zewnętrznej powierzchni. 
Do pierścienia (1) przymocowany jest na stałe płaski 
kołnierz (4). Odrzutnik oleju osadzony jest na wale 
korbowym (5), dzięki czemu tarcze sprzęgłowe silnika 
nie zanieczyszczają się olejem. (1 zastrzeżenie) 

FU1P P. 199Ü59 T 21.06.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ryszard 
Opoka, Piotr Wrzecioniarz). 

Układ chłodzenia silnika spalinowego 
chłodzonego cieczą 

Układ według wynalazku stanowi zespół (1) kana-
łów, usytuowanych w bloku silnika, który połączony 
jest od strony wylotu (2) z akumulatorem (4) ciepła, 
przyłączonym do wlotu elektrozaworu (5), którego wy-
lot połączony jest z termostatycznym zaworem (7), po-
łączonym swoim wylotem z chłodnicą (9). Chłodnica 
jest poprzez pompę (11) połączona z wlotem (12) ze-
społu (1) kanałów. Termostatyczny zawór (7) połą-
czony jest drugim wylotem ze spinającym przewodem 
(13), przyłączonym do ssącej strony pompy (11). Aku-
mulatorem (4) ciepła może być naczynie Dewara, bądź 
zbiornik z integralnej pianki wykonanej z tworzywa 
sztucznego. Jest korzystne, gdy akumulator (4) ciepła 
jest zbocznikowany dodatkowym przewodem (14) ste-
rowanym ręcznym zaworem (3). 

Akumulator (4) oddaje zmagazynowane ciepło pod-
czas rozruchu zimnego silnika, co skraca czas uzyska-
nia optymalnej temperatury cieczy chłodzącej. Ręczny 
zawór (3) i dodatkowy przewód (14) umożliwiają wy-
łączenie akumulatora (4) na czas letniej eksploatacji 
silnika. (6 zastrzeżeń) 
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F02D P. 198663 T 03.06.1977 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Józef Adam Ledwoń, Andrzej Zieliński). 

Fundament dla obiektów budowlanych, 
posadowionych na terenach o dużych 

deformacjach gruntu 

Fundament według wynalazku ma dwa zespoły, przy 
czym na dolnym zespole, stanowiącym fundamenty 
stopowe (1) zaopatrzone w gniazda (3) osadzony jest 
drugi zespół w postaci skrzyni fundamentowej (2), 
która zaopatrzona jest również w gniazda (6). Między 
zespołami fundamentu w gniazdach (3, 6) stanowiących 
łożyska wahliwe, osadzone są ruchowo siłowniki (4). 
W przypadku nadmiernego wychylenia obiektu od 
pionu, przemieszcza się pionowo siłowniki (4) od stro-
ny wychylonej obiektu i doprowadza się go do pier-
wotnego położenia. Powstałe między zespołami fun-
damentu szczeliny wypełnia się. (1 zastrzeżenie) 

F02K P. 193266 26.10.1976 

Georgy Petrovich Svischev, Moskwa; Jury Grigo-
rievich Zhulev, Jury Fedorovich Potapov i Viktor 
Ivanovich Hin, Zhukovsky; Reamir Adamoivch Izmai-
lov i Andrei Stepanovich Merega, Kiev; Valentin Fe-
dorovich Spivak, Arseniev, Viktor Mikhailovich Chui-
ko, Jury Vladimirovich Dergachev i Anatolij Grigo-
rievich Dvornikov, Zaporozhye, ZSRR (Georgy Petro-
vich Svieschev, Jury Grigorievich Zhulev, Jury Fedo-
rovich Potapov, Viktor Ivanovich Hin, Reamir Ada-
movich Izmailov, Andrei Stepanovich Merega, Valen-
tin Fedorovich Spivak, Viktor Mikhailovich Chuiko, 
Jury Vladimirovich Dergachev, Anatoly Grigorievich 
Dvornikov). 

Urządzenie ejektorowe do zwiększania ciągu silnika 

Urządzenie ejektrowe do zwiększenia ciągu silnika, 
przeznaczone do wykorzystania w aparatach latają-
cych stosowanych na przykład w lotnictwie rolniczym, 
zawiera nasadkę ejektora (1) i osłonę pierścieniową (9) 
w formie ściętego stożka. Osłona pierścieniowa (9) 
jest umieszczona między dyszą (2) i nasadką ejek-

tora (1). Przekrój wlotowy (10) osłony pierścieniowej 
(9), posiadający większy przekrój, sąsiaduje z przekro-
jem wylotowym (2a) dyszy (2), a przekrój wylotowy 
(11) tej osłony, posiadający - mniejszy przekrój sąsia-
duje z przekrojem wlotowym (10) nasadki ejektora (1). 
W osłonie pierścieniowej (9) znajdują się szczeliny 
wzdłużne (12) w jednakowej odległości między sobą. 
Dzięki wylotowi powietrza ze szczelin wzdłużnych (12), 
wylatujący z dyszy strumień przybiera złożony prze-
krój poprzeczny o dużej powierzchni. W wyniku tego 
uzyskuje się znaczne zwiększenie przyrostu ciągu 
przy istotnie zmniejszonych wymiarach i ciężarze 
urządzenia zwiększającego ciąg. (4 zastrzeżenia) 

FÜ4B P. 198984 T 17.06.1977 

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych „Dębica", Dębica, 
Polska (Wiesław Wilczopolski, Tadeusz Żaba, Ryszard 
Rachwał, Kazimierz Nosal). 

Sprężarka powietrzna wysokoobrotowa 

Przedmiotem wynalazku jest dwustopniowa sprę-
żarka powietrzna wysokoobrotowa, z tłokiem różni-
cowym, przystosowana do pracy na ciężkie oleje o róż-
nych parametrach technicznych, mająca zastosowanie 
zwłaszcza w przemyśle lotniczym. Sprężarka według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że ma tłok (1), wr 

którym wykonane są dwa przecięcia (2), umożliwia-
jące doprowadzenie oleju z karteru do górnej części 
tłoka oraz dwa zespoły pierścieni uszczelniających 
(4 i 6), ale bez pierścieni zgarniających - zapewnia-
jących dobre smarowanie na całej długości gładzi cy-
lindra ciężkim olejem o dowolnych parametrach tech-
nicznych. (1 zastrzeżenie) 
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F04D P. 198861 T 14.06.1977 

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, Polska (Ste-
fan Pieprznik, Jan Stabryła, Rudolf Niemiec, Janusz 
Wróbel). 

Łopatki wentylatorów 

Przedmiotem wynalazku są łopatki wentylatorów 
stosowanych do transportu mieszanin, a zwłaszcza za-
wiesin pyłów w gazach przy transporcie pylistych czą-
stek ceramicznych mieszanych z gazami. 

Łopatki wentylatorów według wynalazku charak-
teryzują się tym, że na pracujących powierzchniach 
łopatek (1) wentylatorów wykonane są rowki (3) rów-
nolegle do osi obrotu wirnika (2) o głębokości i szero-
kości dostosowanej do wielkości łopatek (1), które po-
kryte są warstwą gumy lub tworzywa stzucznego (4) 
odpornego na ścieranie i zabezpieczającego łopatki (1) 
przed nadmiernym zużyciem oraz tłumiący drgania 
wirnika (2) przy czym wewnętrzna powierzchnia dyfu-
zora może być również pokryta gumą lub tworzywem 
sztucznym (4). (1 zastrzeżenie) 

F15B P. 200128 08.08.1977 

Pierwszeństwo: 10.08.1976 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 713180) 

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

Sposób wykonania połączeń do przepływu płynu 
i układ połączeń do przepływu płynu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że stosuje 
się hydrauliczny łącznik rurowy z nagwintowanym 
końcem oraz kształtkę rurową, wykonuje się pierwsze 
cylindryczne wgłębienie połączone z zewnętrzr.ą c :̂ęś-
cią otworu w zespole hydraulicznym, wykonuje się 
drugie cylindryczne wgłębienie w jednym końcu hy-
draulicznego łącznika rurowego, wykonuje się nagwin-
towany otwór w obudowie położony w zasadzie współ-
osiowo do pierwszego cylindrycznego wgłębienia w ze-
spole hydraulicznym. Następnie wkłada się jeden ko-
niec kształtki rurowej do pierwszego cylindrycznego 
wgłębienia, wkręca się nagwintowany koniec łącznika 
rurowego do nagwintowanego otworu przy znajdu-
jącym się w drugim cylindrycznym wgłębieniu łącz-
nika rurowego drugim końcu kształtki rurowej i przy-
mocowuje się przewód do drugiego końca łącznika ru-
rowego. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
w obudowie (22) zespołu hydraulicznego wykonany 
jest nagwintowany otwór (34) ustawiony współosiowo 
z cylindrycznym wgłębieniem (44) połączonym z otwo-
rem (38) w zespole hydraulicznym. Do cylindrycznego 
wgłębienia w zespole hydraulicznym włożony jest je-
den koniec kształtki rurowej (40) mającej na obu koń-
cach uszczelki (50). Drugi koniec kształtki rurowej (40) 
włożony jest w rozwiercony otwór przelotowy nagwin-
towanego łącznika rurowego (36), który jest wkręcony 
w nagwintowany otwór (34) w obudowie. Do łącznika 
rurowego przyłączony jest przewód hydrauliczny. 

(9 zastrzeżeń) 

F16B 
E04G 

P. 193445 )2 11.1976 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Jan 
Filipkowski). 

Ściągacz o własnościach rzymskiej nakrętki 

Ściągacz, przydatny zwłaszcza do napinania, ściągów, 
odciągów i cięgien w konstrukcjach wiszących, któ-
rego konstrukcja eliminuje gwint lewoskrętny, według 
wynalazku składa się z dwóch nakrętek (2) i (3) o 
gwincie prawoskrętnyrn i różnym skoku, połączonych 
ze sobą trwale, korzystnie przy pomocy tulei (1). 

(1 zastrzeżenie) 

F16C P. 192960 12.10.1976 

Lemforder Metallwaren AG, Lemförde - Hann, 
Republika Federalna Niemiec (Grünther Lange, Jüx'gen 
Ulderup). 

Uiożyskowanie połączonych ze sobą części obrotowych 
przesuwnych w osi, szczególnie wałków teleskopowych, 

przegubowych 

Ułożyskowanie połączonych ze sobą części obroto-
wych, przesuwnych w osi, szczególnie wałków prze-
gubowych prowadzonych teleskopowo jeden w dru-
gim, w których prowadzenie i przeniesienie siły do-
konuje się za pomocą odłączających się kulek (5) uło-
żonych w zamkniętym kręgu pomiędzy wewnętrzną 
i zewnętrzną częścią wałka prowadzonych w torach 
obiegowych zamkniętych na obu końcach zaokrąglo-
nymi łukami zwrotnymi, równoległych do osi i leżą-
cych naprzeciw siebie w płaszczyźnie promieniowej, 
przy czym wysuwana część wewnętrzna wałka (2) jest 
wykonana w okolicy łożyska w postaci rury lub tulei, 
a w wydrążeniu tej części wałka jest osadzony czop 
(7), z rowkiem (14) stanowiącym część toru obiego-
wego dla powrotnego biegu kulek, podczas gdy część 
toru dla biegu kulek do przodu leżąca promieniowo 
na zewnątrz jest utworzona z promieniowo rozmiesz-
czonymi naprzeciw siebie rowkowymi wybraniami w 
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wewnętrznej i zewnętrznej rurowej części wałka, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że znaj-
dujące się wewnątrz równoległe do osi rowki prowa-
dzące (14) są zagłębione prawie aż do osi wzdłużnej 
czopa (7) i są przykryte listwami (17) osadzonymi na 
kołnierzach czopa, mającymi na swych końcach zwró-
conych ku kołnierzowi czopa skierowany promienio-
wo na zewnątrz element zwrotny (18), który obejmuje 
od tyłu brzeg wydrążonej części wałka (2) i ma za-
giętą łukowo powierzchnię zwrotną. (6 zastrzeżeń) 

F16D P. 193521 06.11.1976 

Experimentalny Nauchno-Issledovatelsky Institut 
Metallorezuschikh Stankov, Moskwa, ZSRR (Oleg Ni-
kolaevich Tatur, Viktor Petrovich Zhed, Grigory Ma-
xovich Flidlider, Gennady Sergeevich Dzhavakhov). 

Sprzęgło elektromagnetyczne 

Sprzęgło elektromagnetyczne, którego konstrukcja 
zmniejsza czas odłączania sprzęgła przy małych 
obciążeniach, w którym na jednym końcu tulei znaj-
duje się rdzeń magnetyczny z cewką, a na drugim 
końcu zwora, przy czym pomiędzy zworą a obwodem 
magnetycznym znajduje się pakiet tarcz magnetycz-
nych, z których część ma właściwości sprężyste, 
a każda tarcza magnetyczna składa się z koncentrycz-
nie rozłożonych i połączonych poprzeczkami (9) pierś-
cienia zewnętrznego (7) i wewnętrznego (8), według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że poprzeczki (9) 
tarcz sprężystych (6) w pozycji luźnej są skręcone 
w stosunku do ich osi promienia (O'-O") i wygięte 
względem normalnej do linii ich osi promienia 
(O'-O"), co zabezpiecza odkształcenie przez skręce-
nie i wygięcie przy względnym skręcie podłoży (10,11) 
poprzeczki (9) wokół ich osi promienia (O'-O") i róż-
nym przesunięciom tych podłoży w stosunku do płasz-
czyzny wyjściowej (12) tarczy magnetycznej. 

Sprzęgło elektromagnetyczne może być wykorzys-
tane przy napędach obrabiarek i innych maszyn np. 
w automatycznych skrzyniach biegów, mechanizmach 
napędowych i podobnych. (1 zastrzeżenie) 

F16I) P.201841 29.10.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 187735 
Pierwszeństwo: 04.11.1976 - RFN (nr P. 2650490.5) 

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

Hamulec tarczowy, zwłaszcza do pojazdów 
mechanicznych 

Hamulec tarczowy, zwłaszcza do pojazdów mecha-
nicznych, składa się z pierścieniowego cylindra (16) 
i dwóch pierścieniowych tłoków (17, 18), które są 
swobodnie i niezależnie od siebie przesuwne w kie-
runku osiowym tego cylindra pierścieniowego, zaś 
między tłokiem pierścieniowym (17) i cylindrem pierś-
cieniowym (16) znajduje się komora ciśnieniowa (23) 
połączona z zaworem roboczym hamulca. W pierście-
niowym cylindrze (16) znajduje się sprężyna (22), któ-
ra jednym swym końcem oparta jest o pierścieniowy 
cylinder, zaś drugim - o pierścieniowy tłok. 

Hamulec według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jeden tłok pierścieniowy (18) osadzony jest swo-
bodnie i przesuwnie w kierunku osiowym wewnątrz 
wybrania drugiego tłoka pierścieniowego (17). Takie 
rozwiązanie wpływa na zmniejszenie gabarytów ha-
mulca. (7 zastrzeżeń) 

F16F P. 199261 T 29.06.1977 

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielon-
ka, Polska (Antoni Perełkiewicz). 

Amortyzator przekładni zębatej, 
zwłaszcza przekładni ślimakowej 

Amortyzator przekładni zębatych, zwłaszcza prze-
kładni ślimakowych, zabezpieczający przed uszkodze-
niem zęby kół zębatych śrubowych lub zęby ślimaka 
i ślimacznicy od przeciążeń spowodowanych nadwyż-
kami dynamicznymi, występującymi podczas rozru-
chu i po wyłączeniu napędu, oraz utrzymujący w syn-
chronizacji kątowej zespół napędzający i napędzany, 
według wynalazku składa się z wieńca ślimaka (1) 
osadzonego poprzez wpusty (2) lub wielowypusty na 
osi ślimaka (3) i elementów sprężystych (4) osadzo-
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nymi pomiędzy łożyskami (6) i płytkami oporowymi 
(5). Oś ślimaka (3) ma odsądzenia (8), które zapew-
niają jednostronną pracę zestawu sprężyn w zależ-
ności od kierunku działania sił. Ponadto oś ślimaka 
(3) wyposażona jest w nakrętki regulacyjne (7) za-
pewniające możliwość regulacji sily i drogi amorty-
zowania. (2 zastrzeżenia) 

F16H P. 198538 T 30.05.1977 

Kombinat Ogrodniczy „Leonów", Leonów, Polska 
(Bogdan Kowalik, Henryk Gadomski). 

Mechanizm zmiany ruchu obrotowego 
na jednostajny ruch posuwisto-zwrotny 

Mechanizm, stosowany zwłaszcza do napędu pro-
wadnic lin, rur i kabli przy nawijaniu ich na bębny, 
według wynalazku ma napędowy wał (1) z częścią 
nagwintowaną dwukierunkowo (2), zakończoną po 
obydwu stronach kanałem zwrotnym (3), którego 
ograniczeniem z jednej strony jest kończący się gwint, 
z drugiej zaś gładka powierzchnia prostopadła do 
osi wału (1) uzyskana przez skokowe zwiększenie jego 
średnicy, nieobrotową, przesuwną tuleją (4) o średnicy 
wewnętrznej równej zewnętrznej średnicy gwintu 
z zamocowanym obrotowo na wewnętrznej powierzch-
ni cylindrycznej pazurkiem prowadzącym (5), stano-
wiącym półpierścień o zwężających się końcach i prze-
suwającym się we wrębie gwintu, oraz sprężynę (6) 
naciskającą na przesuwną, nieobrotową tuleję (4) 
w strefie kanału zwrotnego (3). (1 zastrzeżenie) 

F16J P. 198683 T 03.06.1977 

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

Sposób wytwarzania pierścieniowych, 
segmentowych i tulejowych uszczelnień, 

zwłaszcza diawnicowych 

Sposób wytwarzania szczeliw pierścieniowych, seg-
mentowych i tulejowych, zwłaszcza dławnicowych 
z masy azbestowo-kauczukowej wypełnionej napeł-
niaczami, pigmentami, plastyfikatorami, grafitem ko-
loidalnym i wulkanizatorami, według wynalazku po-
lega na tym, że formowaniu końcowemu poddaje się 
wstępnie uformowaną pod ciśnieniem do 30 KG/cm2 

w temperaturze do 60°C mieszanką zawierającą kau-
czuk naturalny w ilości 14 do 16%, kauczuk synte-
tyczny w ilości 3 do 4%, kaolin w ilości 6 do 7%, 
grafit koloidalny w ilości 15 do 16%, siarkę techniczną 
w ilości 1,2 do 1,5% i talk techniczny w ilości 4 do 
4,5% w stosunku wagowym do masy azbestu w tem-
peraturze 140 do 155°C, pod ciśnieniem 100 do 
300 KG/cm2 w czasie do 30 sekund. (1 zastrzeżenie) 

F16L P.193316 26.10.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Paliwo-
wo-Energetycznej, Katowice, Polska (Henryk Karol-
czuk, Włodzimierz Wichowski, Czesław Rukszto). 

Sposób bezkanałowego układania rurociągów, 
zwłaszcza energetycznych 

Sposób bezkanałowego układania rurociągów, zwła-
szcza energetycznych, według wynalazku polega na 
tym, że rury zabezpiecza się antykorozyjnie i układa 
na nie łupiny izolacyjne z elementami dystansowymi. 
Łupiny klei się i powleka warstwą tworzywa, tworząc 
w ten sposób ciągłą izolację cieplną wzdłuż rury. 
Zailozowane w ten sposób rurociągi zasypuje się zie-
mią. (1 zastrzeżenie) 

F16L P.193317 26.10.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Paliwo-
wo-Energetycznej, Katowice, Polska (Włodzimierz 
Wichowski, Henryk Kardczuk, Leszek Ordys). 

Sposób izolowania rurociągów 
i urządzenie do tego sposobu 

Sposób izolowania cieplnego rurociągów według wy-
nalazku polega na tym, że powierzchnię zewnętrzną 
rur pokrywa się masą o odpowiednim składzie. Przed 
zaschnięciem stanowi ona spoiwo pozwalające łą-
czyć z rurociągiem izolację właściwą w postaci pre-
fabrykowanych kształtek izolacyjnych z tej masy lub 
z innych tworzyw. Spoiwo to po zaschnięciu stanowi 
zabezpieczenie antykorozyjne. Powierzchnie styku 
między kształtkami oraz zewnętrzne powierzchnie tak 
uzyskanej izolacji rurociągu pokrywa się również ww. 
masą. Całość izolacji składa się z jednej lub więcej 
warstw. 

Urządzenie do wykonywania kształtek i izolowania 
rurociągów według wynalazku składa się z dwóch 
pokryw (1, 2) i dwóch luźno osadzonych między nimi 
półpierścieni dystansowych (3, 4), dociskanych do po-
kryw śrubami (5). (3 zastrzeżenia) 

F16L P.193538 05.11.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 75557 

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Prze-
mysłowej, Kielce, Polska (Tadeusz Barycki, Józef 
Dubiński). 

Zawieszenie rurociągu o stałej sile oddziaływania 

W zawieszeniu według wynalazku zastosowane są 
zespoły sprężynowe, w których regulację siły oddzia-
ływania przeprowadza się poprzez ściskanie i rozprę-
żanie sprężyn (1, 2, 3) przy pomocy stopniowanej 
tulei (4) usytuowanej współosiowo, na której nakrę-
cono oporniki przesuwne (7, 8, 9). 

Oporniki (7, 8, 9) przemieszczają się przy obrocie 
tulei (4), a wielkości przemieszczeń uzależnione są od 
skoków gwintów (21, 22, 23) naciętych na zewnętrznej 
powierzchni stopniowanej tulei (4). Oporniki (8, 9) 
zabezpieczone są przed obrotem względem opornika 
(7) przy pomocy kołków (10 i 11). Cały zespół spręży-
nowy skręcony jest przy pomocy śruby napinającej 
(17). (3 zastrzeżenia) 
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F16L 
G01M 

P. 198816 T 11.06.1977 

Fabryka Pras Automatycznych „Ponar-Plasomat" 
Zakład Nr 4 „Formet", Bydgoszcz, Polska (Henryk 
Lubiński, Stefan Domeracki). 

Urządzenie do sprawdzania szczelności i drożności 
przewodów rurowych 

Urządzenie do sprawdzania szczelności i drożności 
układów chłodzących w formach wtryskowych do prze-
twórstwa tworzyw sztucznych, mające postać jezdne-
go wózka, według wynalazku ma zbiornik (1) z cieczą, 
który połączony jest ze sprawdzaną formą (4) dwoma 
przewodami (2) i (3). Przewód pierwszy (2) zawiera 
pompę (5), filtr (6), regulator przepływu (7), mano-
metr (8), zawór trójdrogowy (9), zawór przelotowy (10) 
i drugi manometr (11). Drugi przewód (3) zawiera za-
wór przelotowy (12), manometr (13), rotametr (14), 
filtr (15) i drugi zawór przelotowy (16). Między pierw-
szy (2) i drugi (3) przewód włączony jest zawór prze-
lotowy (17), a do przewodu pierwszego (2) dołączone 
są przewody skrzynki rozdzielacza (19). 

(2 zastrzeżenia) 

F16L P.202269 T 18.11.1977 r. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowe-
go „Siarkopol", Tarnobrzeg, Polska (Michał Krańców, 
Józef Sokołowski, Jan Kosowski). 

Sposób łączenia odcinków rur zespolonego rurociągu 

Sposób według wynalazku dotyczy zasilania otwo-
rów eksploatacyjnych i odprowadzania produktu 
w górnictwie otworowym siarki i polega na tym, że 
odcinki rur do transportu gorącej wody (1) i płynnej 
siarki (2) zespolonego x'urociagu łączy się za pomocą 
złącz pierścieniowych (4) i (5), zaopatrzonych w zamki 
dociskowe (6) korzystnie po trzy sztuki na jedną parę 
pierścieni a do transportu sprężonego powietrza sto-
suje się złącza pierścieniowe (7) z klinowodociskowy-
mi obejmami (8). (1 zastrzeżenie) 

F21N P. 198846 T 13.06.1977 

„Famor" Bydgoskie Zakłady Sprzętu Okrętowego, 
Bydgoszcz, Polska (Wiktor Loch, Janusz Krzyżelew-
ski, Czesław Kołaczyński, Eustachy Czerniak). 

Oprawa oświetleniowa z rastrem 

Oprawa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że 
raster ma postać ramki (7) o przekroju ceowym, wy-
posażonej w przesłaniające płytki (8) o kształcie zbli-
żonym do litery „E", które w skrajnych ramionach 
posiadają wycięcia (10) z występami (11) wchodzący-
mi w odpowiadające otwory ramki (7). 

(4 zastrzeżenia) 

F21N P.198847 T 13.06.1977 

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

Oprawa oświetleniowa 

Oprawa oświetleniowa ma boczne osłony (5) ze sprę-
żystymi zaczepami (4) wchodzącymi w otwory z za-
giętymi wypustami (3) boku (2) obudowy (1). Zacze-
py (4) z otworami (3) tworzą połączenie zatrzaskowe. 
Prócz tego boczne osłony (5) mają zagłębienia służące 
do osadzenia obudowy (1) i oprawek (7) źródeł świat-
ła (8). (3 zastrzeżenia) 
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F21V 1». 193278 25.10.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komputerowych Sy-
stemów Automatyki i Pomiarów „MERA - ELWRO", 
Wrocław, Polska (Jan Wojczaczek, Stanisław Potocz-
ny, Wojciech Biernacki, Roman Choiński, Stefan Mu-
siał, Jan Rosiński, Roman Gawlak, Henryk Stýbel, 
Piotr Chorąży, Edward Więcek, Jerzy Hamberg, Wies-
ław Grochocki). 

Obudowa świetlówki 

Przedmiotem wynalazku jest obudowa świetlówki 
przeznaczona do tworzenia źródeł światła w szcze-
gólności dla oświetlenia pojazdów. Obudowa według 
wynalazku ma wzdłużny korpus w postaci korytka 
o przekroju poprzecznym w kształcie spłaszczonej lite-
ry „M" z zagiętymi do wnętrza końcami (2) będący 
jednocześnie odbłyśnikiem (1). Na każdym z końców 
odbłyśnika (1) jest wsuwliwie i zatrzaskowo zamo-
cowany w nim korpus (3) gniazda. Korpus (3) gniazda 
z jednej strony tworzy ścianę boczną obudowy, z dru-
giej strony ma ukształtowane gniazdo (4) dwóch zesty-
ków (5) zasilających fluorescencyjną lampę. W kor-
pusie (3) gniazda jest utworzony poosiowo względem 
gniazda (4) zestyków (5) uchwyt (6) cokołu lampy 
fluorescencyjnej, zaś w dolnej części korpusu (3) gnia-
zda jest utworzona komora (7), której dno tworzy za-
trzaskowo zamocowana podkładka (8). (1 zastrzeżenie) 

5 3 

F24C P.193193 21.10.1976 

Okręgowy Zakład Transportu i Maszyn Drogowych, 
Gdańsk, Polska (Zdzisław Łukowicz, Roman Illuk, 
Mieczysław Goździk). 

Urządzenie do ogrzewania oleju opałowego 
zwłaszcza oleju opałowego ciężkiego 

Urządzenie według wynalazku służące do ogrzewa-
nia oleju opałowego do temperatury wymaganej przy 
transporcie do palnika, pozwala na podgrzewanie tyli 
ko tej części oleju ze zbiornika, która przeznaczona 
jest do transportu. 

Urządzenie ma zbiornik (1) z umieszczonymi we-
wnątrz pompami transportowymi, który połączony jest 
poprzez pompy, rurę (18) i zawór (19) przelewowy 
z dogrzewnicą (25). Dogrzewnica (25) połączona jest 
rurą (26) poprzez zawór (27) z palnikiem (28). W zbior-
niku (1) umieszczony jest rurociąg (22) grzewczy, 
a w dogrzewnicy (25) pojemnik (31), które połączone 
są odpowiednio rurami (42), (43), (35), (39) poprzez za-
wory (36), (40) z elektrycznym .podgrzewaczem oleju. 

(3 zastrzeżenia) 

F24D 
F26B 

P.193476 03.11.1976 

Biuro Projektów Materiałów Ogniotrwałych „Bipro-
mog", Gliwice, Polska (Leszek Kobus). 

Urządzenie grzewcze z ruchomym trzonem 

Urządzenie grzewcze z ruchomym trzonem, zwłasz-
cza piece i suszarnie, ma uszczelniające króćce (1), 
łączące kanały (2) doprowadzające czynnik grzewczy 
lub studzący z kanałami (3) w ruchomym trzonie (4). 
Ruchomy trzon (4) może mieć otwory (5), przez które 
czynnik grzewczy lub studzący przedostaje się do 
przestrzeni roboczej pieca. 

Urządzenie jest przeznaczone dla wyrobów, dla 
których korzystne jest podawanie czynnika grzewcze-
go lub studzącego od spodu. (2 zastrzeżenia) 

F24H P.198647 T 02.06.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Janusz Szreniaw-
ski, Władysław Grudziecki, Heliodor Kujawiak). 

Człon grzejnika centralnego ogrzewania 

Człon ma dwie warstwy (1) i (2), nierozłącznie ze 
sobą złączone w procesie odlewania. Warstwa we-
wnętrzna (1), stanowiąca nośną część członu i two-
rząca kanały, którymi przepływa czynnik grzewczy, 
jest wykonana z żeliwa lub stali, zaś warstwa ze-
wnętrzna (2), otaczająca w całości lub w części war-
stwę wewnętrzną (1), zaopatrzona w żebra, jest wyko-
nana ze stopu o dobrych własnościach odlewniczych. 

(1 zastrzeżenie) 
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F25D P.193321 27.10.1976 

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 
„Predom - Polar", Wrocław, Polska (Konstanty Jur-
kiewicz). 

Półka, zwłaszcza do szafy chłodniczej 

Półka, zwłaszcza do szafy chłodniczej stosowanej 
w chłodziarkach domowych, według wynalazku ma 
ramkę składającą się z dwu części połączonych ze 
sobą obrotowo i wzmocnioną poprzecznymi prętami. 
Końce jednej części ramki (1) są zagięte nad drugą 
częścią ramki (2). Połączenie obrotowe stanowią koń-
ce jednej części ramki (1) owinięte spiralnie wokół 
końców drugiej części ramki (2). (3 zastrzeżenia) 

F26B P.193288 26.10.1976 

Biuro Projektów Przemysłu Wyrobów Metalowych, 
Kraków, Polska (Stefan Wyczółkowski, Józef Lis, Woj-
ciech Górak). 

Suszarnia do materiałów sypkich zwłaszcza trocin 

Suszarnia do materiałów sypkich zwłaszcza trocin 
według wynalazku składa się z pionowego zbiornika 
(1) wewnątrz którego jest umieszczony centrycznie 
powietrzny przewód (3) zakończony w dolnej części, 
znajdującej się wewnątrz zbiornika (1) stożkowym 
siatkowym filtrem (8). W górnej części przewód (3) 
jest połączony z doprowadzającym sprężone powietrze 
króćcem. (4), zaopatrzonym w zasuwę (12) sprzężoną 
z zasuwą (13) króćca (5), przez który podawane są 
do filtrocyklonu (10), umieszczonego na pokrywie (2) 
zbiornika (1), transportowane pneumatycznie trociny. 
Dodatkowo na ścianach bocznych dolnej zwężającej 
się części zbiornika (1) znajdują się powietrzne dysze 
(6) zabezpieczające przed zawieszaniem się trocin w 
zbiorniku. (3 zastrzeżenia) 

F26B P.199062 T 21.06.1977 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od-
lewni „POODLEW", Warszawa, Polska (Franciszek 
Lipień, Janusz Gacek, Marian Kamiński, Stanisław 
Wróble wski). 

Sposób i urządzenie do podgrzewania przedmiotów 

Sposób podgrzewania przedmiotów w procesach 
technologicznych, wymagających ogrzania półwyrobów 
do ściśle określonej temperatury, charakteryzuje się 
tym, że dzieli się cały okres podgrzewania na okres 
grzania A i okres stabilizacji B. W okresie A nagrze-
wa się wsad, przepuszczając od dołu przez komorę 
gorące medium gazowe, do momentu gdy założona 
wartość temperatury podgrzania znajdzie się odpo-
wiednio pomiędzy wartościami temperatury najwyż-
szej i najniższej warstwy wsadu. W okresie B odcina 
się przepływ medium w komorze, pozostawiając wsad 
własnej, wewnętrznej wymianie ciepła pomiędzy 
warstwami, do momentu wyrównania temperatury 
wszystkich warstw i zrównania jej z założoną tem-
peraturą podgrzania przedmiotów. 

Urządzenie do stosowania sposobu według wynalaz-
ku zawiera szereg równoległych pionowych komór za-
silanych gorącym medium gazowym i wyposażone jest 
w obieg recyrkulacyjny. Każda komora posiada w dol-
nej części klapy regulacji dopływu (5) oddzielające 
komorę od przewodu doprowadzającego (6), oraz w 
górnej części klapy regulacji odpływu (4) oddziela-
jące komorę od przewodu odprowadzającego (7). Klapy 
te są nastawiane indywidualnie dla każdej komory. 

(2 zastrzeżenia) 

F27D 
C21B 

P.193483 03.11.1976 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Krzysztof 
Rutkowski, Zbigniew Miątka). 

Nowa konstrukcja dysz piecowych chłodzonych wodą 

Konstrukcja według wynalazku zapewnia laminarny 
przepływ wody chłodzącej, co zwiększa szybkość 
przepływu i intensywność chłodzenia, zapobiegając 
przy tym tworzeniu się „worków parowych", prze-
grzaniu i przetopieniu ścianek, przeciekom wody do 
pieca, zaburzeniu procesów metalurgicznych w pie-
cach oraz eksplozji. Konstrukcja w zasadniczy sposób 
upraszcza i ułatwia odlewanie dysz, umożliwiając 
otrzymywanie przy tym grubych, mocnych i szczel-
nych ścianek, bez potrzeby ksztatłów i gabarytu dysz, 
podwyższa żywotności dysz i wydłuża czas bezawa-
ryjnej pracy pieców oraz zmniejsza koszty produkcji 
dysz. 

Konstrukcja dyszy charakteryzuje się tym, że w 
ściance (1) dyszy znajduje się podwójna wężownica 
(2) z rurki miedzianej, przez którą przepływa woda 
chłodząca. (1 zastrzeżenie) 
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F42C P.202080 10.11.1977 

Ośrodek Badań Uzbrojenia, Stalowa Wola, Polska 
(Edward Luka, Józef Bojarczuk, Bogdan Stanos, Anto-
ni Bludnik). 

Zapalnik balistyczny 

Zapalnik według wynalazku przeznaczony jest do 
strzelań szkolnych, sprawdzających armatę i amu-
nicję. 

Zapalnik balistyczny wykonany jest z jednego ka-
wałka materiału o tych samych charakterystykach 
masowych i aerodynamicznych co zapalnik bojowy. 
Zapalnik posiada wydrążenie (1 i 2) z naciętymi row-
kami wewnętrznymi (4). Poniżej gwintu posiada na-
cięte rowki zewnętrzne (3). Na stożkowej części po-
siada otwór (5) pod klucz, celem wręcenia do pocisku. 

(2 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 

G01B P.193286 26.10.1976 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław, Polska (Jan Barelkowski, Jan Bendykow-
ski, Ryszard Trawicki, Włodzimierz Bajon). 

Układ do pomiaru kąta położenia waiu 
przy pomocy selsyna 

Układ do pomiaru kąta położenia wału przy po-
mocy selsyna przeznaczony jest do zdalnego pomiaru 
oraz analogowej i cyfrowej rejestracji wyników po-
miarów. W szczególności układ ten nadaje się do zdal-
nej kontroli położenia elementów lub urządzeń ste-
rowanych automatycznie lub zdalnie. 

Układ składa się z selsyna i elektronicznego prze-
twornika, w którym przy pomocy członów kształtu-
jących (4, 5), bistabilnych przerzutników (6, 7) oraz 
innych elementów logicznych, przetwarzane jest prze-
sunięcie fazowe pomiędzy napięciami stojana (2) 
i wirnika (3) selsyna na liniowo zależne elektryczne 
sygnały: analogowy (U) i cyfrowy (U). 

Wyjścia przerzutników (6, 7) są połączone z wejścia-
mi członu (9) iloczynu logicznego i z wejściami ste-
rującymi bramki (11). (2 zastrzeżenia) 

G01B P.199483 T 09.07.1977 

Kombinat Przemysłu Narzędziowego „VIS", War-
szawa, Polska (Jerzy Miracki). 

Mikrometr do pomiarów calowych i metrycznych 

Mikrometr według wynalazku ma śrubę mikrome-
tryczną (1) z elementem (11) zazębiającym się z po-
średnim kołem zębatym (13), które z kolei współ-
pracuje z kołem zębatym (15) ustalonym na trzonie 
bębna dodatkowego (9) wkrętem (16). 

Przekładnia wynikająca z liczby zębów elementu 
(11) i koła zębatego (15) daje przybliżony stosunek 
odpowiednich wielkości wyrażonych w milimetrach do 
odpowiednich wielkości wyrażonych w calach. Mikro-
metr ma zabezpieczenie przed przypadkowym wy-
kręceniem śruby (1) z nakrętki za pomocą pierścienia 
(17). 
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Obracanie śruby mikrometrycznej (1) za pośredni-
ctwem bębna osadzonego na końcówce tej śruby po-
woduje obrót poprzez przekładnię dodatkowego bębna 
(9). Na bębnie (9) odbywa się odczyt w tysięcznych 
cala a w dziesięciotysięcznych cala na noniuszu krót-
kiej tulei (8). (1 zastrzeżenie) 

G01B P. 201888 02.11.1977 

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte, Gdynia-Oksywie, Polska (Stefan Pejas). 

Sposób zmniejszania pól magnetycznych 
i elektromagnetycznych w otoczeniu przewodów 

zasilających zwłaszcza w urządzeniach elektrycznych 
prądu stałego i jednofazowych urządzeniach 

elektrycznych prądu zmiennego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że źródło 
zasilania z odbiornikiem energii łączy się przewodem 
o parzystej liczbie żył równej lub większej od czte-
rech. (2 zastrzeżenia) 

G01C P. 198635 T 03.06.1977 

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (An-
drzej Kowalski, Robert Wrona, Zbigniew Borkowski). 

Spodarka poziomująca 

Przedmiotem wynalazku jest spodarka poziomują-
ca z precyzyjną regulacją położenia kątowego do 
pracy w warunkach polowych, przeznaczona dla cięż-
kich urządzeń precyzyjno-optycznych. Wynalazek roz-
wiązuje zagadnienie zmniejszenia obciążenia elemen-
tów mechanizmu poziomującego spodarki. Konstruk-
cję nośną spodarki stanowi jarzmo (1) z osiami, górna 
płyta (4) i dolna płyta (5). 

Elementami nastawczymi są nóżki regulacyjne 
składające się ze stopki (8) i śruby (10) z kulistym 
zakończeniem (9) i środkowym zabierakiem (11). Na-
krętka (12) ma górny zabierak (14) i dolny zabierak 
(13) i złączona jest z górną płytą (4) połączeniem 
gwintowym (15) i (16). Pomiędzy płytami znajdują 
się sprężyny (6) do kasowania luzów. Na zewnętrz-
nej stronie górnej płyty (4) jest obrotowa tuleja (25) 
ze ślimakiem (26) osadzona na cylindrycznej tulei (17) 
maiacei ślimakowe uzębienie (18). Wewnątrz cylin-
drycznej tulei (17) znajduje się osadcze gniazdo (19) 
z kręgiem (21) i osią (20) mającą wpust (22) oraz za-
bierak (23) płyty (24). (1 zastrzeżenie) 

G01C P. 198809 11.06.1977 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Jerzy 
Rokosz, Zbigniew Bielik). 

Cyfrowy miernik przebytej drogi 
z cyfrowym sygnałem prędkości na wejściu 

Cyfrowy miernik przebytej drogi z cyfrowym sy-
gnałem prędkości na wejściu jest wyposażony w dwa 
liczniki (1) i (2) połączone z komparatorem cyfrowym 
(3). Elementem dodatkowym jest samokasujący bi-
narny licznik (4) z cyfrowym dekoderem (5). Generator 
kwarcowy (6) jest połączony z dzielnikiem częstotli-
wości (7), a ten z kolei z przerzutnikiem RS (8). Trzy-
wejściowy funktor koniunkcji (9) jest wejściami połą-
czony odpowiednio z komparatorem cyfrowym (3), 
z wyjściem przerzutnika (8) i z wyjściem generatora 
kwarcowego (6). 

Wejścia licznika (2) i równolegle samokasującego 
licznika (4) są połączone z wyjściem funktora (9). ~ 

(1 zastrzeżenie) 

G01C P. 198812 T 11.06.1977 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Jerzy Ro-
kosz, Zbigniew Bielik). 

Cyfrowy miernik przebytej drogi 
z analogowym sygnałem prędkości na wejściu 

Cyfrowy miernik przebytej drogi z analogowym sy-
gnałem prędkości na wejściu zawiera binarny licznik 
(10) drogi jednostkowej i binarny dekoder (11) pro-
gowej wartości jednostkowego odcinka drogi. Osiąg-
nięcie stanu wartości progowej jest jednocześnie mo-
mentem wyzerowania binarnego licznika (10) jedno-
stkowej drogi i generacji impulsu jednostki drogi w 
uniwibratorze monolitycznym (12). W układzie blo-
kady (9) zrealizowane jest bramkowanie impulsów 
prędkości, dochodzących z układu koniunkcji (b) sy-
gnałem polaryzacji przedziału prędkości (SIGN) w u-
kładzie koniunkcji (a). Blokadę kolejnej konwersji 
przetwornika napięcie - czas (2) ma tę część czasu 
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przedziału całkowanej prędkości, która trwa od mo-
mentu zakończenia pierwszej konwersji do momen-
tu zakończenia przedziału całkowania, realizuje mono-
lityczny przerzutnik dwustabilny typu RS (4) wy-
zwalany poprzez układy różniczkujące (3) i (7). 

(1 zastrzeżenie) 

G01C P. 198851 T 13.06.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Cze-
sław Kozak, Henryk Passia, Jan Pawlak, Sławomir 
Piasecki, Tadeusz Smoła, Zbigniew Zawadzki). 

Pionownik laserowy 

Pionownik jest przeznaczony do pionowania szybów 
górniczych, a także innych obiektów budowlanych. 
Jest to pionownik wyposażony w rurę lasera (1) oraz 
zbiornik (9) cieczy (10) najkorzystniej rtęci z pływa-
kowym elementem (8) o dokładnie poziomej po-
wierzchni odbijającej (7). Powierzchnia (7) stanowi 
jedno ze zwierciadeł rezonatora rury lasera (1) osa-
dzonej w regulowanym uchwycie (5) na statywie (6), 
tak aby zjustowanie odbijającej powierzchni (7) ele-
mentu (8) i drugiego zwierciadła (3) rezonatora powo-
dowało wysłanie w górę pionowej wiązki (12) pro-
mieniowania laserowego. (6 zastrzeżeń) 

G01C P. 199457 T 08.07.1977 

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Jerzy Wa-
cowski). 

Urządzenie do obserwacji punktów pomiarowych, 
zwłaszcza w mechanice gruntów, 

metodą fotograficzną 

Urządzenie według wynalazku ma kamerę (1) o za-
pewnionym przesuwie we współrzędnych prostokąt-
nych, przy czym do realizacji przesuwu kamery służy 
czujnik fotoelektryczny (2) połączony z blokiem ste-
rującym (3) i połączony z kolei z blokiem wykonaw-
czym. 

Blok wykonawczy stanowi kolumna (4) utwierdzona 
na stałe w podstawie (5), przy czym na kolumnie (4) 
zamocowana jest głowica (6) posiadająca prowadnice 
(7) umożliwiające przesuw w kierunku pionowym, wy-
muszany przez śrubę (8) napędzaną silnikiem (9) z 
przekładnią i prowadnice (10) umożliwiające przesuw 
w kierunku poziomym, w których zamocowana jest 
belka (11) z kamerą (1), a przesuw wymuszany jest 
śrubą (12) napędzaną silnikiem (9) z przekładnią. 

(2 zastrzeżenia) 

G01D P. 198631 T 03.06.1977 

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

Miernik z wyważoną wskazówką 

Rozwiązanie dotyczy wskazówki miernika zwłasz-
cza wskazówki stosowanej we wskaźnikach instalo-
wanych w samochodach. Zagadnieniem podlegającym 
rozwiązaniu w wynalazku jest usytuowanie i moco-
wanie przeciwwagi wskazówki. 

Do zamocowania przeciwwagi zastosowano krótki 
czop (1) i długi czop (2) usytuowane po obydwu stro-
nach osi obrotu wskazówki, przy czym krótki czop (1) 
i długi czop (2) są rozprasowane po nałożeniu na nie 
obsady (4) z tuleją (5) oraz nałożeniu przeciwwagi (6) 
na długi czop (2). (1 zastrzeżenie) 

G01F P. 198539 T 30.05.1977 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Marian Fabrycy). 

Układ urządzenia do pomiaru 
chwilowego zużycia paliwa na jednostkę drogi 

przez silnik pojazdu samochodowego 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
jako nadajnik prędkości pojazdu ma prądnicę tacho-
metryczną (10) połączoną poprzez rezystor (8) z bazą 
tranzystora (4) przerzutnika monostabilnego (3) i po-
przez kondensator (9) z kolektorem fototranzystora (2) 
nadajnika natężenia przepływu (1). (1 zastrzeżenie) 
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G01F P. 198848 T 13.06.1977 

Pomorska Odlewnia i Emaliernia, Grudziądz, Polska 
(Józef Perdenia, Grzegorz Fiałkowski). 

Sonda lustra cieczy 

Sonda lustra cieczy działa na zasadzie ciśnienia 
hydrostatycznego słupa cieczy i służy do zabezpiecza-
nia zatapianej pompy głębinowej przed pracą na sucho. 
Sonda lustra cieczy ma korpus (1) z osadzonym w 
obsadzie (3) typowym łącznikiem miniaturowym, który 
pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego włączany 
jest przez grzybek (8), wykonujący skok ograniczony 
przez dno (13) nieprzelotowego otworu (12), znajdują-
cego się na powierzchni czołowej (11) obsady (3), co 
zapewnia niezawodne działanie łącznika miniaturo-
wego (6). 

Wahliwe połączenie grzybka (8) z dźwignią (16) 
łącznika miniaturowego (6) powoduje pod wpływem 
ugięcia się membrany (14) zadziałanie grzybka (8), 
który wykonuje skok prostoliniowy wzdłuż osi sondy 
i działa na dźwignię (16) łącznika miniaturowego (6), 
która jest położona ukośnie do osi sondy i przesuwa 
się po łuku kolistym. 

Podkładką kompensacyjną (7) z elastycznego ma-
teriału ustala się położenie obsady (3) w korpusie (1) 
i grzybka (8) w obsadzie (3), mianowicie przez dokrę-
canie pierścienia (9) do korpusu (1) za pomocą wkrę-
tów. (3 zastrzeżenia) 

G01F P. 199177 T 25.06.1977 

Zakłady Energetyczne Okręgu Zachodniego, Poznań, 
Polska (Witold Wilarnowski). 

Sygnalizator obecności wodoru 

Sygnalizator obecności wodoru w stalowych zbior-
nikach magazynowych kwasów mineralnych składa 
się z klosza chwytnego (2) z wewnątrz umieszczoną 
membraną (3) oraz z klosza wagi (7) który jest częścią 
składową układu wagi. Dźwignia układu wagi ma 
ramię dłuższe (11) z zawieszonym na końcu kloszem 
(7) i ramię krótsze, nagwintowane, obciążone w spo-
sób przesuwny ciężarkiem (13). Całość wyposażona w 
punkcie podparcia w pryzmat (10), spoczywa na łożu 
pryzmatu (9) i chroniona jest przezroczystą obudową 
(6) umiejscowioną na podporze (5). Nad denkiem klo-
sza wagi (7) jest ekran przesłaniający strumień świat-
ła padający z żarówki (16) na fotodiody (15). Kon-
strukcja nośna (17) sygnalizatora, osadzona jest sy-
metrycznie względem klosza (2) na tulei dolnej na ru-
rze (1) oraz na tulei górnej na rurze (4) odprowadza-
jącej wodór pod klosz (7). (2 zastrzeżenia) 

G01G P. 193447 02.11.1976 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Po-
stępu Technicznego i Organizacyjnego „POSTEOR", 
Oddział w Gdańsku, Sopot, Polska (Henryk Ciołczyk, 
Mieczysław Jabłoński, Witold Lewandowski, Adam 
Chmielewski). 

Wskaźnik elektronicznej wagi przepływowej 

Wskaźnik elektronicznej wagi przepływowej stoso-
wanej głównie w przemyśle ceramicznym, materiałów 
budowlanych, spożywczym, chemicznym i rolnym, 
stanowi układ (1) wskaźnika dołączony do wyjścia 
napięciowego pomiarowego układu (6) otrzymującego 
sygnały wejściowe z czujnika (7) wagi. Układ (1) 
wskaźnika składa się z dwóch szeregowo zestawio-
nych oporników (2) i (4) tworzących dzielnik napię-
cia. Opornik (4) połączony jest równolegle z wolto-
mierzem (5) wyposażonym w dwie podziałki tak wy-
skalowane, aby na jednej z nich możliwe było kon-
trolowanie i ustalenie położenia punktu zerowego 
wagi, a na drugiej odczytanie natężenia przepływu 
mierzonego materiału sypkiego. Opornik (2) połączo-
ny jest równolegle z przełącznikiem (3) zmieniającym 
poprzez odłączenie tego opornika (2) czułość wolto-
mierza (5). (1 zastrzeżenie) 
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G01G P. 193448 02.11.1976 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Po-
stępu Technicznego i Organizacyjnego „POSTEOR", 
Oddział w Gdańsku, Sopot, Polska (Henryk Ciołczyk, 
Mieczysław Jabłoński, Witold Lewandowski, Tadeusz 
Gierszewski). 

Układ pomiarowy 
elektronicznej wagi przepływowej 

Układ pomiarowy elektronicznej wagi przepływowej 
stosowany jest głównie w przemyśle ceramicznym, ma-
teriałów budowlanych, a także spożywczym, chemicz-
nym i rolnym. Czujnik (1) wagi poprzez prądową 
równoważnię (2), przetwarzającą siłę wywieraną na 
ten czujnik przez materiał na prądowy sygnał elek-
tryczny, połączony jest przewodami (3) ze standary-
zującym wzmacniaczem (4), który zamienia sygnał 
prądowy z równoważni (2) na sygnał napięciowy, a 
następnie połączony jest szeregowo z integratorem (5) 
o elementach pomiarowych w postaci układu RC, 
zamieniającym sygnał napięciowy na impulsy o często-
tliwości proporcjonalnej do jego wartości, oraz ze 
zliczającym te impulsy elektromechanicznym liczni-
kiem (6), wskazującym ilość przepływającego materia-
łu. Wzmacniacz (4) i integrator (5) zasilane przez za-
silacz (8) napięciem stałym, połączone są równolegle 
z miernikiem (7) wskazującym chwilowe natężenie 
przepływu materiałów. (2 zastrzeżenia) 

G01G P. 193482 03.11.1976 

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budo-
wlanych, Opole, Polska (Roman Kammler). 

Układ mechaniczny przeciwwagi 
wagi elektromechanicznej 

Układ mechaniczny przeciwwagi wagi elektromecha-
nicznej z nośnikiem obciążenia (1) w postaci ramienia 
lub płyty ważącej, ma na nośniku zawieszoną przy 
pomocy śrub ustalających (6), przesuwną poprzeczkę 
(i), na której osadzona jest sprężyna (2) oparta dru-

gim końcem o nośnik obciążenia. Poprzeczka (4) jest 
zaopatrzona w śruby regulacyjne (5), z których co 
najmniej jedna jest pojedynczo oparta na oddzielnych 
czujnikach (7), umieszczonych na konstrukcji nośnej 
(8), a pozostałe śruby regulacyjne (5) oparte są na 
oddzielnych sprężynach (3), również umieszczonych 
na konstrukcji nośnej (8). (3 zastrzeżenia) 

G01K P. 198586 T 31.05.1977 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Elektrycznych, Katowice, Polska (Maciej Bernadt). 

Czujnik temperatury 
elementów będących pod napięciem 

Czujnik temperatury służy do przenoszenia infor-
macji o temperaturze zwłaszcza uzwojenia silników 
elektrycznych wysokiego napięcia. Wykonany jest na 
zasadzie znanej rury cieplnej „heat-pipe", której je-
den koniec wprowadzony jest do badanego elementu 
będącego pod napięcim, a drugi styka się ze wskaźni-
kiem temperatury. (1 zastrzeżenie) 

G01L P. 193484 04.11.1976 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Andrzej Ra-
don, Włodzimierz Frank). 

Przyrząd pomiarowy z falą nośną 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd pomiarowy 
z falą nośną współpracujący z różnicowymi czujni-
kami transformatorowymi przeznaczonymi do pomia-
ru wielkości mechanicznych takich jak: sił, ciśnień 
i przemieszczeń. 

Przyrząd według wynalazku ma różnicowy syme-
tryczny układ (4) wejściowy połączony szeregowo z 
różnicowym demodulatorem (5) fazoczułym mającym 
tranzystorowy klucz (T) z prostokątnym napięciem 
odniesienia. Natomiast obwód (8) równoważenia pod-
łączony jest do końcowego stopnia (7) wzmocnienia. 
Ponadto źródło (3) fali nośnej wyposażone jest w oscy-
lator (9) relaksacyjny. (1 zastrzeżenie) 
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G01L P. 193526 05.11.1976 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Jacek 
Głogowski). 

Urządzenie do pomiaru momentu obrotowego 

Urządzenie do pomiaru momentu obrotowego skła-
dające się z wałka napędzającego i napędzanego po-
łączonych elementem podatnym na skręcanie, dwu 
współosiowych tarcz pomiarowych, z których jedna 
jest sztywno połączona z wałkiem napędzającym, a 
druga z wałkiem napędzanym, oraz źródła światła u-
mieszczonego przed płaszczyzną jednej z tarcz, cha-
rakteryzuje się tym, że tarcze (1) i (2) są zaopatrzone 
w wycięcia, których krawędzie (la, 2a) ograniczają 
obszar otworu dla wiązki świetlnej płynącej ze źród-
ła (5) do fotodetektora (6, 7) umieszczonego za płasz-
czyzną tarczy (2). ' (8 zastrzeżeń) 

G01L P. 199223 T 23.06.1977 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego; Warszawa, Polska (Michał Małachow-
ski). 

Piezooporowy czujnik ciśnienia 

Piezooporowy czujnik ciśnienia, zawierający umiesz-
czoną w korpusie membranę za naklejonymi elemen-
tami piezooporowymi, charakteryzuje się tym, że mem-
brana (4) czujnika umieszczona jest rozłącznie po-
między dwiema tulejami (3, 5), które są osadzone w 
cylindrycznym otworze (2) i dociśnięte śrubą (7). Po-
przez dobór tulejek (3) i (5) o innej średnicy we-
wnętrznej lub zmianę grubości membrany (4) uzyskuje 
się odpowiedni zakres pomiarowy czujnika. 

(4 zastrzeżenia) 

G01M P. 193281 25.10.1976 

Fabryka Samochodów Ciężarowych „POLMO" im. 
Feliksa Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Mirosław 
Szlęzak, Zbigniew Łukomski). 

Sposób wykrywania naprężeń pozostających 

Sposób według wynalazku polega na naklejeniu 
powłoki elastooptycznej na wybrany obszar kon-
strukcji, a następnie konstrukcję łącznie z naklejoną 
powłoką poddaje się trepanacji polegającej przykła-
dowo na stopniowym nacinaniu, po czym powstałe 
w powłoce zmiany uzewnętrzniające się w postaci 
izochrom obserwuje się za pomocą polaryskopu do 
światła odbitego lub rejestruje przy użyciu na przy-
kład kamery filmowej. (1 zastrzeżenie) 

G01M 
F16D 

P. 193395 30.10.1976 

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

Sposób pomiaru czasu dobiegu jałowego 
szczęk hamulcowych w górniczej maszynie wyciągowej 

Sposób pomiaru według wynalazku polega na tym, 
że osadza się w ciernej okładzinie hamulcowej (1) 
odizolowaną od metalowych części obudowy (6) szczę-
ki, elektrodę (2), której jeden koniec łączy się w ob-
wód elektryczny zawierający urządzenie pomiaru cza-
su (9), a drugi jej koniec umieszcza się od strony 
bieżni (3) bębna hamulcowego (4) tak, aby w położe-
niu hamowania zwarł on ten obwód elektryczny. Przy 
włączonym posuwie rejestratora (9) w chwili naciś-
nięcia na przycisk (8) hamulca bezpieczeństwa, na-
stępuje załączenie pierwszego obwodu przez stycznik 
(7) który« równocześnie uruchamia mechanizm działa-
nia hamulca bezpieczeństwa. W chwili dotknięcia 
szczęk hamulcowych do bieżni (3) bębna hamulcowego 
(4) maszyny wyciągowej, następuje załączenie drugie-
go obwodu przez elektrodę (2), co uwidacznia drugi 
znacznik rejestratora (9). Znając prędkość posuwu taś-
my, rejestratora (9) z odległości między odchyleniami 
pierwszego i drugiego znacznika, oblicza się czas At 
dobiegu jałowego szczęk hamulcowych. (1 zastrzeżenie) 

G01M P. 199252 T 23.06.1977 

Główny-Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Zbig-
niew Władysz, Marek Plebankiewicz, Antoni Kidybiń-
ski, Włodzimierz Kułak). 
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Sposób wykrywania i lokalizacji 
przecieków płynu z długich rurociągów 

Sposób według wynalazku polega na wykrywaniu 
i lokalizacji przecieków czynnika cieplnego z pod-
ziemnych sieci ciepłowniczych przez termograficzne 
profilowanie powierzchni gruntu z zastosowaniem 
zdalnego miernika temperatury lub termowizji. 

Sieć ciepłowniczą dzieli się na odcinki w zależności 
od jej głębokości pod powierzchnią ziemi i przewod-
ności cieplnej gruntu oraz wyznacza dla każdego od-
cinka temperaturę powierzchni gruntu w przypadku 
wycieku, zależną od parametrów tej sieci, temperatu-
ry powietrza i temperatury czynnika cieplnego. Na-
stępnie profiluje się termograficznie powierzchnię 
gruntu szukając wartości wyznaczonej wcześniej tem-
peratury, której obecność w osi sieci ciepłowniczej 
odpowiada miejscu uszkodzenia tej sieci i przecieku. 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P. 193273 25.10.1976 

Huta „Ferrum", Katowice, Polska (Władysław Mala-
ra, Zdzisław Mączka, Alojzy Leśniak, Marian Grusz-
czyński). 

Głowica do badań ultradźwiękowych 

Głowica do badań ultradźwiękowych (1) obudowana 
pierścieniem mocującym (2) i pierścieniem ślizgowym 
(3) charakteryzuje się tym, że powierzchnia czołowa 
ma nakładkę pierścieniową (4) osadzoną na części 
walcowej głowicy (1) umożliwiającą zachowanie stałej 
żądanej odległości między powierzchnią roboczą gło-
wicy (1), a przedmiotem badanym (5). (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 193454 03.11.1976 

Akademia Medyczna, Poznań, Polska (Ryszard Słom-
ski). 

Urządzenie do napełniania pipet 

Urządzenie do napełniania pipet i do dozowania 
płynów jest stosowane w laboratoriach i składa się 
z węża elastycznego (2) połączonego z pipetą (1) i ści-
skanego między dwoma rolkami (3), dociskanymi ele-
mentami sprężystymi (4). Rolki (3) osadzone są w 
korpusie (5), połączonym sztywno z drążoną ręko-
jeścią (6), przez którą przeprowadzony jest wąż ela-
styczny (2). Do korpusu przymocowany jest uchwyt 
pipety (7). (3 zastrzeżenia) 

G01N P. 193509 04.11.1976 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
Prałat, Ryszard Wroczyński). 

Miernik konduktywności cieczy 

Miernik według wynalazku jest przeznaczony zwłasz-
cza do pomiaru konduktywności wody, w pomiarach 
terenowych, np. w kopalni. 

Składa się on z czujnika (7) i części elektronicznej, 
zawierającej układ (2) pomiaru konduktywności 
i układ (3) pomiaru temperatury. Czujnik (7) jest 
wykonany w postaci naczynia o perforowanej górnej 
ścianie i ma w swym wnętrzu pomiarowe elektrody 
(4) wchodzące do układu (2) i czujnik (6) temperatury 
wchodzący do układu (3), oba hermetycznie oddzielone 
od łączących przewodów. Część elektroniczna zawiera 
przełączający układ (8), którego wejścia są dołączone 
do układu (2) pomiaru temperatury, a wyjście do 
wzmacniającego układu (9), połączonego ze wskaźni-
kiem wycechowanym w jednostkach konduktywności 
i w jednostkach temperatury. (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 193535 05.11.1976 

Główne Biuro Studiów i Projektów Przeróbki Węgla 
„SEPARATOR", Katowice, Polska (Augustyn Karol 
Gołąbowski, Gerard Kiełtyka). 

Sposób pobierania i przygotowania 
próbki analitycznej materiałów sypkich 

* oraz próbobiornik do stosowania tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie 
do pobierania i przygotowania próbki analitycznej ma-
teriału sypkiego gwarantujący wydzielenie reprezen-
tacyjnej próbki z całego przekroju strugi materiału 
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transportowanego, zapobiegający błędom powstałym 
na skutek częściowej segregacji frakcji materiału na 
przenośniku. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że cała 
struga materiału z przenośnika skierowana jest w dół 
do dalszego załadunku przez ruchomą płytę i poprzez 
umieszczoną na swej drodze kieszeń przelotową słu-
żącą do wydzielania ze strugi materiału próbek pier-
wotnych, kierowana do trójstopniowego kruszenia, po-
mniejszania i suszenia do wymaganej normami wiel-
kości ziarn próbki analitycznej. 

Urządzenie składa się z ruchomej płyty (2) umiesz-
czonej na drodze strugi materiału i co najmniej jed-
nej kieszeni (1) przelotowej umocowanej w płycie (2). 
Ruchoma płyta (2) porusza się na układzie kulek (4) 
prowadzona za pomocą rolek (3). (7 zastrzeżeń) 

G01N P. 197232 06.04.1977 

Pierwszeństwo: 07.04.1976 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 674473) 

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

Sposób określania wrażliwości na antybiotyki 
oraz zestaw testowy 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wy-
konuje się szereg stężeń wodnego roztworu antybio-
tyku w jednolitym stężeniu poliwinylopirolidonu, jako 
rozpuszczalnego w wodzie środka wypełniającego 
i nośnika antybiotyku, umieszcza się jednakowe ilości 
szeregu wspomnianych stężeń w szeregu komór testo-
wych, zamraża się i liofilizuje wspomniane szeregi 
rozcieńczeń, przechowuje się aż do czasu użycia i od-
twarza antybiotyk w poliwinylopirolidonie przez do-
danie środowiska hodowli, zaszczepionego testowanym 
drobnoustrojem, inkubuje i odczytuje wzrost testowe-
go drobnoustroju. 

Zestaw testowy zawiera wielką ilość testowych ko-
mór, przy czym przynajmniej niektóre z tych komór 
zawierają szereg stopniowanych stężeń antybiotyku. 

Płytka testu biologicznej hodowli (21) składa się 
z płaskiej powierzchni (22), zawierającej szereg pro-
stokątnych zagłębień (23). Każde naczynie z prosto-
kątnym zagłębieniem ma płaskie dno (24) i prosto-
kątne w przybliżeniu ściany (25). Od przodu płaskiej 
płytki (22) znajduje się zwisające lub skierowane w 
dół czołowe zagięcie tej płytki (26) zawierające szereg 
wskazujących wcięć (27). Na końcach płytki testowej 
znajdują się uchwyty do łączenia w zestawy. Zawar-
tość naczyń jest zabezpieczona pokrywą zagłębień, 
która jest cienkim arkuszem giętkiego plastyku. Ze-
staw pakowany jest w jałowych, suchych workach 
do zasobnika odpornego na wilgoć. (5 zastrzeżeń) 

G01N P. 198699 06.06.1977 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Pol-
ska (Zdzisław Suprynowicz, Andrzej Gorgol, Jan Wój-
cik). 

Sposób i urządzenie do wyznaczania izoterm 
adsorbcji i powierzchni właściwej, wewnętrznych 

ścianek rurek kapilarnych zwłaszcza otwartych 
kolumn kapilarnych i kolumn mikropakowanych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przez 
badaną kapilarę, będącą naczyniem pomiarowym, 
przepuszcza się mieszaninę gazu nośnego i adsorbatu, 
przy jednoczesnym chłodzeniu kapiláry najlepiej do 
temperatury wrzenia azotu, po czym po ustaleniu 
równowagi adsorpcyjnej, kapilarę ogrzewa się do tem-
peratury uzależnionej od rodzaju pomiaru i następnie 
zdesorbowaną ilość adsorbatu kieruje się korzystnie 
poprzez dozownik kalibracyjny do celi pomiarowej 
mikrodetektora. Urządzenie do wyznaczania izoterm 
adsoprcji według wynalazku składa się z dwóch cią-
gów: pomiarowego i porównawczego. W ciągu pomia-
rowym butle gazowe (1) poprzez zawory (2) i regula-
tory przepływu (3) połączone są kapilára mierzoną (4), 
a następnie poprzez dozownik kalibracyjny (8) i rurkę 
opóźniającą (9) z celą pomiarową mikrodetektora (10). 

(2 zastrzeżenia) 

G01N P. 198708 T 06.06.1977 

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rze-
szów, Polska (Jerzy Łunarski, Edward Smagała). 
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Sposób oceny efektywności zabiegów technologicznych 
podwyższających wytrzymałość zmęczeniową 

elementów walcowych oraz próbka stosowana 
przy tej ocenie 

Sposób według wynalazku polega na tym, że dobiera 
się wymiary próbki poddawanej ocenie, tak aby za-
pewniały one żądaną częstotliwość drgań własnych 
i poddaje się ją obustronnemu zginaniu przy często-
tliwości rezonansowej drgań próbki. Próbka do stoso-
wania tego sposobu ma kształt wycinka z walca i po-
siada część chwytową o zwiększonym przekroju oraz 
część roboczą z jednej strony o profilu walcowym 
a z drugiej płaskim. (2 zastrzeżenia) 

G01N P. 198760 T 08.06.1977 

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rze-
szów, Polska (Jacek Stróżecki). 

Polowy aparat do konsolidacji próbek gruntu 

Polowy aparat do konsolidacji próbek gruntu we-
dług wynalazku składa się ze statywu (1) połączonego 
przegubowo w górnej części z dźwignią (2) obciąża-
jącą, zaopatrzonego w obejmy (3) pojemników (4) 
i (10) rurowych, z umieszczonymi w nim cylindrycz-
nymi pojemnikami (11) z próbkami (12) podlegającymi 
konsolidacji ograniczonymi z obu stron dwoma tłocz-
kami (13) z perforowanymi dnami. Tłoczki te od góry 
dociskane są tłoczkiem (14) za pomocą trzpienia (15) 
dociskowego, zaopatrzonego w płytkę (20), o którą 
opiera się dźwignia czujnika (6) zegarowego. 

(2 zastrzeżenia) 

G01N P. 198814 T 11.06.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Leonard Kowalczyk). 

Przyrząd do określenia stopnia odkształcenia blach 
w procesie tłoczenia 

Przyrząd do określenia stopnia odkształcenia blach 
w procesie tłoczenia ma przesuwkę (2) sprzężoną z zę-
batką (4) i sprężyną (5) umożliwiającą powrót wska-
zówki (3) do położenia zerowego na skali (6). Zębatka 
(4) zazębia się z kołem zębatym (8) osadzonym na 
wspólnej osi z pokrętłem (1) i wskazówką (3). Skala 
(6) posiada kilka różnokolorowych podziałek (10) umo-
żliwiających pomiar elementów siatki pomiarowej 
o różnej średnicy odpowiednio do wielkości elementów 
mierzonej siatki. (2 zastrzeżenia) 

G01N P. 199012 T 20.06.1977 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud Miedzi, Lu-
bin, Polska (Tadeusz Mrozowski, Jerzy Łysoń, Stani-
sław Urbaniak). 

Przyrząd do pomiaru odkształceń długich elementów 
konstrukcyjnych 

Wynalazek dotyczy przyrządu do pomiaru odkształ-
ceń długich elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza 
podwieszonych belek i torów suwnicowych. Przyrząd 
według wynalazku stanowi wózek złożony z dwóch 
płaskich ostojnic (1), połączonych ze sobą rozsuwnymi 
łącznikami (2) i kół (3) trwale osadzonych w ostojni-
cach (1) oraz liniały (4) miernicze mocowane do wózka 
za pomocą wysuwnych urządzeń (5) dociskowych. 

(3 zastrzeżenia) 
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G01N P. 199228 T 

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 
Warszawa, Polska (Jerzy Krześniak). 

29.06.1977 

Urządzenie do badań dynamicznych sprawności 
filtracji jodku metylu znaczonego jodem 

promieniotwórczym przez filtry włókniste i materiały 
sorpcyjne 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do badań 
dynamicznych sprawności filtracji jodku metylu zna-
czonego jodem promieniotwórczym przez filtry włók-
niste i materiały sorpcyjne stosowane zwłaszcza w 
obiektach techniki jądrowej dla celów ochrony środo-
wiska jak oczyszczanie gazów odlotowych usuwanych 
z reaktora jądrowego do atmosfery, oczyszczanie wdy-
chanego powietrza w maskach ochronnych oraz do 
kontroli zanieczyszczeń powietrza. 

Urządzenie składa się ze zbiornika z mieszaniną 
jodku metylu z powietrzem, komory mieszania, ukła-
du zasilania powietrzem, filtru włóknistego, głowicy 
z badanymi materiałami połączonej z filtrem węglo-
wym za pomocą reduktora i charakteryzuje się tym, 
że głowica urządzenia ma tuleję (14), w której umiesz-
cza się filtry włókniste na sitach (21) lub pojemniki 
(17) z materiałem sorpcyjnym. Pojemniki (17) wyko-
nane są w postaci metalowych walców zakończonych 
od dołu i od góry siatką metalową (19). (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 199410 T 06.07.1977 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Jan Straus, Jerzy Wyszkowski). 

Sposób pomiaru wytrzymałości materiału 
na rozciąganie w kierunku poprzecznym do kierunku 

włókien, zwłaszcza stali narzędziowych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w środ-
ku próbki wykonanej z badanego materiału w kształ-
cie pierścienia umieszcza się wykonany z miękkiego 
materiału próbnik, po czym spęcza się go, mierząc 
wartość siły spęczającej przy której badana próbka 
ulega rozerwaniu, przy czym pomiędzy wymiarami 
badanej próbki zachodzą proporcje określone nierów-
nościami: 

1/3 < a/b < 2/3 
1/2 < a/h < 2 

gdzie a oznacza średnicę wewnętrzną, b średnicę ze-
wnętrzną, a h wysokość próbki. Pomiar wytrzymałości 
może być dokonywany zarówno przy położeniu pozio-
mym jak i pionowym badanej próbki. (4 zastrzeżenia) 

G01N P. 200679 06.09.1977 

Pierwszeństwo: 15.10.1976 - Węgry (nr CU-154) 

Cukortermelési Kutató Intézet, Szolnok, Węgry. 

Sposób i urządzenie do szybkiego oznaczania czystości 
zawierających elektrolity nieelektroiitów, 

głównie produktów wytwarzania cukru 
Sposób według wynalazku polega na tym, że gęsty 

roztwór nieelektrolitu zawierającego elektrolit roz-
cieńcza się w sposób ciągły rozpuszczalnikiem i pod-
czas rozcieńczania w sposób ciągły lub w krótkich od-
stępach czasu mierzy się przewodność elektryczną 
roztworu, przy czym bądź utrzymuje się stałą tempe-
raturę roztworu, bądź mierzy się temperaturę roz-
tworu i koryguje wyniki pomiaru przewodności w za-
leżności od zmierzonej temperatury, po czym w toku 
rozcieńczania mierząc najpierw zwiększającą się, póź-
niej zmniejszającą się wartość przewodności określa 
się maksimum tej wartości, służące jako miara za-
wartości elektrolitu w roztworze, proporcjonalna do 
zawartości elektrolitu i zanieczyszczeń w suchej sub-
stancji badanej próbki. 

Urządzenie do stosowania sposobu charakteryzuje 
się tym, że ma naczynie pomiarowe (1), pojemnik roz-
puszczalnika z dozownikiem (2), elektrody (3) i przy-
rząd pomiarowy (4) do pomiaru przewodności, mie-
szadło (5), spust (7), przewód przelewowy (8) i czujnik 
temperatury (9) lub termostat, przy czym elektrody 
(3) do pomiaru przewodności są wprowadzone do na-
czynia pomiarowego (1) lub przewodu spustowego 
z tego naczynia. Sposób i urządzenie ma zastosowanie 
do oznaczania czystości takich materiałów jak węglo-
wodany (glukoza, fruktoza, skrobia, miód), koncentra-
ty, w pierwszym rzędzie cukru i produkty pośrednie 
przy wytwarzaniu cukru, jak różne soki, ciecze, roz-
twory i pulpy itp. (2 zastrzeżenia) 

G01R P. 193451 03.11.1976 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Antoni Dra-
pella, Henryk Wierzba, Piotr Wroczyński). 

Sposób wykrywania wadliwych połączeń lutowanych 

Sposób wykrywania wadliwych połączeń lutowni-
czych polega na natryskiwaniu tych połączeń skroplo-
nym azotem, w czasie około 3 sekund poddaniu ele-
mentów lutowanych działaniu wibracyjnemu o często-
tliwości 50 Hz z amplitudą 1,4 ' 10~3 m i przyspieszeniu 
15 • 9,81 m/s2 przez około 30 minut. (1 zastrzeżenie) 
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G01R P. 193542 06.11.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani-
zacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Katowi-
ce, Polska (Witold Bożek, Rudolf Sznura, Winicjusz 
Boroń, Józef Bajor, Ryszard Stanclik, Ryszard Myśla-
tycki). 

Urządzenie do lokalizacji miejsca uszkodzenia izolacji 
w przewodach elektroenergetycznych 

Urządzenie do lokalizacji miejsca uszkodzenia izo-
lacji w ekranowanych przewodach oponowych zawie-
ra szeregowo połączone człony pomiarowy (1) różnicz-
kująco-całkujący (3), wzmacniacz (4) prostownik (5) 
monostabilny przerzutnik (6) i człon sygnalizacji (T). 
Przy uszkodzeniu izolacji z członu pomiarowego (1) 
wysyłany jest sygnał proporcjonalny do względnych 
zmian wartości rezystancji (2) uszkodzenia. Sygnał 
ten po uformowaniu, wzmocnieniu i wyprostowaniu 
steruje monostabilnym przerzutnikiem (6), który uru-
chamia człon sygnalizacji (7). (6 zastrzeżeń) 

G01R P. 198791 T 10.06.1977 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Zbigniew 
Bielik, Jerzy Rokosz). 

Przetwornik napięcie-częstotliwość, 
zwłaszcza do konwersji sygnałów impulsowych 

Przetwornik napięcie-częstotliwość, zwłaszcza do 
konwersji sygnałów impulsowych ma na wejściu dwa 
konwertery napięcie-prąd (1) i (2) o równych co do 
modułu współczynnikach K, lecz mających przeciwne 
znaki (+K i - K ) . Wyjścia ich są połączone z węzłem 
sumacyjnym (3) wejścia odwracającego wzmacniacza 
ładunku, o charakterystyce przenoszenia całkująco-
-proporcjonalnej (4) oraz z parą kluczy (7) i (8) ana-
logowych dla polaryzacji ujemnej i dodatniej. 

Wyjście konwertera (1) jest połączone także z wej-
ściem detektora polaryzacji napięcia wejściowego (10). 
Wyjście wzmacniacza (4) jest dołączone do wejścia od-
wracającego analogowego komparatora (5) o charakte-
rystyce z pętlą histerezy, a wyjście tegoż komparatora 
(5) jest połączone z pierwszym wejściem układu ste-
rowania kluczami (6) i z wejściem podwajacza często-
tliwości (9). Drugie wejście układu sterowania klucza-
mi (6) jest zwarte z wyjściem detektora (10), stano-
wiącym wyjście znaku (SIGN). Wyjście układu podwa-
jacza częstotliwości (9) jest wyjściem (f). 

(1 zastrzeżenie) 

GíllK P. 199139 T 25.06.1977 

Krakowskie Zakłady Elektroniczne „UNITRA-TEL-
POD", Kraków,. Polska (Jerzy Początek, Jan Srzed-
nicki). 

Urządzenie pomiarowe do sprawdzania tolerancji 
rezystancji 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie pomiarowe 
do sprawdzania tolerancji rezystancji wykorzystujące 
działanie mostka prądu stałego. 

Urządzenie pomiarowe do sprawdzania tolerancji 
rezystancji zawierające mostek prądu stałego połą-
czony poprzez wzmacniacz napięcia wyjściowego z 
układem automatyki mostkowej, charakteryzuje się 
tym, że ma wzmacniacz pomocniczy (W2), którego 
wejście przyłączone jest do węzła (B) łączącego bada-
ny rezystor (Rx) z rezystorem wzorcowym (RN) oraz 
do zaczepu (F) na gałęzi stosunkowej mostka połączo-
nej z rezystorem wzorcowym (RN) W węźle (E), zaś 
wyjście (k) ma połączone z układem automatyki most-
kowej (A). (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 199140 T 25.06.1977 

Krakowskie Zakłady Elektroniczne „UNITRA-TEL-
POD", Kraków, Polska (Jerzy Początek). 

Urządzenie do kontroli przebiegu charakterystyki 
regulacji elementów rezystywnych potencjometrów 

elektrycznych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do kontroli 
przebiegu charakterystyki regulacji elementów rezy-
stywnych potenjcometrów elektrycznych, przeznaczone 
do szybkiego, równoczesnego sprawdzania tolerancji 
rezystancji wielu rezystorów, także połączonych ze 
sobą. Urządzenie do kontroli przebiegu charakterystyki 
regulacji elementów rezystywnych potencjometrów 
elektrycznych charakteryzuje się tym, że zawiera wie-
lostykowy dwupołożeniowy przełącznik (Z) połączony 
z kilkoma parami kondensatorów (Clf C2, C3, C4, C5 
i C6), łączącymi się z wyjściami stałoprądowymi most-
ków rezystancji, zaś w drugim położeniu wielostykowy 
dwupołożeniowy przełącznik (Z) łączy obrócone elek-
trycznie kondensatory (C2, C4, C6) z poszczególnych 
par oraz kondensatory (C19 C?> C5) nieobrócone poprzez 
znane wzmacniacze (w) z diodami (d) ze wzmacnia-
czem głównym (W). (1 zastrzeżenie) 
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G01R P. 199141 T 55.06.1977 

Krakowskie Zakłady Elektroniczne „UNITRA-TEL-
POD", Kraków, Polska (Jan Srzednicki). 

Układ pomiarowy i sterujący segregatora rezystorów 

Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny układ 
pomiarowy i sterujący segregatora rezystorów prze-
znaczony dla podziału rezystorów na grupy rezystan-
cji w technologicznym procesie produkcji. 

Układ pomiarowy i sterujący segregatora rezysto-
rów składający się z mostka prądu stałego, trzech 
tranzystorów, wzmacniacza napięcia wyjściowego mo-
stka, z trzech przerzutników oraz trzech bramek, cha-
rakteryzuje się tym, że zawiera generator impulsów 
(G) połączony z wejściem bramki wzmacniacza (B), 
zaś inne wejście tej bramki wzmacniacza (B) sprzężo-
ne jest poprzez triger Schmitta (T) z obwodem stero-
wania (F), przy czym wyjście trigera Schmitta (T) 
połączone jest poprzez układ skracający impuls (R) 
z wejściami kasującymi przerzutników (Pls F2, P3). 

(2 zastrzeżenia) 

G01R P. 199251 T 28.06.1977 

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

Sposób uzyskiwania zwiększonego tłumienia sieciowych 
zakłóceń szeregowych SMR w przetwornikach 
z podwójną integracją i elektroniczny układ 

do uzyskiwania zwiększonego tłumienia sieciowych 
zakłóceń 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zwiększonego 
tłumienia sieciowych zakłóceń szeregowych SMR w 
przetwornikach z podwójną integracją i elektroniczny 
układ do uzyskiwania zwiększonego tłumienia siecio-
wych zakłóceń, mający zastosowanie w miernictwie 
elektrycznym, szczególnie w przyrządach pomiaro-
wych. 

W sposobie według wynalazku czas pierwszej inte-
gracji wyznacza okres T sieci zasilającej, przy czym 
ilość impulsów z przetwornika analogowo-cyfrowego 
(1) zlicza się przy pomocy głównego licznika (4) w cza-
sie od momentu przekroczenia połowy pojemności tego 
licznika do przekroczenia połowy okresu T sieci zasila-
jącej i dzieli się za pomocą bloku korekcji (5) przez 
tą ilość impulsów wytworzonych przez przetwornik (1) 
w drugiej połowie okresu T sieci zasilającej i tak 
uzyskany wynik zwany współczynnikiem korekcji zli-
cza się przy pomocy dodatkowego licznika (6), a na-
stępnie wykorzystuje się ten wynik do wytworzenia 
w bloku korekcji (5) w drugiej integracji sygnałów 
powodujących odejmowanie z ciągu impulsów jednego 
impulsu na ilość impulsów określanych stanem doda-
tkowego licznika (6). 

W układzie według wynalazku wyjście licznika 
głównego (4) jest połączone z blokiem korekcji (5), zaś 
jedno wyjście tego bloku jest połączone z wejściem 
dodatkowego licznika (6) z zerującym wejściem licz-

nika głównego (4), a drugie wyjście bloku korekcji 
(5) jest połączone z układem odejmowania (2), nato-

-miast wyjście licznika (6) jest połączone z drugim, po-
równującym wejściem bloku korekcji (5). 

(2 zastrzeżenia) 

G01S P. 198810 T 11.06.1977 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Zbigniew 
Biełik, Jerzy Rokosz). 

Układ minimalizacji zakłóceń, zwłaszcza sygnałów 
hydroakustycznych 

Układ według wynalazku ma na wejściu wzmac-
niacz (1) o wzmocnieniu jednostkowym, połączony 
z analogowym komparatorem (2) z histerezą, który 
z kolei łączy się ze wzmacniaczem (3) jednostkowym 
z dwustanową charakterystyką wzmocnienia. Regula-
tor (4) poziomu odcięcia zakłóceń jest dołączony do 
komparatora (2). Pomocniczy układ (5) kompensacji 
napięcia jest dołączony do wzmacniacza (1). Klucz (6) 
półprzewodnikowy typu MOSFET, współpracujący z 
wyjściowym wzmacniaczem (3), jest połączony i stero-
wany z komparatora (2). (1 zastrzeżenie) 

G01S P. 199482 T 09.07.1977 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Jan Kroszczyński). 

Sposób nadawania i odbioru sygnałów w radiolokacji 

Przedmiotem wynalazku jest sposób nadawania i 
odbioru sygnałów w radiolokacji, stosowany w urzą-
dzeniach radiolokacyjnych pracujących systemem elek-
tronicznego przeszukiwania przestrzeni, charakteryzu-
jący się tym, że długość impulsu sondującego lub od-
powiedniej jego części uzależnia się od kąta pod jakim 
skierowana jest w danej chwili charakterystyka kie-
runkowa anteny, przy czym dla rosnących kątów ele-
wacji długość impulsu sondującego lub odpowiedniej 
jego części zmniejsza się, a dla określonych zakresów 
kąta przeszukiwania (np. dla wysokich kątów elewacji) 
stosuje się taką długość impulsu sondującego lub od-
powiedniej jego części, że jest ona równa efektywnej 
długości impulsu po" kompresji, stosowanej dla innych 
zakresów kąta przeszukiwania. (3 zastrzeżenia) 
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GOIT P. 199229 T 29.06.1977 

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 
Warszawa, Polska (Jerzy Krześniak, Henryk Bloch). 

Domek osłonny 

Przedmiotem wynalazku jest domek osłonny, służą-
cy do pomiarów różnych rodzajów próbek promienio-
twórczych i charakteryzuje się tym, że pokrywa dom-
ku wyposażona jest w mechanizm śrubowy, składający 
się z rączki korbowej (1), śruby (3) z gwintem trape-
zowym i dwóch nakrętek (10, 11) z gwintem trape-
zowym. Przesuwanie nakrętek (10, 11) powoduje pod-
niesienie lub opuszczenie pokrywy mocującej (12) w 
wyniku rozsuwania lub zsuwania czterech łączników 
(13). (1 zastrzeżenie) 

G03C P. 200856 T 15.09.1977 

Pierwszeństwo: 16.09.1976 - NRD (nr WPG 03c/194815) 

VEB Filmfabrik Wolfen, Wolfen, Niemiecka Repu-
blika Demokratyczna). 

Wywoływacz barwny do obróbki materiałów 
wielowarstwowych z wkomponowanymi odpornymi 

na dyfuzję barwnymi składnikami sprzęgania 

Przedmiotem wynalazku jest wywoływacz barwny 
do obróbki fotograficznych materiałów wielowarstwo-
wych z wkomponowanymi odpornymi na dyfuzję 
barwnymi składnikami sprzęgania, szczególnie przy-
datny do obróbki papierów do pozytywów koloro-
wych, jak również do kolorowych filmów pozytywo-
wych i odwracalnych. Wywoływacz barwny według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera kombi-
nację 3 - 3 g/litr dwuetylo-p-fenylodwuaminy w po-
staci jej soli, 2 - 4 g/litr bromku potasu i 4 -10 g/litr 
siarczanu metalu alkalicznego przy wartości pH 11,2-
12,2. (1 zastrzeżenie) 

G05B P. 193514 05.11.1976 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Robót 
Elektrycznych „Elektromontaż", Warszawa, Polska 
(Alfons Mynarski, Piotr Pajkert, Janusz Barbacki). 

Układ instalacji oświetlenia elektrycznego 
w klatkach schodowych domowych i podobnych 

Układ instalacji oświetlenia elektrycznego w klat-
kach schodowych domowych i podobnych jest wyko-
nany najkorzystniej z przewodów (1), (2) połączonych 
z centralnym tyrystorowym wyłącznikiem czasowym 
(6). Na przewodzie (1) umieszczone są płytki dotykowe 
metalowe (3) znajdujące się w płytce ochronnej izola-
cyjnej (4) służące do nadawania impulsu wyłączniko-
wi czasowemu, który zamyka obwód elektryczny. 

(3 zastrzeżenia) 

G05B P. 199079 T 23.06.1977 

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

Programowane urządzenie sygnalizacyjno-sterujące 

Przedmiotem wynalazku jest programowane urzą-
dzenie sygnalizacyjno-sterujące wykorzystujące kalku-
lator elektroniczny, które generuje na wyjściu sygnał 
po upływie zaprogramowanego odcinka czasu lub po 
zliczeniu zaprogramowanej liczby impulsów zewnę-
trznych. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że wyjście generatora impulsów czasowych (T) 
jest połączone z jednym wejściem bramki (B^, a dru-
gie wejście tej bramki (Bt) połączone jest z wejściem 
(I) impulsów zewnętrznych, przy czym wyjście tej 
bramki (Bj) jest połączone z jednym wejściem bramki 
(B2), do której drugiego wejścia dołączone jest to wyj-
ście procesora kalkulatorowego (CP), które dołączone 
jest również do jednego końca klawisza „ = " klawia-
tury (K), a wyjście tej bramki (B2) dołączone jest do 
tego wejścia procesora kalkulatorowego (CP), do któ-
rego dołączony jest również drugi koniec klawisza „==" 
klawiatury (K). Urządzenie zawiera ponadto układ de-
kodera (D), którego wejście połączone jest z wyjściem 
procesora kalkulatorowego (CP) połączonym bezpo-
średnio z wyświetlaczem cyfrowym (W) kalkulatora 
(KE), przy czym do wyjścia (WY) układu dekodera (D) 
dołączone są zewnętrzne urządzenia sygnalizacyjne 
(SY) lub sterujące (ST). (1 zastrzeżenie) 
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G05D P. 193312 26.10.1976 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego BIPROHUT, 
Gliwice, Polska (Kazimierz Wilk, Robert Staruszkie-
wicz). 

Cyfrowy układ do pomiaru długości i sterowania cięcia 
walcowanego pasma na zadane długości 

Cyfrowy układ do pomiaru długości i sterowania 
cięcia walcowanego pasma na zadane długości ma 
według wynalazku impulsator (1) połączony z ukła-
dem bramkującym (6), do którego doprowadzony jest 
sygnał z przetwornika napięcie-czas (5), który z kolei 
wysterowany jest fotoprzekaźnikiem (2), tachoprądnicą 
(3) poprzez układ (4) do odliczania czasu wyprzedzenia, 
przy czym układ bramkujący (6) połączony jest z licz-
nikiem (8) określającym długość walcowanego pasma 
sterowanego z układu (7) zadającego średnicę skory-
gowaną walca ostatniej klatki, który z kolei steruje 
licznikiem (10) ilości metrów, który ustawiany jest 
przez układ (9) zadający długość, a licznik (10) po-
przez układ wzmacniacza wyjściowego (11) steruje za-
łącznikiem nożyc do cięcia. (1 zastrzeżenie) 

G05D P. 193524 04.11.1976 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec", 
Mielec, Polska (Jerzy Macyk). 

Dwuzakresowy regulator odśrodkowy 

Dwuzakresowy regulator odśrodkowy do paliwo-
wych pomp wtryskowych z dźwignią główną (7) obcią-
żoną sprężyną główną (8) i dźwignią pomocniczą (3) 
połączoną z listwą sterującą (6), charakteryzuje się 
tym, że znana dźwignia nastawcza (11), korzystnie w 
osi swego obrotu połączona jest nieruchomo z dźwig-
nią wymuszającą (16). Na dźwigni wymuszającej (16) 
zamontowany jest trwale element naciskowy (18), po-

przez który współpracuje ona z elementem (19) nieru-
chomo osadzonym na dźwigni głównej (7), tak, że ruch 
dźwigni nastawczej (11) wywołuje odpowiednie do 
niego wychylenie dźwigni głównej (7). Element na-
ciskowy (18) stanowi korzystnie rolka, współpracująca 
z elementem (19) wykonanym korzystnie w postaci 
krzywki. (3 zastrzeżenia) 

G05D P. 193525 04.11.1976 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec", 
Mielec, Polska (Jan Szymański). 

Regulator odśrodkowy 

Regulator odśrodkowy, zwłaszcza do paliwowych 
pomp wtryskowych, charakteryzuje się tym, że ma 
na wałku obrotowym (1) nieruchomo osadzoną tulejkę 
(2), mającą na swej zewnętrznej powierzchni cylin-
drycznej co najmniej dwa ukształtowane wybrania (5). 
Zapewniają one odpowiednie wychylenie kątowe noś-
nika głowicy (3) względem tulejki (2). W nośniku gło-
wicy (3) wykonany jest co najmniej jeden otwór (7), 
którego oś pokrywa się z cięciwą zewnętrznego koła 
poprzecznego przekroju tulejki (2). W otworze (7) 
umieszczone są co najmniej dwa elementy sprężyste 
(8), tak, że ich jedne płaszczyzny czołowe opierają się 
o kołnierze oporowe (9) ograniczników (10), a drugie 
płaszczyzny czołowe opierają się o kołki (6) z możli-
wością osiowego ich przesuwu w otworze (7). Maksy-
malna wielkość wspomnianego kąta uzależniona jest 
od wielkości odstępów (x), a otwory (7) połączone są 
kanalikami z przestrzenią komory olejowej regulatora. 

(5 zastrzeżeń) 

G05D P. 199277 T 29.06.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komputerowych Sy-
stemów Automatyki i Pomiarów „MERA-ELWRO", 
Wrocław, Polska (Czesław Osiński, Maciej Jagoszew-
ski, Kazimierz Szulc, Ziemowit Olejnik, Ryszard Bi-
skup). 

Dwuprzewodowy przetwornik rezystancji 

Przedmiotem wynalazku jest dwuprzewodowy prze-
twornik rezystancji przeznaczony szczególnie do stoso-
wania w układach automatycznej regulacji i kontroli 
parametrów procesów technologicznych. W układzie 
według wynalazku czwórnik (1) sprzężenia zwrotnego 
jest włączony zaciskami wyjściowymi (A i C) szerego-
wo z rezystorem (R6) i zewnętrznym czujnikiem (Rcz) 
w ramię rezystancyjnego układu mostka, przy czym 
wejście (B) tego czwórnika jest połączone bezpośred-
nio, albo przez dowolny dwójnik (2) z jednym wyj-
ściowym zaciskiem (II) przetwornika, zaś wyjście re-
gulatora prądu (6) jest połączone przez co najmniej, 
jedną diodę (7) z węzłem (A) układu mostka, zas^a-
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nego przez rezystor (R7) z jednego wyjścia (a) stabi-
lizatora napięcia (3), natomiast drugim wyjściem (b) 
stabilizator ten jest podłączony do bazy bipolarnego 
tranzystora (4), który w obwodzie emitera ma włączo-
ne końcówki zasilające scalonego wzmacniacza (5). 

(3 zastrzeżenia) 

G05D P. 201628 20.10.1977 

Pierwszeństwo: 20.10.1976 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 733991) 

American' Ari Filter Company Inc.,Louisville, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Urządzenie do sterowania przepustnicą 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do sterowa-
nia przepustnicą, zwłaszcza urządzenie posiadające 
układ do selekcyjnego sterowania powierzchnią otwar-
cia kryzy przepływowej. Urządzenie zawiera zasuwę 
(92), siłownik płynowy (4) poruszający zasuwę, zawór 
elektromagnetyczny (6) przystosowany do podawania 
płynu do komór (A) i (B) siłownika (4), przesuwny 
zawór (15) podający płyn pod ciśnieniem do siłownika 
(27) oraz przekaźnik zestykowy (62) zawierający uzwo-
jenie (66), wzbudzane przez prąd płynący przewodem 
(64) drugiej gałęzi, która zawiera normalnie otwarty 
przełącznik ograniczający (68) i normalnie otwarty 
przełącznik stykowy (53). Urządzenie zawiera także 
przełącznik (72) z elementem czasowym (73) układu 
czasowego (74), połączonym równolegle z cewką (66) 
przekaźnika czasowego. (4 zastrzeżenia) 

G05F P. 199355 T 04.07.1977 

Krakowskie Zakłady Elektroniczne „Unitra-Telpod", 
Kraków, Polska (Janusz Kawa, Andrzej Rogowski). 

Tyrystorowy regulator napięcia 

Przedmiotem wynalazku jest sterowany fazowo ty-
rystorowy regulator napięcia, w którym napięcie wyj-
ściowe regulatora zależne jest od wartości zadanej 
przez układ odniesienia. Stosowany jest on zwłaszcza 
dla pieców do polimeryzacji pasków rezystywnych po-
tencjometrów elektrycznych. Regulator napięcia za-
wiera stopień wykonawczy połączony z układem za-
płonowym. Układ zapłonowy (Z) połączony jest po-
przez integrator (J) z węzłem sumującym (S), do któ-
rego dołączony jest układ odniesienia (O) oraz wyjście 
układu nieliniowego o charakterystyce kwadratowej 
(K), którego wejście połączone jest poprzez prostow-
nik (P) z wyjściem regulatora (Uwy). (1 zastrzeżenie) 

G06F 
G01R 

P. 193287 26.10.1976 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Krakov/, Polska 
(Zdzisław Hulacki). 

Układ eiektryczno-logiczny próbnika poziomów 
logicznych 

Przedmiotem wynalazku jest układ elektryczno-lo-
giczny próbnika poziomów logicznych, przeznaczony 
do badania i analizowania cyfrowych układów logicz-
nych. 

Układ zawiera elementy logiczne, tranzystor, diody 
półprzewodnikowe, kondensatory i rezystory. Elemen-
ty logiczne (2) i (3) tworzą zespół monowib^atorów i są 
połączone ze sobą w ten sposób, że wejściem zespołu 
jest wejście elementu (2), którego wyjście jest połą-
czone z wejściem (B) elementu (3), a wyjście (Q) ele-
mentu (3) łączy się poprzez kondensator (Cl) z drugim 
wejściem elementu (2), zaś wyjście (Q) elementu (3) 
łączy się poprzez kondensator (C2) z wejściem (A) 
elementu (3) i stanowi wyjście zespołu. 

(2 zastrzeżenia) 
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G08B P. 193498 04.11.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 82961 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani-
zacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Kato-
wice, Polska (Henryk Majcher, Adam Kaźmierczak, 
Stanisław Kremer, Grzegorz Dziurowicz, Anna Ol-
szowska). 

Układ sygnalizacji ostrzegawczej łączności 
głośno-mówiącej w procesach technologicznych 

Układ sygnalizacji ostrzegawczej łączności głośno-
mówiącej w procesach technologicznych zawiera ze-
społy sterowania sygnalizacją (2) oraz zespoły roz-
mówczo-ostrzegawcze (3), które są połączone kana-
łami: przesyłu informacji słownej (a), przesyłu sygna-
łów ostrzegawczych (b) i sterowniczym (c). 

W celu zapewnienia łączności słownej przy pomocy 
zespołów rozmówczo-ostrzegawczych (3) po wyłączeniu 
napięcia zasilania w zespołach sterowania sygnaliza-
cją (2), wyposażono te zespoły w bloki wyjściowe (2.5) 
i (3.7) połączone z odpowiednimi blokami zasilania 
(2.4) i (3.6), co zapewnia pojawienie się w kanale ste-
rowniczym (c), po wyłączeniu zasilania w zespołach 
sterowania sygnalizacją (2), sygnału sterującego zero 
logiczne, która umożliwia prowadzenie rozmów zwrot-
nych. Dla wyeliminowania niepożądanego obciążenia 
kanału sygnałów ostrzegawczych (b) nie pracującymi 
w danej chwili blokami generatorów (2.1), które po-
siadają małą rezystancję wyjściową, w zespołach ste-
rowania sygnalizacją (2) zastosowano bezstykowe klu-
cze (2.3), włączające sygnał akustyczny do kanału prze-
syłu sygnałów ostrzegawczych (b), tylko na czas gene-
racji sygnałów ostrzegawczych. (1 zastrzeżenie) 

G08G P. 193400 30.10.1976 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Po-
stępu Technicznego i Organizacyjnego „Posteor", Wro-
cław, Polska (Jerzy Grocki, Marian Andrzejewski, Je-
rzy Narożny, Jerzy Jaworski). 

Układ nadzoru świateł czerwonych sygnalizatorów 
ulicznych 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
ma zmiennoprądowe wejście każdego z dwóch pro-
stowników (1, 2) w układzie mostka Graetza połą-
czone z jednej strony we współpracującymi z tym 
prostownikiem włóknem żarzenia żarówki światła 
czerwonego, zaś z drugiej strony ze wspólnym zasila-
jącym źródłem (5) zmiennego napięcia. Każde z wyjść 
stałoprądowych wspomnianych prostowników (1, 2) w 
układzie mostka Graetza jest połączone z przynależ-
nym mu uzwojeniem (7, 8), przy czym kontaktron (9) 
łączący źródło (10) napięcia zasilającego komparator 
(11) z tym komparatorem jest usytuowany wewnątrz 
wymienionych uzwojeń (7, 8). (1 zastrzeżenie) 

G12B P. 199492 T 07.07.1977 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Tadeusz 
Szóstek, Franciszek Duda, Aleksander Smółka). 

Układ chłodzenia elementów półprzewodnikowych 
umieszczonych w obudowach, zwłaszcza ognioszczelnych 

Urządzenia półprzewodnikowe w podziemiach kopalń 
lub w innych pomieszczeniach o atmosferze zagrożo-
nej wybuchem montowane są w stalowych obudowach 
ognioszczelnych, przeciwwybuchowych. W celu szyb-
kiego odprowadzania ciepła w przypadku przegrzania 
półprzewodników do obudowy (6) dospawane są wy-
mienniki ciepła (7), zaś radiátory (3) osadzone są w ka-
nale izolacyjnym (2) w strudze powietrza wytworzonej 
przez wentylatory (4). Kanał izolacyjny (2) osadzony 
jest na wymiennikach ciepła (7). (2 zastrzeżenia) 

B21B 
B25J 

P. 202162 15.11.1977 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Wło-
dzimierz Ney). 

Manipulator pistoletowy typu kulowego 

Manipulator według wynalazku przeznaczony jest 
do zdalnego wykonywania prac z materiałami promie-
niotwórczymi w zamkniętych komorach izotopowych. 

Manipulator składa się z trzech zasadniczych zespo-
łów tj. kolby (1) z przedłużaczem (20), łącznika (23) 
i narzędzia (24), przy czym łącznik (23) stanowi ele-
ment pośredni pomiędzy przedłużaczem (20) a narzę-
dziem (24) połączony z nimi w sposób rozłączny za 
pomocą zamków bagnetowych. W osi przedłużacza (20) 
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i łącznika (23) znajdują się współpracujące ze sobą 
popychacze (21 i 22), przenoszące na narzędzie (24) 
siłę zaciskającą wywoływaną przesuwem wzdłużnym 
rygla (9), którego zębatka (8) napędzana jest kółkiem 
zębatym (5) otrzymującym napęd obrotowy od przy-
cisku zębatego (4) naciskanego palcami operatora. Ma-
nipulator przystosowany jest do wykonywania róż-
nych czynności w przestrzeni bez obawy uszkodzenia 
mieszka uszczelniającego (29), zwłaszcza w czasie wie-
lokrotnego obracania manipulatora wokół własnej osi 
wzdłużnej. W kolbie (1) znajduje się mechanizm blo-
kujący dowolne rozchylenie łapek narzędzia (24) przez 
naciśnięcie palcem przycisku motylkowego sprzęgnię-
tego poprzez oś (7) i popychacze dźwigniowe z prze-
suwnym konikiem (10), powodującym zaciśnięcie kulek 
(12) na ryglu (9). Pokrętło (17) i wkrętka (16) służą do 
regulaci ruchu lałowego łapek narzędzia (24). 

(4 zastrzeżenia) 

G21F P. 198830 T 14.06.1977 

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 
Warszawa, Polska (Jerzy Krześniak). 

Urządzenie do otrzymywania źródeł jodku metylu 
znaczonego jodem promieniotwórczym 

Urządzenie do otrzymywania źródeł jodku metylu 
znaczonego jodem promieniotwórczym według wyna-
lazku zawiera zbiornik (1) z siarczanem dwumetylu 

z dwoma kranami (2) i otworem wlotowym (3), połą-
czony z rurką szklaną (4), wtopioną w chłodnicę (7) 
i umieszczony nad naczyniem reakcyjnym (5). Ponadto 
urządzenie wyposażone jest w dwa trójdrożne krany 
(10, 15), z których jeden umieszczony jest pomiędzy 
wyjściem odbieralnika (8) pary wodnej, wyjściem fil-
tru włóknistego (11) i wejściem odbieralnika (12) par 
jodku metylu, zaś drugi - pomiędzy wyjściem odbie-
ralnika (12) par jodku metylu, wejściem na filtr wę-
glowy (16) i wejściem zbiornika (17), w którym gro-
madzi się otrzymana mieszanina par jodku metylu 
z powietrzem. Urządzenie przeznaczone jest do otrzy-
mywania źródeł jodku metylu znaczonego jodem pro-
mieniotwórczym, stosowanych w ochronie środowiska 
wewnątrz i wokół obiektów techniki jądrowej, zwła-
szcza do badań materiałów filtracyjnych. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01F P. 193397 30.10.1976 

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Ernest Gielata, 
Stanisław Korczyk, Andrzej Puszer). 

Siłownik elektromagnetyczny 

Siłownik elektromagnetyczny zwłaszcza do napędu 
elektrozaworów ma dwie cewki: rozruchową (2) i trzy-

mającą (1) połączone z prostownikiem (7) i mikrowy-
łącznikiem (5) sterującym pracą obu cewek (1, 2) oraz 
lampką sygnalizacyjną (8). (3 zastrzeżenia) 

H01F P. 193549 06.11.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 171497 

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia 
im. Dymitrowa, Warszawa, Polska (Jan Olak, Alek-
sander Stecki, Jerzy Urban). 

Przekładnik prądowy wysokiego napięcia 

Przekładnik prądowy według wynalazku ma uzwo-
jenie pierwotne w kształcie litery U, którego poszcze-
gólne sekcje są ułożone w oddzielnych segmentach 
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wspornika usztywniającego (2) o przekroju poprzecz-
nym w kształcie wieloramiennej gwiazdy. Wspornik 
usztywniający (1) wykonany jest z materiału przewo-
dzącego prąd i składa się z oddzielnych segmentów 
izolowanych od siebie i od poszczególnych sekcji uzwo-
jenia pierwotnego (1). Dzięki temu możliwe jest szere-
gowe lub równoległe łączenie segmentów wspornika 
z przewodami uzwojenia pierwotnego umieszczonymi 
w tych segmentach. Połączenie szeregowe segmentów 
wspornika z przewodami uzwojenia pierwotnego po-
większa ilość zwojów uzwojenia pierwotnego, nato-
miast połączenie równoległe powiększa przekrój po-
przeczny poszczególnych zwojów uzwojenia pierwot-
nego. (1 zastrzeżenie) 

H01H P. 193275 25.10.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewro-
wej „ORAM", Łódź, Polska (Wojciech Płatak, Zbig-
niew Wierzchniewski). 

Układ mechaniczny do mocowania doprowadzenia 
prądowego do wyprowadzenia styku łącznika 

próżniowego 

Układ według wynalazku zawiera element pośredni, 
który stanowią podstawa (1) i uchwyt (2). Podstawa 
(1) jest wykonana z materiału o dobrej przewodności 
elektrycznej, a uchwyt (2) z materiału o dużej wy-
trzymałości mechanicznej. (1 zastrzeżenie) 

H01H P. 201099 T 28.09.1977 

Pierwszeństwo: 30.09.1976 - NRD (nr WPH Olh/195056) 

Kombinat VEB Elektro-Apparate - Werke, Berlin, 
Niemiecka Republika Demokratyczna. 

Samoczynny wyłącznik ograniczający prąd 

Samoczynny wyłącznik ograniczający prąd z podwój-
nym przerywającym układem stykowym posiada mo-
stek sterujący (1) zawieszony w sposób sprężysty w 
belce poprzecznej (3) wyłącznika poruszanej zamkiem 
wyłącznika. Przy tym mostek sterujący (1) wskutek 
działających elektrodynamicznie obwodów prądowych 
obniża się sam, lub w połączeniu z elektromagnety-
czną zworą niezależnie od zamka wyłącznika. Między 
mostkiem sterującym (1) a belką poprzeczną (3) wy-
łącznika umieszczony jest zespół dźwigni kątowych, 
ukształtowanych jako łączniki naciskowe (5) są pro-
wadzone suwliwie w belce poprzecznej (3) wyłącznika 
i rozpchane są siłą sprężyny dociskającej styki. 

(4 zastrzeżenia) 

H01K P. 193409 02.11.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Świetlnej, 
Warszawa, Polska (Czesław Knyt, Andrzej Roszczyk"). 

Środek do napłeniania elektrycznych lamp 
dekoracyjnych typu konwekcyjnego 

Środek do napełniania elektrycznych lamp dekora-
cyjnych typu konwekcyjnego składa się z czterochloro-
etylenu i octanu n-butylu w proporcji składników 
zapewniających gęstość środka w temperaturze 25°C 
w przedziale 1,40-1,48 g/cm3. (1 zastrzeżenie) 

H01K P. 199142 T 25.06.1977 

Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych „Połam" 
im. Róży Luksemburg, Zakład Doświadczalny Sprzę-
tu Oświetleniowego i Urządzeń Technologicznych, 
Warszawa, Polska (Józef Figaj, Janusz Tyszka, Woj-
ciech Wielgo). 

Bloczek do montażu zestawów żarówek 

Bloczek do montażu zestawów żarówek zwłaszcza ha-
logenowych przeznaczony jest do stosowania w zauto-
matyzowanych urządzeniach montujących. Ma on kor-
pus (1) w kształcie prostopadłościanu z wybraniem, 
w którym znajduje się płaska sprężyna (2) zamoco-
wana do korpusu i dociskająca doprowadniki umiesz-
czane w kanałach (7) korpusu wzdłuż jego długości. 
Przeciwległe ścianki boczne (8) korpusu (1) bloczka 
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prostopadłe do kanałów znajdują się w połowie wy-
sokości ścianek bocznych (8). Wyloty kanałów (7) znaj-
dujące się na obu ściankach bocznych (8) mają roz-
wiercenia (9), korzystnie stożkowe. (2 zastrzeżenia) 

H01L P. 199222 T 28.06.1977 

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Pol-
ska, (Włodzimierz Bednarski, Kazimierz Wiechffiński). 

Przyrząd półprzewodnikowy 
oraz sposób jego wytwarzania 

Przyrząd według wynalazku zawiera jako półprze-
wodzacy materiał organiczny dwucyjanodwuamid, 
ewentualnie osadzony na podłożu z dielektryka i/lub 
powleczony warstwą ochronną z tworzywa sztuczne-
go. Sposób wytwarzania przyrządu polega na tym, że 
na wybrana powierzchnię podłoża nanosi się najpierw 
pastę przewodzącą, a nastęnie roztwór dwucyjano-
dwuamidu. 

Po odparowaniu rozpuszczalnika warstwę dwucyja-
nodwuamidu ewentualnie pokrywa się cienkim fil-
mem z żywicy sztucznej. Na podłoże można nanieść 
również sproszkowany dwucyjanodwuamid, który 
sprasowuje się, a następnie na wybrane powierzchnie 
półprzewodnika nanosi się elektrody z pasty przewo-
dzącej i ewentualnie przyrząd pokrywa warstwą 
ochronną. Możliwe jest również sprasowanie w kształt-
ki samego materiału półprzewodzacego i naniesienie 
na jego przeciwległe ścianki elektrod stykowych 
w postaci pasty przewodzącej. Także w tym przy-
padku uzyskany przyrząd można ewentualnie powlec 
warstwą ochronną. 

Przyrząd według wynalazku może znaleźć zastoso-
wanie jako przyrząd półprzewodnikowy o zmiennym 
typie przewodnictwa, zależnym od temperatury (np. 
do sterowania przepływu prądu w warunkach zmien-
nej temperatury). (4 zastrzeżenia) 

H01L P. 201799 28.10.1977 

Pierwszeństwo: 29.10.1976 r - St. Zjedn. Am. 
(nr 736795) 

Westinghouse Electric Corporation, Pittsburgh, St. 
Zjedn. Am. (Maurice H. Hanes, Earl S. Schlegel). 

Przyrząd półprzewodnikowy 
przełączany zanikającym napięciem 

Przyrząd półprzewodnikowy według wynalazku za-
wiera wiele obszarów o różnych typach przewodni-
ctwa i obszar (16) zapoczątkowujący przełączanie, 
o jednym typie przewodnictwa, umieszczony w oierw-
szym obszarze (18) o przeciwnym typie przewodnictwa. 
Obszar (16) jest przystosowany i umiesrczony tak 
w obszarze (18 ,̂ że przełączanie następuje podczas za-
nikającego napięcia na przyrządzie. Styk omowy łączy 
obszary (16, 18). Drugi obszar (14) umieszczony 
w obszarze (18) i oddalony od obszaru (16) wspomaga 
przełączanie przyrządu. Struktura zawierająca obszar 
(36) w kształcie fosy w obszarze (18) pomiędzy obsza-
rami (14, 16) tworzy obszar (38) w postaci przesmyka 
dla koncentracji prądu płynącego przez obszar (18). 

(7 zastrzeżeń) 

II01P P. 199227 T 29.06.1977 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Marian 
Pospieszalski). 

Mikrofal o wy filtr pasmowo-przepustowy 

Filtr według wynalazku zawiera co najmniej jeden 
rezonator dielektryczny. - Współpracuje z linią TEM 
zbudowaną z równoległych płaszczyzn przewodzących 
(9, 10) i umieszczonego między nimi przewodu we-
wnętrznego (4). Odcinek linii TEM z przewodem we-
wnętrznym (4) jest zakończony regulowaną na drodze 
elektrycznej lub mechanicznej zmienną reaktancją dla 
realizacji sprzężenia pierwszego i/lub ostatniego re-
zenatora z torem mikrofalowym. (3 zastrzeżenia) 

H02B P.193410 02.11.1976 

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń 
Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż", War-
szawa, Polska (Andrzej Rahnenfeld, Andrzej Bajer, 
Zbigniew Bielak, Tadeusz Kruszewski, Tadeusz Pyjor). 

Obudowa elektrycznej rozdzielnicy budowlanej 

Obudowa elektrycznej rozdzielnicy budowalnej we-
dług wynalazku wykonana jest z dwóch pokryw (1, 2) 
tłoczonych z blachy i złączonych metodą zgrzewania. 
W pokrywie czołowej (2) rozdzielnicy znajdują się 
drzwiczki (3) umożliwiające dostęp do aparatury elek-
trycznej, zamocowanej na wymiennych wkładach (5). 

Rozwiązanie pozwala na osiągnięcie przy ma-
łym ciężarze obudowy pełnej jej kroploszczelności, 
oraz dużej sztywności konstrukcji. Obudowa elektrycz-
nej rozdzielnicy budowlanej jest przeznaczona dla 
elektrycznych urządzeń rozdzielczych, służących do za-
silania odbiorów energii elektrycznej na placach bu-
dów. (2 zastrzeżenia) 
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H02G P.193321 27.10.1976 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Robót 
Elektrycznych „Elektromontaż", Warszawa, Polska 
(Stefan Siemek, Piotr Marczykowski). 

Uchwyt szczęko wo-śrubowy 

Uchwyt według wynalazku posiada szczękę (1), która 
ma w grzbietowej części otwór oraz która ma wygięte 
dwie ścianki ząbkowane, profilowane. Przez otwór 
przechodzi śruba (2) z podkładkami i nakrętkami re-
gulującymi - łącząca belkę (3), która jest zabezpieczo-
na śrubą (4) przechodzącą przez otwór belki. 

(3 zastrzeżenia) 

H02G P.193429 03.11.1976 

Zakłady Eenergetyczne Okręgu Północnego, Byd-
goszcz, Polska (Edward Reich, Lech Łuczkowski). 

Mufa kablowa niskiego napięcia 

Mufa kablowa według wynalazku przeznaczona jest 
do łączenia kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe 1 kV 

Mufa kablowa ma średnicę niewiele większą od 
średnicy kabla. W mufie izolację dodatkową (1) oraz 
osłonę zewnętrzną (2) wykonano z izolacyjnych rur 
termokurczliwych. Osłonę zewnętrzną (2) uszczelnio-
no dodatkowo na krawędziach taśmą przylepną (3) 
z polichlorku winylu. (1 zastrzeżenie) 

H02G 
H02B 

P.193474 03.11.1976 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysiu 
Syntezy Chemicznej „Prosynchem", Gliwice, Polska, 
(Janusz Witkowicki, Franciszek Kern, Danuta Sera-
fin). 

« 
Niesymetryczny tor wielkoprądowy 

Niesymetryczny tor wielkoprądowy według wynalaz-
ku jest stosowany w szczególności przy piecach kar-
bidowych, piecach łukowych i łukowo-oporowych za-
silanych wielofazowym prądem zmiennym. 

W torze wielkoprądowym według wynalazku wy-
korzystuje się asymetrię odcinków początkowych do 
częściowej kompensacji asymetrii w drugiej części toru 
i eweutualnie w piecu. W tym celu fazy (S) zasilające 
najbardziej odległe od transformatora (1) elektrody 
(3) pieca (2) prowadzone są pomiędzy fazami (R) i (T) 
zasilającymi bliższe elektrody pieca. 

Odstępy pomiędzy przewodami tej samej fazy są 
różne i zmniejszają się w miarę oddalania się od 
środka fazy. (2 zastrzeżenia) 

H02K P.193416 02.11.1976 

Nauchno-Issledovatelsky i Experimentalny Institut 
Elektrooborudovania i Avtopriborov, Moskwa, ZSRR 
(Viktor Ivanovich Sharovatov, Viktor Fedorovich Sa-
zanov, Alexander Andreevich Ostroukhov). 

Urządzenie do przenoszenia 
i układania kompletu sekcji w żłobkach, 

magnetowodu maszyny elektrycznej 

Urządzenie do przenoszenia i układania kompletu 
sekcji w żłobkach magnetowodu maszyny elektrycznej 
zawiera bęben technologiczny (1), urządzenie (3) do 
osadzania magnetowodu (4), głowicę (5) z napędem (6) 
do przenoszenia kompletu sekcji w określonym poło-
żeniu z bębna technologicznego i układania sekcji 
w żłobkach magnetowodu. Głowica (5) zawiera obejmę 
(8) z pierścieniowym rowkiem (9) i kubek (10) z pro-
mieniowymi żłobkami (11), umieszczone współosiowo 
i połączone z napędem zapewniającym ich wzajemne 
przemieszczanie, przy czym w promieniowych żłob-
kach kubka umocowane są przegubowo dwuramienne 
dźwignie (12), których liczba odpowiada liczbie sekcji 
w komplecie. Jedno z ramion (13) każdej dźwigni 
wykonane jest w kształcie klina, a drugie ramię (14) 
dźwigni umieszczone jest w pierścieniowym rowku 
(9) obejmy (8). 

Wynalazek znajduje zastosowanie przy wytwarza-
niu stojanów i wirników maszyn elektrycznych. 

(2 zastrzeżenia) 
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H02M P.193387 29.10.1976 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (Je-
rzy Cholewka, Andrzej Przeradzki, Jacek Seńkowski). 

Sposób regulacji przemiennika częstotliwości 
z falownikiem prądowym 

oraz układ do regulacji przemiennika częstotliwości 
z falownikiem prądowym 

Sposób według wynalazku polega na tym, że sygnał 
błędu prędkości przetwarza się na wielkość prądu 
silnika poprzez równoczesną regulację częstotliwości 
prądu silnika. Po załączeniu prostownika do sieci 
zadawanie prądu prowadzi się z żądaną prędkością, 
a podczas pracy układu prowadzi się stałą kontrolę 
napięć na kondensatorach komutacyjnych. 

Układ według wynalazku zawiera regulator prądu 
(1) połączony z blokiem pomiarowym (2) i poprzez 
sterownik (7) z prostownikiem (8). Wejście ogranicza-
jące regulatora prądu (1) jest połączone z blokiem 
logicznym (6), który łączy się poprzez bloki pomia-
rowe (18) z kondensatorami (19) oraz łączy się ze 
wzmacniaczem (12). Wejścia zadające regulatora prą-
du (1) są połączone jedno z blokiem zadawania prądu 
(4), a drugie z blokiem zadawania prądu biegu jało-
wego (5). Blok zadawania prądu jest połączony z regu-
latorem prędkości (10) i regulatorem częstotliwości 
(11). Tachogenerator (14) jest połączony z regulato-
rem prędkości (10) i regulatorem częstotliwości (11). 
Regulator częstotliwości (11) jest połączony poprzez 
konwertor (15) i sterownik (16) z falownikiem (17). 

(2 zastrzeżenia) 

IÍ02M P.193391 30.10.1976 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Krzy-
sztof Żochowski, Marek Tarłowski, Andrzej Lis). 

Układ komutacji tyrystorów falownika napięciowego 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
w obwód rezonansowy (Lk, Ck) falownika impulso-
wego w układzie mostkowym włączone jest uzwojenie 
pierwotne transformatora prądowego (TJ), którego 
wtórne uzwojenia połączone są bezpośrednio jedną 

końcówką z anodą i katodą tyrystorów (Tgl, Tg2), 
a drugie końce uzwojeń połączone są odpowiednio 
poprzez sterowane elementy jednokierunkowe (Tpl, 
Tp2) z katodą i anodą tyrystorów głównych (Tgl, Tg2) 
falownika. (1 zastrzeżenie) 

H02M P.193485 04.11.1976 

Warszawskie Zakłady Radiowe „Rawar", Warszawa, 
Polska (Andrzej Chmielewski, Zbigniew Stepnowski). 

Falownik równoległy z regulacją napięcia wyjściowego 

Falownik według wynalazku ma indukcyjność (3, 4) 
dołączoną jedną końcówką do katod lub anod znanych 
tyrystorów głównych (TY1, TY2), drugą zaś poprzez 
element prostowniczy (D3) do punktu połączenia (W2) 
znanych pojemności (Cl, C2), przy czym indukcyjność 
(3, 4) jest sprzęgnięta magnetycznie z inną induk-
cyjnością (1, 2), włączoną szeregowo do obwodu głów-
nego falownika. 

Falownik umożliwia przekształcenie napięcia sta-
łego na napięcie przemienne, zasilające zwłaszcza ra-
dary morskie. (1 zastrzeżenie) 

H02P P.193285 26.10.1976 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław, Polska (Wojciech Tepczyński, Janusz Dę-
bowski, Andrzej Grabowski, Jerzy Puchacz). 

Tyrystorowy układ napędowy silników prądu stałego 

Tyrystorowy układ napędowy silników prądu sta-
łego przeznaczony jest do zasilania i grupowej regu-
lacji silników, zwłaszcza silników napędzających taś-
mociągi. 

Układ zawiera obwód regulacji napięcia zasilają-
cego tworniki oraz obwód stabilizacji prądu wzbudze-
nia. Cechą charakterystyczną układu jest to, że w to-
rze regulacji napięcia do zasilania tworników na 
wejście wzmacniacza wstępnego (7) są wprowadzone 
cztery sygnały sterujące. Sygnałem pomiarowym jest 
napięcie wyjściowe z transduktorowego przekładnika 
(11), sygnałem zadanym - napięcie z nastawnika pręd-
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kości obrotowej ręcznej (13) przy regulacji lub sygnał 
z regulatora nadrzędnego (14) przy regulacji automa-
tycznej. Pozostałe dwa sygnały sterujące to napięcie 
z ogranicznika prądu (8) oraz z transduktorowego prze-
kładnika (9). 

W torze stabilizacji prądu wzbudzenia ograniczający 
rezystor (16) jest bocznikowany przez człon tranzysto-
rowy (5), którego wejście sterujące jest podłączone 
do nieliniowego dzielnika napięcia zasilającego uzwo-
jenia wzbudzenia (17). (2 zastrzeżenia) 

H03D P. 199498 T 07.07.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
Zygmunt). 

Mikrofalowy, podwójnie zrównoważony mieszacz 
częstotliwości 

Mieszacz częstotliwości według wynalazku zawiera 
na wejściu element symetryzujący (1), mikrofalowe 
tranzystory (2, 6) i dodatkowy element sprzęgający, 
przy czym złącza emiter-baza tranzystorów (2, 6) są 
połączone szeregowo albo równolegle z wyjściowymi 
ramionami obu elementów sprzęgających. Mieszacz, 
w którym złącza emiter-baza są połączone szeregowo 
zawiera ponadto mikrofalowe filtry (3, 4, 8, 9) połączo-
ne z tymi złączami. 

Mieszacz według wynalazku znajduje zastosowanie 
w układach mikrofalowych różnego przeznaczenia, 
a zwłaszcza w syntezatorach częstotliwości. 

(6 zastrzeżeń) 

H03G P. 193434 03.11.1976 

Elektroakusztikai Gyár, Budapeszt, Węgry (Mikloś 
Magyar, Jánoš Ermler, István Tarnói, Levente Haász). 

Ogranicznik o bardzo małym czasie całkowania, 
zwłaszcza dla stosowanego w technice pracy w studio 

odsïuchu oraz wydawania poleceń 

Ogranicznik według wynalazku przeznaczony jest do 
stosowania w technice studyjnej, a zwłaszcza do od-
słuchu i wydawania poleceń. 

Zawiera on załączonj' na wejściu sterowany dzielnik 
napięcia (4), którego wyjście jest dołączone do wejś-
cia wzmacniacza (1), którego wyjście stanowi wyjście 
ogranicznika. Wyjście wzmacniacza (1) jest dołączone 
do jednego z wejść obwodu ładowania (2), którego 
drugie wejście jest dołączone do jednego z biegunów 
źródła prądu stałego (5). Wyjście obwodu ładowania 
(2) jest połączone z wejściem obwodu buforowego (3), 
którego wyjście jest dołączone do drugiego wejścia 
dzielnika sterowanego (4). (2 zastrzeżenia) 

H03H P.193354 29.10.1976 

Zakład Urządzeń Elektronicznych „UNIMA", War-
szawa, Polska (Bogdan Gołaj). 

Symetryczna linia opróżniająca 

Symetryczna linia opróżniająca według wynalazku 
składa się z dwóch płaskich płyt ściskających (1, 2) 
wykonanych z tworzywa dającego się metalizować, 
między którymi znajduje się płaska warstwa (3) la-
minatu, korzystnie teflonowego, dwustronnie foliowa-
nego miedzią, na której to warstwie (3) z obydwu 
jej stron naniesione są ścieżki przewodu wewnętrznego 
linii (4, 5), zaś pomiędzy tą warstwą laminatu (3), 
a metalizowanymi płytami ściskającymi (1, 2) znajdują 
się warstwy z tworzywa dielektrycznego (6, 7). Ścieżki 
przewodu wewnętrznego linii (4, 5) stanowią szereg 
równoległych odcinków antysymetrycznych meandrów 
(L), przy czym połączenia poszczególnymi odcinkami 
meandrów (L) są wykonane w postaci pokrywających 
się pasków o szerokościach (b) nie większych od po-
łowy szerokości (c) paska meandra. Do wejścia (We) 
linii oraz jej wyjścia (Wy) dołączone są odcinki par 
skręconych przewodów doprowadzących (8), przy czym 
w miejscach połączenia przewodów (8) z linią opóź-
niającą w warstwach z tworzywa dielektrycznego (6, 
7) wykonane są podfrezowania (9) umożliwiające wy-
prowadzenie przewodów doprowadzających (8) na ze-
wnątrz linii. (2 zastrzeżenia) 
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H03K P. 193512 05.11.1976 

Zakład Doświadczalny Zapisu Magnetycznego przy 
Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka, Warszawa, 
Polska (Jan Bukowski, Longin Bardziński, Paweł 
Kowalewski). 

Zestaw elektronicznych przełączników dotykowych 
o działaniu współzależnym blokowym 

Zestaw elektronicznych przełączników dotykowych 
o działaniu współzależnym blokowanym ma n segmen-
tów roboczych zawierających w każdym z segmentów 
element wykonawczy i światełka sygnalizacyjne łą-
czone razem szeregowo z kluczem tranzystorowym, 
którego włączenie realizowane jest poprzez zmianę 
stanu binarnego statycznego przełącznika typu RS 
z przewagą R spowodowaną dotknięciem końcem palca 
operatora, płytek kontaktowych wybranego segmentu 
przełącznika. W każdym segmencie roboczym wystę-
puje układ separatora kasującego, zrealizowanego 
z dwóch elementów typu NIE-I, łącznie z parą ele-
mentów RC w formie uniwibratora, którego wejście 
poprzez układy elementów typu I o/n-1/wejściach, do-
łączone jest do wejść R wszystkich przerzutników 
typu RS w pozostałych segmentach roboczych. 

Zestaw przeznaczony jest do wybierania funkcji 
działania w rozbudowanej elektronicznej aparaturze 
pomiarowej o wymaganej wysokiej przepustowości. 

(3 zastrzeżenia) 

H04B P.199484 T 08.07.1977 

„Warel" Zakłady Elektroniczne im. Franka Zubrzy-
ckiego, Warszawa, Polska (Mirosław Pękalski, Grze-
gorz Kuśmider, Stanisław Grudzień, Zbigniew Wą-
sowski). 

Sposób kodowania informacji cyfrowej 
dla potrzeb zdalnych manipulacji 

w bazowej stacji radiotelefonicznej 
oraz układy elektryczne do jego realizacji 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wy-
twarzana jest jednostka informacyjna (1) składająca 
się z sekwencji przygotowawczej (2), składającej się 
z założonej liczby n bitów o wartości H kolejno po 
sobie następujących oraz z sekwencji informacyjnej 
(3) składającej się z n bitów przy czym pierwszy 
i n-ty bit przyjmują wartość L, a z pozostałych n-2 
bitów założona liczba K bitów przyjmuje wartość L, 
ponadto jednostka informacyjna (1) jest powtarzana 
kilkakrotnie. W układzie kodującym według wynalaz-
ku generator (5) jest połączony za pośrednictwem 
dzielnika częstotliwości (6) z licznikiem (7), który jest 
połączony z deszyfratorem (11), przerzutnikiem (9) 
oraz zerującym układem (10), przy czym deszyfrator 
(11) jest połączony za pośrednictwem manipulatora (12) 
z wyjściowym układem (13), który jest połączony 
z przerzutnikiem (9) połączonym z układem starto-
wo-stopowym (16) oraz za pośrednictwem licznika (14) 
z zerującym układem (10). W układzie dekodującym 
według wynalazku blok wejściowy (19) jest połączony 
z przesuwnym rejestrem (20) oraz z wejściem bloku 
(22) zawierającego zerujący układ (23), licznik (24), 
przerzutnik (25) oraz licznik (26), natomiast wyjścia 
bloku (22) są połączone z przesuwnym rejestrem (20), 
który jest połączony z przejściową pamięcią (31) po-
łączoną z wyjściową pamięcią (32), a ponadto wyjście 
(29) bloku (22) jest połączone z przejściową pamięcią 
(31) i porównującym układem (30) połączonym z re-
jestrem (20), przejściową pamięcią (31) i wyjściową 
pamięcią (32). 

Wynalazek przeznaczony jest zwłaszcza dla po-
trzeb zdalnych manipulacji w bazowej sieci radio-
telefonicznej. (2 zastrzeżenia) 

H05B P.193399 30.10.1976 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Krzysztof Kaczorowski, Jerzy Zuń, Wojciech Rusa-
kiewicz). 

Układ połączeń generatora przemysłowego 
wielkiej częstotliwości, 

zwłaszcza do hartowania indukcyjnego 

Układ połączeń generatora przemysłowego wiel-
kiej częstotliwości, zwłaszcza do hartowania induk-
cyjnego charakteryzuje się tym, że połączone ze sobą 
równolegle kondensatory (1) są rozmieszczone syme-
trycznie jak najbliżej lampy generacyjnej (2) tak, aby 
otaczały ją co najmniej z trzech stron i są z nią po-
łączone poprzez co najmniej trzy kondensatory sprzę-
gające (3) o małej indukcyjności własnej i doprowa-
dzeń, a pierścień siatkowy (4) lampy generacyjnej (2) 
jest w przypadku stosowania lampy generacyjnej o du-
żym współczynniku amplifikacji połączony z pierś-
cieniem katodowym (5) za pomocą co najmniej trzech 
kondensatorów sprzęgających (6) o małej indukcyj-
ności własnej i doprowadzeń, umieszczonych na obwo-
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dzie pierścieni, (4, 5) poza tym pierścień siatkowy (4) 
jest połączony z cewką wzbudzenia (7) transformatora 
obwodu, wewnątrz lub obok którego osadzona jest 
na łożyskach (9, 10) cewka anodowa (8) połączona 
poprzez zestyk obrotowy, (13), ślizgający się po zwo-
jach cewki anodowej (8) i obracający się na rurze mie-
dzianej (14) z układem dopasowania (15), a dalej 
z wzbudnikiem (16). (2 zastrzeżenia) 

H05B P.193486 05.11.1976 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatu-
ry Badawczej i Dydaktycznej „COBRABiD", Warsza-
wa, Polska (Zbigniew Latkowski). 

Układ połączeń zapłonu lamp łukowych 
i stabilizacji ich prądu 

Układ połączeń zapłonu lamp łukowych i stabili-
zacji ich prądu zawiera główne źródło zasilania, które 
z jednej strony jest połączone, poprzez zacisk (b) 
i amperomierz (9), z anodą diody półprzewodnikowej 
(10), z drugiej strony jest połączone, poprzez zacisk 
(a), z pierwszą elektrodą kondensatora (8) i z pierw-
szą końcówką uzwojenia wtórnego transformatora (13) 
wysokiego napięcia, pomocnicze źródło zasilania po-
łączone poprzez pierwszy rezystor (11) z katodą diody 
półprzewodnikowej (10), z drugą elektrodą kondensa-
tora (8) i z pierwszą końcówką drugiego rezystora (12), 
zespół (2) wzbudzenia zapłonu połączony z siecią za-
silania poprzez styki wyłącznika (3) i przycisk (4), 
przy czym druga końcówka drugiego rezystora (12) 
jest połączona z pierwszym zaciskiem wyjściowym 
(wy), druga końcówka wtórnego uzwojenia transfor-
matora (13) wysokiego napięcia jest połączona z dru-
gim zaciskiem wyjściowym (wy), natomiast pomocni-
cze źródło zasilania jest włączane przed momentem 
zapłonu lampy łukowej za pomocą wyłącznika (3) 
i wyłączane przez ten sam wyłącznik (3) po ustaleniu 
się warunków pracy tej lampy. (3 zastrzeżenia) 

H05F P.193289 26.10.1976 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Technicznych Prze-
mysłu Lekkiego, Łódź, Polska (Ryszard Miksa, Henryk 
Dudek, Andrzej Zając, Krystian Kucharski, Eugeniusz 
Grabke). 

Urządzenie 
do neutralizacji ładunków elektrostatycznych 

Urządzenie według wynalazku, składa się z zasi-
lacza wysokiego napięcia (1) oraz jonizatora ostrzo-
wego (2). Jonizator zawiera elektrodę środkową (3) 
z ostrzami oraz dwie elektrody boczne (4, 9) umiesz-
czone symetrycznie względem elektrody środkowej. 
Każda z elektrod bocznych zawiera dwa równoległe 
względem siebie pręty przewodzące. Jeden z prętów 
zasilany jest wysokim napięciem, a drugi umieszczo-
ny pomiędzy prętem zasilanym wysokim napięciem, 
a elektrodą środkową pełni rolę pręta przyspieszają-
cego, który poprzez odpowiednie ukształtowanie pola 

elektrycznego powiększa efekt jonizacji. Urządzenie 
może być stosowane w wielu gałęziach przemysłu, 
gdzie występujące w procesach technologicznych ła-
dunki elektrostatyczne są przyczyną zmniejszenia wy-
dajności, powstawania pożarów oraz wypadków przy 
pracy. (2 zastrzeżenia) 

H05K P. 193320 27.10.1976 

Przemysłowy Instytut Elektroniki przy Naukowo-
-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warszawa, 
Polska (Jerzy Zalesiński, Grzegorz Taczanowski). 

Urządzenie do rozdzielania 
i znakowania płaskich elementów 

zwłaszcza układów scalonych 

Urządzenie według wynalazku jest zaopatrzone 
w prowadnicę (11), która jest wyposażona w parę 
kół rozdzielających (3, 5) i parę kół znakujących (6, 8) 
oraz w prowadnice boczne (16, 17) i dźwignie (1, 9) 
połączone z elektromagnesami (10, 12) sterowanymi 
znanym układem elektronicznym, przekształcającym 
impulsy elektryczne z fotoelementów (4, 7, 15) na 
impulsy elektromagnetyczne, które uruchamiają dźwig-
nie (1, 9). (4 zastrzeżenia) 
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H05K P. 201878 02.11.1977 

Pierwszeństwo: 04.11.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 738645) 

Bunker Ramo Corporation, Oak Brook, St. Zjedn. 
Am. 

Urządzenie do montażu przewodów w stykach 
złącza elektrycznego 

Urządzenie według wynalazku składa się z pod-
stawy (10) lub szablonu utrzymującego złącze oraz 
z narzędzia wprowadzającego (12). Podstawa jest wy-
posażona w elementy służące do trzymania odpowied-
niego złącza wielostykowego (20), w grzebienie stały 
(16) i wyjmowany (18), których zęby (22) określają 
szczeliny (24) gdzie wchodzą przewody (C) oraz stały 
element tnący. Narzędzie wprowadzające (12) posiada 
głowicę w kształcie litery T, zawierającą poprzeczną 
część prowadzącą oraz podłużne ostrze. Część pro-
wadząca narzędzie współpracuje z poprzeczną szczeli-
ną utworzoną przez dwa grzebienie podstawy, podłuż-
ne ostrze narzędzia współpracuje ze szczelinami wyj-
mowanego grzebienia. (10 zastrzeżeń) 
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II. WZORY UŻYTKOWE 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01K W. 57319 12.04.1977 

Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin, Polska 
(Wiktor Ruszkiewicz, Aurelia Wójcik). 

Stanowisko dla krów 

Stanowisko dla krów, w oborze alkierzowej ze 
ściółką, charakteryzuje się tym, że długość stanowiska 
(2) ogranicza belka (7) ułożona równolegle do żłobu 
(1) i kanału ściekowego (4), przy czym belka (7) przy-
mocowana jest do klocków (6) umieszczonych w pod-
łożu. 

Na stanowisku (2) tworzy się gruby materac (5), 
który dobrze izoluje od podłoża. (1 zastrzeżenie) 

A47J W. 57745 02.07.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Gospodar-
stwa Domowego „Domgos", Katowice, Polska (Rita 
Strzelecka, Janusz Kołodziejczyk, Gerard Jarzombek, 
Adam Pieda, Marek Młynarczyk, Maria Donotek, Ma-
teusz Kowala). 

Toster do opiekania i odświeżania pieczywa 

Toster do opiekania i odświeżania pieczywa z na-
stawną regulacją czasu opiekania, wyposażony w dwa 
układy grzejne, zewnętrzny (2) i wewnętrzny (3), 
tworzące dwie . komory, w których umieszczone są 
koszyczki (4), według wzoru użytkowego charakte-

ryzuje się tym, że koszyczki (4) są osadzone wraz ze 
sprężynami napinającymi (6) na trzpieniu (5) zamo-
cowanym w podstawie (1) zamkniętej od dołu pokrywą 
(13). W obudowie (1) zamocowany jest również drugi 
trzpień (8), na którym osadzony jest zaczep (9) do-
ciskany sprężynami (10) do bimetalu (7) zamocowane-
go na stałe do boku koszyczków (4). Docisk zaczepu 
(9) do bimetalu (7) regulowany jest przyciskiem su-
wakowym (11). (2 zastrzeżenia) 

A63B W. 57440 03.05.1977 

Florian Kowalczyk, Poznań, Polska (Florian Ko-
walczyk). 

Przyrząd do ruchowych ćwiczeń usprawniających 

Przyrząd znajdujący zastosowanie do ćwiczeń indy-
widualnych i zespołowych w zakresie sprawnościo-
wych ćwiczeń układu ruchowego kończyn dolnych: 
stawów, wiązadeł i mięśni, mających również na celu 
doskonalenie równowagi i wykształcenia cech psycho-
fizycznych związanych z jej zachowaniem, według 
wzoru użytkowego składa się z ukształtowanej cza-
szy (1) wyposażonej w krzywiznę kolebową (2) oraz 
krzywiznę wzmacniającą (3), połączonej w sposób 
trwały z pokrywą czaszy (4) zaopatrzoną w zagiętą 
krawędź (5). 

Krzywizna kolebową (2) oraz pokrywa czaszy (4) są 
pokryte elastycznym materiałem o wysokim współ-
czynniku tarcia. (3 zastrzeżenia) 
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Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D W. 57689 12.06.1977 

Łódzkie Zakłady Zielarskie „Herbapol", Łódź, Pol-
ska (Andrzej Filipczak). 

Odbieralnik do odbioru związków chemicznych 
pozyskiwanych w destylacji z parą wGdną 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest nowe ukształ-
towanie odbieralnika komorowego do odbioru ciek-
łych związków . chemicznych pozyskiwanych w desty-
lacji z parą wodną usprawniające proces obsługi i 
poprawiające warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Odbieralnik według wzoru użytkowego ma pokry-
wę odpowiednio ukształtowaną w formę bryły prze-
strzennej (1), szczelnie przykręcanej do korpusu od-
bieralnika, w której przy jednym z wierzchołków 
zamontowany jest przewód odcinany zaworem trój-
drożnym (2) oraz przewód (4) łączący hermetycznie 
wylot odpowietrzenia latarki kontrolnej (3) odbieral-
nika z pokrywą (1), zaś na przewodzie odprowadza-
jącym wodę aromatyczną z odbieralnika do zbiornika 
zbiorczego zainstalowany jest zawór odcinający (6). 

(1 zastrzeżenie) 

B21J W. 57810 13.07.1977 

Fabryka Samochodów Małolitrażowych, Bielsko-
-Biała, Polska (Jerzy Czaputa, Józef Konderla). 

Podpora korpusu łożyska tylnego wału głównego 
prasy kuźniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji luzów 
pomiędzy połówkami korpusu łożyska głównego wału 
prasy, a tym samym zrywania się i wydłużania śrub 
mocujących. Podpora, połówki dolnej korpusu łożyska 
głównego tylnego, prasy mimośrodowej do kucia i tło-
czenia składa się z klina (1) jednostronnie zbieżnego, 
śruby (2) dociskowej ustawionej równolegle do pozio-
mu osi łożyska płyty (3) oporowej z odsądzeniem (4), 
dwóch płyt (7) mocujących, śrub (12) i podkładek (11) 
zabezpieczających. Płaszczyzna (6) klina (1) przeciw-
legła do płaszczyzny zbieżnej styka się z płaszczyzną 
(6) poziomą, oporową dolnej połówki (9) korpusu ło-
żyska prasy. (1 zastrzeżenie) 

B23B W. 57856 25.07.1977 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Świdnica, 
Polska (Jerzy Klimek). 

Stół obrotowy podziałowy 
Stół obrotowy podziałowy z hamulcem ma główne 

zastosowanie do wykonywania prac montażowych 
i innych na prasach i obrabiarkach. 

Płyta górna stołu (6) wraz z piastą płyty górnej (5) 
osadzone są na wale stcłu (3), na którym w dolnej 
jego części znajduje się tarcza z piastą (2), na której 
obrotowo osadzone jest koło zębate (4), wraz z przy-
mocowanym do niego ramieniem z krzywką (18) z za-
padką (16). Krzywki sterownicze (23) rozmieszczone 
są na obwodzie stołu (6), w którego dolnej części jest 
zderzak rnimośrodowy (14). Współśrodkowo do osi 
wału stołu (3) rozmieszczone są zawory sterownicze 
(34) i (35) oraz dźwignie sterujące (39). (2 zastrzeżenia) 
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B23D W. 57879 29.07.1977 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL", Świd-
nik koło Lublina, Polska (Tadeusz Wojciechowski, 
Henryk Kamiński). 

Urządzenie do cięcia, 
zwłaszcza prętów metalowych 

Urządzenie służy do cięcia prętów metalowych za 
pomocą piły poruszanej napędem umieszczonym we-
wnątrz obudowy. 

Urządzenie ma osadzoną na podawczym stole (1) 
konstrukcję wsporczą (2), do której jest zamocowane 
pneumatyczne imadło (3) oraz pneumatyczny rozdzie-
lacz (4). 

Na początku ruchu pneumatycznego imadła (3) w 
kierunku piły (9) następuje zaciśnięcie ciętego pręta 
(10) w szczękach pneumatycznego imadła (3), a przy 
końcu ruchu w kierunku przeciwnym następuje roz-
warcie szczęk wspomnianego imadła (3). Do obudowy 
(8) jest zamocowany wspornik (11) z regulowanym 
ogranicznikiem (12), a w użebrowaniu podawczego 
stołu (1) jest wkręcona oporowa śruba (13) ogranicza-
jąca ruch stołu (1) w kierunku piły (9) zaś dźwignia 
(14) ręcznego przesuwu podawczego stołu (1) jest wy-
posażona w przeciwwagę (15). (4 zastrzeżenia) 

B23D W. 57881 29.07.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna", Wodzisław Śl. 
- Pszów, Polska (Zygmunt Zulski, Bronisław Jasita, 
Antoni Mencel). 

Urządzenie do obcinania nitów 

Urządzenie służy do miarowego obcinania nitów 
służących do łączenia taśm górniczych i umożliwia 
ono zmniejszenie pracochłonności, zwiększenie ilości 
obcinanych nitów oraz pozwala uniknąć płaszczenia 
się przecinanych przekrojów. 

Urządzenie jest zaopatrzone w głowicę (5) osadzoną 
na suwaku (6) prasy (4) i podstawę (7) zamocowaną 
na stole prasy (4). Głowicę (5) stanowi kształtka za-
kończona kątowym wspornikiem do którego przykrę-
cony jest górny nóż (9) z łukową krawędzią ostrza 
mającą na całej długości regularnie rozmieszczone 
wgłębienia (10) o przekroju półkulistym odchylone od 
linii prostej o wielkość nieprzekraczającą 4/5 ich śred-
nicy. 

Podstawę (7) stanowi płytka zakończona od góry 
obejmą (15). Odgięte ramię (13) podstawy (7) posiada 
z boku przymocowany dolny nóż (12). Wymienione 
elementy podstawy (7) zaopatrzone są we wgłębienia 
(14) odpowiadające wielkością i rozmieszczeniom wgłę-
bień (10) górnego noża (9). Urządzenie nadaje się 
szczególnie do stosowania w warsztatach kopalnia-
nych. (1 zastrzeżenie) 

B23Q W. 57794 11.07.1977 

Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych „NO-
WOMAG". Nowy Sącz, Polska (Czesław Fraczek). 

Samonastawne mocowadio 

Rozwiązanie według wzoru użytkowego umożliwia 
skuteczne mocowanie obrabianego przedmiotu na sto-
le obrabiarki za pomocą łapy i śruby bez potrzeby 
stosowania zespołu podkładek wyrównawczych. W 
tym celu górna i dolna powierzchnia łapy dociskowej 
posiada części karbowane poprzecznie (1), (3) korzystnie 
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W kształcie trójkątnych rowków, o które zazębia się 
podkładka przesuwna (4), posiadająca w górnej części 
wnękę kulistą (6), w której umieszczona jest podkład-
ka wahiiwa (7). (2 zastrzeżenia) 

B24B W. 57722 28.06.1977 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska 
(Krzysztof Musiałek,' Janusz Wszołek, Antoni Paz-
dalski). 

Trzpień szlifierski 

Trzpień szlifierski służy do mocowania wstępnie 
spieczonych jednolitych półfabrykatów wieloostrzo-
wych nasadzanych narzędzi skrawających ze spieka-
nych węglików metali. 

Trzpień szlifierski posiada nakiełki (1) na czoło-
wych powierzchniach, łeb (2), trzon (3) zakończony 
gwintem (4) z nakręcaną nakrętką (5), osadzoną pod-
kładką sztywną (9) i wstępnie spieczony półfabrykat 
narzędzia (6). 

Trzpień wyposażony jest w podkładki wykonane 
z elastycznego materiału (7) i (8), służące do oddzie-
lania powierzchni czołowych (10) i (11) półfabrykatu 
narzędzia (6) od bezpośredniego styku z podkładką 
sztywną (9) i pierścieniową powierzchnią (12) łba (2) 
trzpienia po dokręceniu nakrętką (5). (1 zastrzeżenie) 

B24B W. 57835 18.07.1977 

Gliwicka Fabryka Urządzeń Wentylacyjnych „Gli-
went", Gliwice, Polska (Jan Rawlik, Wacław Trepka, 
Edward Duliss, Zbigniew Szczepański, Henryk Nicpoń, 
Jerzy Warta). 

Urządzenie odpylające 
zwłaszcza do szlifierek dwutarczowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie od-
pylające zwłaszcza do szlifierek dwutarczowych, przy-
stosowane do wyłapywania pyłów podczas szlifowa-
nia, ostrzenia narzędzi lub innych elementów. Urzą-
dzenie według wzoru użytkowego umieszczone na pod-
woziu (16) zaopatrzonym w klocki gumowe (15) po-
siada wentylator (13) napędzany silnikiem elektrycz-
nym. Wentylator posiada zabudowany tłumik hałasu 
(21). W obudowie zabudowany jest zbiornik kurzu (12), 
nad którym umieszczono komorę (4) z zabudowanym 
stycznie wlotem powietrza (20). Nad komorą (4) u-
mieszczono worek filtracyjny (3) wyposażony w sy-
stem mechanicznego wstrząsania worka (2). Zbiornik 
kurzu (12) podnoszony i mocowany uwalniany jest 
systemem podnoszenia (11) przy pomocy dźwigni (10). 
Wlot powietrza (20) zakończony złączką (5) połączony 
jest ssawami (7) przewodami elastycznymi (6) i (8) 
wyposażonymi w rozgałęzienie (9). (1 zastrzeżenie) 

B24D W. 57731 01.07.1977 

Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów, Zakład 
Usług Technicznych, Warszawa, Polska (Franciszek 
Matuszczak, Edward Narojczyk, Edward Cyran). 

Uchwyt do papieru ściernego 

Uchwyt według wzoru użytkowego stanowi oprawkę 
do zakładania papieru ściernego w celu obróbki ręcz-
nej powierzchni płaskich i wypukłych. 

Uchwyt zawiera podstawę (1), w której są cztery 
kołki (3). Na podstawie (1) jest pokrywa (5), w której 
są cztery otwory (7), a górna powierzchnia jest wy-
pukła (6). W bocznych ściankach uchwytu są wgłę-
bienia moletowane (4). (2 zastrzeżenia) 

B25B W. 57876 28.07.1977 

Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Stanisła-
wa Szadkowskiego, Kraków, Polska (Czesław Pletty, 
Waldemar Żabiński). 

Uniwersalny ściskacz mocujący 

Uniwersalny ściskacz mocujący, przeznaczony do 
prac ślusarskich i montażowych, według wzoru użyt-
kowego wyposażony jest w dwa ramiona (1), śrubę 
dociskową (3) oraz szczęki mocujące (4), przy czym 
szczęki mocujące (4) są osadzone obrotowo i mają na 
powierzchniach roboczych wyfrezowane rowki (6) o 
dowolnym, korzystnie trapezowym, przekroju po-
przecznym. Ponadto ściskacz jest wyposażony w ru-
chomy przegub (5) umożliwiający uzyskanie znacz-
nego rozstawu szczęk dociskowych przy małej drodze 
śruby dociskowej. Mocowanie przedmiotów odbywa 
się pod dowolnym kątem. (1 zastrzeżenie) 



Nr 10 (116) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 

B30B W. 57827 16.07.1977 

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych „Mostostal", 
Chojnice, Polska (Andrzej Krzywdziński). 

Prowadnik współrzędnościowo-szablonowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mocowania 
i prowadzenia między stemplem a matrycą detalu 
z blachy przy wykonywaniu dowolnej ilości otworów. 
Na podstawie (1) zamocowany jest układ krzyżowy 
suportów (7) i (11). 

Obrobiony detal mocowany jest w imakach (12). 
Rozstawienie otworów w obrabianym detalu ustala 
się celownikiem (13) według szablonu zamocowanego 
na płycie (4), lub według współrzędnych prostokąt-
nych z rysunku, przy pomocy podziałek (16) i (17) 
oraz docisków blokujących (14) i (15). (4 zastrzeżenia) 

B60D W. 57891 03.08.1977 

Krajowy Związek Spółdzielni Transportowo-Moto-
ryzacyjnych, Zakład Konstrukcyjno-Technologiczny 
„Pianoprojekt", Gdańsk, Polska (Andrzej Rogóyski). 

Przegub kulowy do sprzęgania pojazdów 

Przegub kulowy do sprzęgania pojazdów, zwłaszcza 
przyczepy z samochodem, stanowi obudowa (1) w 
kształcie zakończonej czaszą (3) rury, w której umiesz-
czona jest czasza przesuwna (5) dociskana sprężyną 
(6) poprzez krzywkę (8) dźwigni (9). (3 zastrzeżenia) 

B60Q 
H01H 
B62J 

W. 57792 09.07.1977 

Spółdzielnia Pracy Elektromechaniki Samochodowej 
„SPES", Warszawa, Polska (Marian Tomczak, Kazi-
mierz Pasierowski). 

Stacyjka motocyklowa 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest stacyjka mo-
tocyklowa, zaopatrzona w obrotowy korpus izolacyj-
ny z ruchomymi stykami, sprzężony z zamkiem bę-
benkowym z kluczykiem. W korpusie izolacyjnym (7) 
obrotowego zespołu stykowego - od strony zamka (4) 
- znajdują się trzy gniazda z umieszczonymi w nich 
zespołami zapadkowymi (11) z kulkami, współpra-
cującymi zatrzaskowo z dwunastoma gniazdami stoż-
kowymi (12), rozmieszczonymi poobwodowo na we-
wnętrznej płaszczyźnie metalowego korpusu (1) sta-
cyjki, jak również po przeciwnej stronie tego korpusu 
(7) - od strony styków nieruchomych - zaprasowa-
nych w cokole (15) z tworzywa izolacyjnego, znajdują 
się trzy gniazda cylindryczne (16) z osadzonymi w 
nich sprężynkami śrubowymi (17), a promieniowo 
wokół tych gniazd (16) są rozmieszczone po trzy 
gniazda prostokątne (18), w których są osadzone suw-
liwie prowadnice mostków stykowych (13). Mostki (13) 
mają kształt zbliżony do trójkąta, na którego wierz-
chołkach są wytłoczenia w postaci styków o przekroju 
półpierścienia. (2 zastrzeżenia) 

B60Q W. 57882 30.07.1977 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne „WUTEH", Od-
dział w Szczecinie, Szczecin, Polska (Andrzej Lima-
nówka). 

Uchwyt reflektora samochodowego 

Uchwyt zabezpieczający reflektora samochodowego, 
zwłaszcza reflektora samochodu „Fiat 126-p" przed 
kradzieżą, stanowi nierównoramienny ceownik (1) z 
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dwoma występami (4) rozmieszczonymi prostopadle 
do krótszej półki (2) w narożach jej strony wewnętrz-
nej oraz z rozmieszczonymi na wzdłużnej osi dłuższej 
półki (3) trzema otworami (5, 6, 7), z których skrajne 
(5, 6) są nagwintowane i służą do umocowania szkła 
reflektora (8) do korpusu za pomocą śrub dociskowych 
(9), zaś otwór (7) służy do mocowania uchwytu (1) 
do karoserii (10) za pomocą śruby (11). (1 zastrzeżenie) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C13C W. 58417 14.11.1977 

Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywcze-
go „Spomasz", Wronki, Polska (Ryszard Cisak, An-
drzej Andrzejewski). 

Urządzenie do czyszczenia noży 
w tarczowej krajalnicy buraków cukrowych 

Urządzenie do czyszczenia noży w krajalnicy bu-
raków cukrowych, wyposażone w obrotową szczotkę 
walcową (3), charakteryzuje się tym, że szczotka (3) 
ułożyskowana jest w wahliwej ramie (5), uruchamia-
nej przy pomocy elementu napędowego (12), najko-
rzystniej siłownika pneumatycznego, sterowanego 
elektrycznym układem programowym. Walcowa szczot-
ka (3) jest napędzana silnikiem elektrycznym (4) za 
pośrednictwem przekładni pasowo-zębatej, przy czym 
napędzane koło pasowe i napędzające koło zębate śą 
złączone z sobą i ułożyskowane na osi ramy (5), a 
napędzane koło zębate jest umocowane na osi szczot-
ki (3). Szczotka ta stanowi zestaw łukowych segmen-
tów, zaciśniętych czołowo pomiędzy dwiema osadzo-
nymi na osi tarczami, z których co najmniej jedna 
jest przesuwna wzdłuż tej osi. (3 zastrzeżenia) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E04B W. 57857 26.07.1977 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Zofia Goździewska). 

Listwa uszczelniająca 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest listwa prze-
znaczona do uszczelnień połączeń elementów lekkich 
przegród zabudowywanych wewnątrz budynku. Listwa 
wykonana z tworzywa elastycznego ma przekrój po-
przeczny w kształcie teownika, którego ramiona (1) 
i środnik (2) mają zmienne przekroje zbieżne w kie-
runku ich końców. Ramiona (1) nachylone są do 
środnika (2) pod kątem mniejszym niż 90°, przy czym 
pomiędzy ramionami na ich zewnętrznej stronie wy-
konany jest w osi pionowej środnika (2) rowek (3). 
Środnik (2) ma na swej zewnętrznej powierzchni wy-
stępy usytuowane poprzecznie do osi pionowej środ-
nika. (3 zastrzeżenia) 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE 

F02D W. 57867 28.07.1977 

Michał Zawodny, Warszawa, Polska (Michał Za-
wodny). • 

Przyrząd do regulacji zapłonu 
w niskoprężnych silnikach spalinowych 

Przyrząd według wzoru jest wyposażony w źródło 

światła wyzwalane energią z cewki układu zapłono-
wego silnika, które stanowi lampa gazowa (2) o wy-
ładowaniu jonowym, osadzona wewnątrz obudowy (1). 
Wewnętrzne ściany części stożkowo-walcowej obudo-
wy tworzą zwierciadło, korzystnie paraboliczne, w 
ognisku którego jest umieszczone źródło światła. Ze-
spół optyczny skupia emitowaną wiązkę świetlną w 
strumień równoległy kierowany na znak określający 
górny punkt zwrotny tłoka silnika. (1 zastrzeżenie) 
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F04D W. 57880 29.07.1977 

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

Wentylator z nastawnymi łopatkami 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wentylator 
z dwoma wirnikami osadzonymi na wale silnika ele-
ktrycznego i nastawnymi łopatkami, stosowany zwłasz-
cza wewnątrz górniczych przewodów lutniowych lub 
w mniejszych urządzeniach wentylacyjnych. 

Wentylator zaopatrzony jest w łopatki (7) osadzone 
z jednej strony za pomocą czopu (5) i nakrętki (6) 
w wirniku (4), a z drugiej strony za pomocą prze-
gubowego połączenia składającego się z kulistego wy-
stępu (8) i gniazda (9). Zmianę kąta ustawienia łopa-
tek (7) uzyskuje się przez obrót owiewek (10) wzglę-
dem wirników (4) i zablokowanie ich za pomocą śruby 
w nowej pozycji roboczej. (1 zastrzeżenie) 

F16B W. 57872 28.07.1977 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Komplet-
nych Obiektów Przemysłowych „Chemadex" w War-
szawie, Oddział Nr 1, Kraków, Polska (Zbigniew Świ-
derski). 

Złącze wykładziny ołowianej 

Złącze wykładziny ochronnej urządzenia chemicz-
nego, według wzoru użytkowego ma przyspawaną do 
stalowego płaszcza (1) tulejkę (3) roznitowaną na sfa-

zowaniu (7) otworu podkładki (4), dociskającej blachę 
ołowianą (2) do płaszcza (1). Przykrywająca nakładka 
(5) jest przylutowana spoiną ołowianą. (1 zastrzeżenie) 

F16D W. 57341 01.04.1977 

Józef Kalinowski, Ruda Śląska, Polska (Józef Kali-
nowski). 

Elastyczne sprzęgło o stałym naciągu 

Elastyczne sprzęgło do łączenia i holowania pojaz-
dów mechanicznych według wzoru użytkowego składa 
się z pasa elastycznego tworzywa (3) z zamocowanymi 
na jego końcach uchwytami zaczepnymi (7), utwier-
dzonego korzystnie w połowie swojej długości na 
trzpieniu (2) z wycięciem. Na trzpieniu (2) umieszczo-
na jest też płaska przegroda (4) oddzielająca pas (3) 
od sprężyny (6) utwierdzonej jednym końcem w trzpie-
niu (2), a drugim w osłonowej obudowie (1) i utrzy-
mującej stały naciąg. Obudowa (1) składa się z dwóch 
części łączonych ze sobą za pomocą wkrętów i stanowi 
punkt ostrzegawczy między zaczepami (7). 

(1 zastrzeżenie) 

F24H 
F16K 

W. 57871 27.07.1977 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
Gdynia, Polska (Leonard Dawidowski, Edwin Lelicki). 

Dysza dławicowa zaworu grzejnikowego 
centralnego ogrzewania 

Dysza według wzoru użytkowego jest przeznaczona 
do kryzowania zaworów wody gorącej w instalacjach 
grzewczych, szczególnie w instalacjach domowych. 
Dysza ma kształt cylindrycznego walca (1) z kołnie-
rzem (2), wewnątrz którego jest osadzona w pasowa-
niu spoczynkowym wymienna tuleja (3) dławiąca. Tu-
leja (3) ma cylindryczny przelotowy otwór kalibro-
wany (4) obustronnie sfazowany fazami kątowymi (5) 
o jednakowej średnicy na całej jej długości (h). Dłu-
gość (h) tulei dławiącej (3) jest w przybliżeniu równa 
co najmniej połowie długości (L) cylindrycznego wal-
ca (1). (1 zastrzeżenie) 
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Dział G 
FIZYKA 

G01B W. 57602 10.06.1977 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartogra-
ficzne, Lublin, Polska (Marian Twardowski, Leszek 
Sołecki). 

Urzędzenie do określania odległości krawędzi dachu 
od pionowej płaszczyzny ściany 

Urządzenie służy do określania odległości krawędzi 
dachu od pionowej płaszczyzny ściany drogą bezpo-
średnią, bez użycia taśmy i teodolitu. 

Urządzenie składa się z wyskalowanego liniału (1), 
zakończonego na jednym końcu stopą (2) oraz z prze-
suwnego na liniale wskaźnika (3), na którego obu-
dowie równolegle do górnej płaszczyzny liniału jest 
umieszczone lusterko (4) i libela (5). Skośnie do 
płaszczyzny lusterka przytwierdzony jest kolimator (7) 
i tak ustawiony, że jego oś celowa i środek indeksu (6) 
znajdują się w płaszczyźnie prostopadłej do po-
wierzchni lusterka (4). (1 zastrzeżenie) 

G01M W. 57784 08.07.1977 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, Ka-
towice, Polska (Franciszek Sowa, Janusz Sikora). 

Urządzenie do obciążeń statycznych napędów 
zwrotnicowych oraz imitowania oporów przestawiania 

zwrotnicy 

Urządzenie według wzoru użytkowego posiada dwu-
komorowy cylinder hydrauliczny (11) z tłokiem (18) 
sprzężonym z układem pomiaru (27) jego przesunięcia, 
osadzony na ramie złożonej z dwóch kątowników (4) 
oraz dwóch ceowników (9) i umocowanej do dwóch 
szyn (7) ułożonych na podkładkach (3), (5) i (28). Mię-
dzy szynami (7) zamocowana jest do wspornika (31) 
i podkładu (5) płyta (6), do której zamocowany jest 
z kolei silnik elektryczny (12) wraz z reduktorem (13) 
i sprzęgłem (14). Silnik (12) sprzężony jest z pompą 
hydrauliczną (15) połączoną ze zbiornikiem oleju (23). 
Pompa hydrauliczna (15), zbiornik oleju (13) i cylinder 
hydrauliczny (11) włączone są poprzez zawory odcina-
jące (20), (20a), (21), (21a), (21b) i (21c) w zamknięty 
obieg oleju, (2 zastrzeżenia) 

G01N W. 57071 18.02.1977 

Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków, Polska (Tadeusz 
Waluga, Paweł Kobiela). 

Monostat 

Monostat jest urządzeniem mającym zastosowanie 
w laboratoriach kriogenicznych. Jest on przeznaczony 
do stabilizacji temperatury cieczy kriogenicznych 
(głównie ciekłego helu) w drodze utrzymania żąda-
nego ciśnienia par nasyconych danej cieczy. Monostat 
zawiera element regulacyjny, którym jest membrana 
mankietowa (10) wykonana z możliwie cienkiej gumy. 
Odpcmpowywany gaz przepływa wnętrzem mankietu, 
który otoczony jest komorą stabilizacyjną. Do ustala-
nia ciśnienia roboczego służą dwa zaworki (8) łączące 
odpowiednio komorę stabilizacyjną z króćcem ssaw-
nym (11) i króćcem wlotowym (12). (2 zastrzeżenia) 
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G01N W. 57734 30.06.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych „Polmatex-Cenaro", Łódź, Polska 
(Ireneusz Gonera, Klemens Grobliński, Ryszard Więc-
ko, Paweł Zieliński). 

Urządzenie do pomiaru napięcia osnowy 
na klejarce osnów 

Urządzenie według wzoru użytkowego ma postać 
rury (4) o przekroju poprzecznym w kształcie litery 
„C". Na jej długości rozmieszczonych jest symetrycz-
nie sześć tensometrów wewnętrznych (5) i sześć ten-
sometrów zewnętrznych (6) połączonych w układzie 
mostkowym. Do mostka pomiarowego podłączony jest 
rejestrator. Między rurą pomiarową a wałem osnowo-
wym umieszczony jest obrotowy wałek zapewniający 
stały kąt opasania rury pomiarowej przez nitki osno-
wy. 

Urządzenie może mieć zastosowanie także w łącz-
niarce osnów, snowarce i krośnie do pomiaru napię-
cia osnowy. (1 zastrzeżenie) 

G01R 
H05K 

W. 58346 04.11.1977 

Pomorskie Zakłady Aparatury Elektrycznej „EMA-
APATOR", Toruń, Polska (Tadeusz Witkowski). 

Obudowa do urządzeń elektrycznych 
zwłaszcza kontrolno-pomiarowych 

Obudowa według wzoru użytkowego składa się z 
zespołu wysuwalnego (1) połączonego z korpusem (2) 
przy pomocy obejmy (3) z wyprofilowanym wycięciem 
(W) i wkrętów (4). Zespół wysuwalny (1) stanowi mon-
tażowa płyta (5) wygięta w swej przedniej części w 
czołową płytę (6), do której jest umocowana masku-
jąca płyta (7) przy pomocy uchwytów (8) i wkrętów (9.) 
Korpus (2) składa się z dwóch części, górnej (10) i dol-
nej (11) wykonanych z blachy w kształcie korytek 
z wygiętymi do wewnątrz wypustami (12) służącymi 

do połączenia tych części za pomocą wkrętów (13). 
Korpus (2) obudowy ma tylną ściankę (14) wykonaną 
w postaci płaskiego naczynia umocowaną do górnej 
(10) i dolnej (11) części korpusu za pomocą wkrętów 
(15). (2 zastrzeżenia) 

G02B W. 57539 26.05.1977 

Andrzej Krysztof, Warszawa, Polska (Andrzej Krysz-
tof). 

Lupa kieszonkowa 

Lupa kieszonkowa, przeznaczona do powiększania 
obserwowanych przedmiotów zarówno w świetle dzien-
nym, jak również w nocy, zwłaszcza do odczytywania 
map samochodowych bez korzystania z dodatkowego 
źródła oświetlenia, zaopatrzona w uchwyt z trwale 
osadzoną w nim soczewką (1) według wzoru użytko-
wego charakteryzuje się tym, że uchwyt ten stanowi 
pudełko (2) przykrywane zatrzaskowo wieczkiem (3), 
w którym to pudełku (2) są umieszczone suche ogniwa 
(4) oraz oprawka (5) żarówki soczewkowej (6), zaś w 
czołowym boku (8) wieczka (3) jest przewidziany 
czaszowaty otwór (9), stanowiący gniazdo dla soczew-
kowej części żarówki (6). Najkorzystniej na bocznej 
ściance pudełka (2) jest przewidziany wyłącznik przy-
ciskowy, służący do zwierania obwodu elektrycznego 
suchych* ogniw (4). (4 zastrzeżenia) 

G03D W. 57524 24.05.1977 

Biuro Projektów Ciepłownictwa, Wodociągów i Ka-
nalizacji „Cewok", Warszawa, Polska (Zbigniew Jędro-
sik, Jerzy Cypel). 

Wywoływaczka do wywoływania 
rysunków i dokumentów 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wywoływać.. 
do wywoływania rysunków i dokumentów, na iuoh£$ 
z zamkniętym i rozłącznym układem napędowym ma-
jąca zastosowanie w poligrafii. Wywołaczka według 
wzoru składa się z ramy (1) grupującej zespół robo-
czy składający się z wałka zwilżającego (2) ułożysko-
wanego w łożyskach (3) oraz wałków kierunkowych (4) 
i (5) osadzonych obrotowo w jarzmach (6) sprzężo-
nych na osi (7), osadzonej w łożyskach (8) i napędza-
nych kołami zębatymi (9) od koła zębatego (10) ze 
sprzęgłem (11) napędzającym rozłącznie wałek zwil-
żający (2) od silnika elektrycznego (12) i przekładni 
(13) zblokowanej w przystawce napędowej (14) usytuo-
wanej z boku ramy (1) urządzenia. Wałek (2) zanu-
rzony jest w wywoływaczu (17) w rynnie (16). Rynna 
(16) zespolona jest z osłoną (18), w której zawieszony 
jest zbiornik (19) na cięgnach gwintowanych (20) z 
pokrętłami (21). Zbiornik (19) połączony jest z rynną 
(16) poprzez króciec. W zbiorniku (19) usytuowane są 
spirale (19'). Na osi (7) osadzone są widełki, sprężynu-
jące (15) z nakładkami (15'). Rama (1) wyposażona jest 
W półki (22), (23) i (24) wraz z luźnymi zastawkami 
(28) i (29). W osłonach bocznych (26) znajdują się wen-
tylatory (27). (2 zastrzeżenia) 
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G05B W. 57601 08.06.1977 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Janusz Ruszczyń-
ski, Ewa Kwiatkowska, Zbigniew Zalewski). 

Regulator pneumatyczny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest regulator pneu-
matyczny, przeznaczony zwłaszcza do montażu w sza-
fach sterowniczych. 

Regulator (1) jest umieszczony w kasecie (2), a łącz-
nik (3) dla przewodów doprowadzających sygnały 
pneumatyczne i powietrze zasilające jest przymoco-
wany bezpośrednio do regulatora (1). (1 zastrzeżenie) 

G05B W. 57899 05.08.1977 

Krajowy Związek Elektrotechnicznych Spółdzielni 
Pracy, Katowice, Bielskie Zakłady Wyrobów Elektro-
-Metalowych „Elektromet", Bielsko-Biała, Polska (Ta-
deusz Wajda, Bronisław Wrona). 

Elektryczny piec akumulacyjny 

Elektryczny piec akumulacyjny przeznaczony jest 
do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, sklepowych, 
biurowych i podobnych. Piec ma regulację mocy i do-
pływu chłodnego powietrza. 

W piecu każdy z bloków (3) akumulacyjnych, skła-
dających się z kształtek (4 i 5) ciepłochłonnych ma 
pionowe kanały (6 i 7) przelotowe o przekroju prosto-
kątnym, usytuowane w osi podłużnej pieca i połączo-
ne w kształtce (5) komorą (8) wylotową. Kształtki 
(4) mają nadto kanał (9) środkowy na wkładkę (10) 
grzejną, zaś pod blokami (3) akumulacyjnymi usytuo-
wana jest komora (11) wlotowa. W przedniej ścianie 
obudowy (1) pieca zamocowana jest dolna osłona (12) 

wlotu powietrza i górna osłona (13) wylotu powietrza 
oraz przełącznik (14) mocy z lampką (15) sygnalizacyj-
ną. W bocznej ścianie obudowy (1) osadzona jest gałka 
(16) połączona z zasuwą (17) regulacji otwarcia kana-
łów (6 i 7) przelotowych. (1 zastrzeżenie) 

G05K W. 57884 30.07.1977 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „POLON" 
- Zakład Urządzeń Przemysłowych, Kraków, Polska 
(Henryk Barciewicz, Andrzej Kruczek, Jerzy Wa-
sieczko). 

Obudowa kasetowa z komorą połączeń 
dla aparatury elektronicznej 

Obudowa kasetowa z komorą połączeń przeznaczona 
jest dla modułowego systemu budowy aparatury elek-
tronicznej. 

Obudowa kasetowa składa się z dwu boków (1) z 
uchwytami (2) w przedniej części, belek poprzecznych 
(3 i 4), płyty montażowej (5), osłon górnej i dolnej (11) 
oraz płyty tylnej (8) i czołowej (7). Jej płyta monta-
żowa (5) przeznaczona dla gniazd złącz wielokontak-
towych usytuowana jest we wnętrzu obudowy równo-
legle do płyty czołowej (7) w położeniu roboczym tak, 
iż tworzy dwie komory (A i B); komorę modułów (A) 
przeznaczoną do umieszczania w niej od tyłu modułów 
elektronicznych i komorę połączeń (B) przeznaczoną 
dla wszelkiego rodzaju połączeń pomiędzy stykami 
gniazd złącz wielokontaktowych, a elementami elektro-
nicznymi umieszczonymi na płycie czołowej (7). 

(2 zastrzeżenia) 
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G06K W. 57717 28.06.1977 

Zakłady Mechniczno-Precyzyjne „Mera-Błonie", War-
szawa, Polska (Jerzy Wolski, Edward Dołba). 

Kołek do transportu taśmy z perforacją 

Kołek do transportu taśmy z perforacją, mający za-
frowych, w dalekopisach i podobnych urządzeniach, 
ma na trzonie (1) zęby (3) posiadające ostrą krawędź 
(4) od strony łba (6) kołka, oraz drugą, zaokrągloną 
krawędź (5). (1 zastrzeżenie) 

G06K W. 57759 05.07.1977 

Polska Akademia Nauk, Instytut Biocybernetyki 
i Inżynierii Biomedycznej, Warszawa, Polska (Kamil 
Credo, Jan Kiełbasiński, Zbigniew Lorentz, Sławomir 
Tyszko). 

Podajnik optycznego czytnika 
dokumentów i maszynopisów 

W podajniku według wzoru użytkowego nawijane 
przy pomocy podciśnienia na obracający się bęben 
dokumenty są bezpośrednio widoczne przez siedzącego 
operatora na tyle, że po zatrzymaniu bębna może on 
czytać zawarty w nich tekst, dzięki temu, że górna 
powierzchnia tworząca bębna znajduje się na wyso-
kości powierzchni roboczej stolika operatora i jest ona 
dobrze widoczna. 

Podajnik według wzoru zawiera bęben (1), na któ-
rego obwodzie znajdują się wiersze czytanego tekstu. 
Na tej samej wysokości co bęben (1) równolegle" do 
jego osi umieszczona jest optyczna głowica czytająca 
(2) przemieszczająca się w kierunku poziomym. Op-
tyczna głowica czytająca (2) umieszczona jest tak, że 
oś jej układu optycznego jest skierowana poziomo, 
prostopadle do powierzchni bębna (1). Bęben (1) i gło-
wica (2) przykryte są od góry osłoną (3), w której 
część (4) znajdująca się nad powierzchnią bębna (1) 
jest wykonana z przezroczystego materiału. 

Podajnik służy do automatycznego pobierania ko-
lejnych dokumentów z zasobnika wejściowego, skano-
wania ich przy pomocy optycznej głowicy czytającej 
i kierowania ich do zasobnika wyjściowego. 

(6 zastrzeżeń) 

G06K W. 57858 25.07.1977 

Fabryka Obrabiarek Specjalizowanych „Ponar-Tar-
nów", Tarnów, Polska (Zbigniew »Wójcik, Józef Ma-
ziarka). 

Dziurkarka ręczna do poprawiania 
taśm perforowanych 

Dziurkarka ręczna do poprawiania taśm perforo-
wanych, szczególnie korzystnie nadaje się do stoso-
wania przy poprawianiu taśm perforowanych służą-
cych do zapisu programu obrabiarek sterowanych nu-
merycznie. 

Dziurkarka charakteryzuje się tym, że matryca (2) 
ma zarówno wykrawające otwory (13 dla wykrawają-
cych stempli (7), (8) jak i przymocowane dwie płytki 
(9) tworzące szczelinę (12) dla prowadzenia ostrza 
przecinającego, a korpus (1) ma przymocowane dwie 
płytki (4) tworzące szczelinę (5) dla pomieszczenia 
ostrza przecinającego. (1 zastrzeżenie) 

G08B W. 57611 11.06.1977 

Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego 
w Czechowicach-Dziedzicach, Zakład nr 4, Wierbka, 
Polska (Piotr Galaś, Romuald Nowicki, Józef Dudek, 
Mieczysław Górka, Hanna Kwaśniewska-Pyjor, Jerzy 
Czapran, Janusz Depta). 
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Gong dwu-głosowy do sygnalizacji przyzywowej 

Gong dwu-głosowy do sygnalizacji przyzywowej 
według wzoru użytkowego składa się z podstawy (1) 
z gniazdami profilowymi (2) stanowiącej monolit z 
cewką (3) bez stalowej zwory, umożliwiającej dodat-
kowo zamocowanie przerywacza elektronicznego oraz 
z pokrywy zewnętrznej (16) w kształcie płaskiej li-
tery M. (2 zastrzeżenia) 

G21F W. 57678 21.06.1977 

Jan Sławomir Górecki, Warszawa, Polska - na 
rzecz Instytutu Badań Jądrowych (Jan Sławomir Gó-
recki). 

Filtr świecowy do oczyszczania cieczy z zawiesin 
stałych, zwłaszcza w technice jądrowej 

Filtr świecowy, mający kształt cylindra, którego 
ściany na wsporczej konstrukcji (1) mają nawinięty 
materiał filtracyjny (2), według wzoru użytkowego 
charakteryzuje się tym, że jest zaopatrzony w ze-
wnętrzną perforowaną osłonę (3) o kształcie tulei, 
umożliwiającą swobodny przepływ cieczy. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01B W. 57878 28.07.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój", Ruda Śląska, 
Polska (Paweł Pisarek, Antoni Gołaszewski). 

Izolator międzyszynowy górniczej trakcji 
transportowej 

Izolator międzyszynowy górniczej trakcji transporto-
wej według wzoru użytkowego pozwala na odłączenie 
części trakcji od źródła energii. Ma on kształt odcinka 
szyny, a jego stopa ma na swej długości co najmniej 
jeden występ (3) z otworem (4) dla mocowania do pod-
kładów. Na swych końcach na wysokości środnika (5) 
ma otwory (6) do mocowania łubków. Izolator wyko-
nany jest z masy plastycznej o dobrych właściwoś-
ciach dielektrycznych i mechanicznych. 

(1 zastrzeżenie) 

H01H W. 57613 11.06.1977 

Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego 
w Czechowicach-Dziedzicach, Zakład nr 4, Wierbka, 
Polska (Józef Bargieł, Romuald Nowicki, Jan Błaut, 
Stefan Waliczek). 

Układ migowy do łączników elektroinstalacyjnych 
wraz z korpusem do wmontowania tego układu 

Układ migowy do łączników elektroinstalacyjnych 
według wzoru użytkowego ma sprężynkę (1), która 
jednym końcem osadzona jest w otworze eliptycznym 
(3), którego dolna część ma ułożenie kątowe (4), na-
tomiast drugi koniec sprężynki (1) osadzony jest na 
występie (5) zwieraka (6). Zwierak (6) jest osadzony 
wahliwie na wsporniku (7) w korpusie łącznika (8). 

(2 zastrzeżenia) 

H01H W. 57692 21.06.1977 

Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, 
Poznań, Polska (Marian Karbowiak). 

Blokada mechaniczna między dwoma napędami 
typu NRW 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie blo-
kady mechanicznej między dwoma napędami ręcz-
nymi typu NRW składające się z dwóch napędów 
(A, B) z tarczami (2, 3). Do tarcz (2, 3) są przyspa-
wane półkoliście ukształtowane płaskowniki (5, 6), 
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których jeden z końców jest zakończony prostym od-
cinkiem (7, 8). Pomiędzy napędami (A, B) jest rygiel 
(10) osadzony pionowo w otworkach nawierconych w 
ceownikach (9) przyspawanych do konstrukcji (1) roz-
dzielnicy. Blokada uniemożliwia niekontrolowane za-
mykanie i otwieranie uziemników i odłączników urzą-
dzeń rozdzielczych o napięciu znamionowym do 35 kV. 

(2 zastrzeżenia) 

HOIR W. 57633 13.06.1977 

Zakłady Aparatury Spawalniczej „ASPA", Wrocław, 
Polska (Henryk Grzyb). 

Zacisk szybkomocujący przewodów spawalniczych 

Zacisk szybkomocujący przewodów spawalniczych 
przeznaczony jest do łączenia przewodów prądowych 
przy znacznej odległości miejsca spawania od urzą-
dzeń spawalniczych. 

Zacisk szybkomocujący według wzoru użytkowego 
zbudowany jest z rurki izolacyjnej (1), wewnątrz któ-
rej przymocowana jest kostka izolacyjna (3) z wkład-
ką (4) mającą gwintowany otwór (5), do którego wcho-
dzi gwintowana końcówka (7) pokrętła zaciskowego 
(6) czołem (8) dociskającego końcówki (10) przewodów 
spawalniczych (11). (3 zastrzeżenia) 

H02G W. 57842 20.07.1977 

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycz-
nych „DOLMEL", Wrocław, Polska (Ignacy Oracz). 

Mechaniczna szczotka obrotowa 

Mechaniczna szczotka obrotowa według wzoru użyt-
kowego. 

Mechaniczna szczotka obrotowa składa się z bębna 
(1), w kształcie półksiężyca, dwóch kształtowych, prze-

gubowo ze sobą połączonych segmentów (2, 3), odcin-
ka drucianej taśmy bębnowej i dwóch tarcz (7, 8) 
mocujących wszystkie elementy w jedną zwartą całość. 

Kształtowe segmenty (2, 3) stanowią w 1/3 obwodu 
uzupełnienie bębna (1) do pełnego cylindra, na po-
wierzchni którego przylega elastycznym podłożem taś-
ma ścierna (4), której pozbawione stalowych drutów, 
końce umieszczone są w szczelinie, utworzonej przez 
te segmenty i przez nie dźwigniowym działaniem śru-
by regulacyjnej (5) zaciśnięte. Tarcze szczotki (7, 8) 
o wystających na całym obwodzie zewnętrznym koł-
nierzach, zaopatrzone są od wewnętrznej strony, w 
pierścieniowe wytłoczenia do osadzenia w nich bębna 
(1) i segmentów (2, 3) i do ustalenia centrycznego po-
łożenia obu segmentów (2, 3) względem bębna (1) i 
tarcz (7, 8). 

Mechaniczna szczotka obrotowa po kompletnym 
zmontowaniu i statycznym wyważeniu gotowa jest do 
osadzenia na wałku lub wrzecionie urządzenia napędo-
wego. Szczotka ta ma zastosowanie zwłaszcza do zdej-
mowania izolacji z przewodów oraz do czyszczenia 
końców prętów i przewodów elektrycznych, posiada 
prostą konstrukcję, pozwalającą na szybką i łatwą 
wymianę drucianej taśmy bębnowej (4), która jest je-
dynym zużywającym się elementem szczotki. 

(3 zastrzeżenia) 

H02G W. 57874 28.07.1977 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa „Miasto-
projekt - Mazowsze", Warszawa, Polska (Ignacy Ko-
walski, Jan Molenda, Mieczysław Gryczmański, Sta-
nisław Pietras, Zygmunt Sterczewski). 

Puszka elektroinstalacyjna 

Puszka elektroinstalacyjna według wzoru użytko-
wego ma cylindryczny korpus (1) zaopatrzony w koł-
nierz (3) oraz zawiera dwa ruchome uchwyty mocujące 
(6) nakręcone na śruby (7) usytuowane wewnątrz ka-
nałów prowadzących (4) o tylnej ściance załamanej (5). 
Puszka jest przeznaczona do mocowania zwłaszcza na 
lekkich ścianach warstwowych. (2 zastrzeżenia) 
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H02G W. 57875 28.07.1977 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa „Miasto-
projekt - Mazowsze" Warszawa, Polska (Ignacy Ko-
walski, Jan Molenda, Mieczysław Gryczmański, Stani-
sław Pietras, Zygmunt Sterczewski). 

Puszka elektroinstalacyjna 

Puszka elektroinstalacyjna według wzoru użytko-
wego ma korpus cylindryczny (1) zaopatrzony w koł-
nierz (2) oraz zawiera dwa ruchome uchwyty mocu-
jące (3) nakręcone na śruby (7) usytuowane wewnątrz 
kanałów prowadzących (8) zakończonych komorami 
skrywającymi (9). Puszka jest przeznaczona do moco-
wania zwłaszcza na lekkich ścianach warstwowych. 

(3 zastrzeżenia) 

H05K W. 57873 28.07.1977 

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

Panel do urządzeń elektronicznych 

Panel do urządzeń elektronicznych składa się z 
części nośnej, płyty czołowej oraz uchwytów. Samo-
nośna obudowa zawiera dwa boki wykonane w kształ-
cie blaszanych pudełek prostopadłościennych (1) otwar-
tych od strony środka panela, połączonych od czoła 
panela dwoma kątownikami nośnymi (2) przytwier-

dzonymi od wewnątrz do naroży, a od tyłu ceowni-
kiem nośnym (3) o ramionach skierowanych do środka 
panela i przytwierdzonym od wewnątrz w połowie wy-
sokości panela, na którym znajdują się dwa ceowniki 
(7) o ramionach skierowanych na zewnątrz, pomiędzy 
którymi wklejona została płytka z napisami informa-
cyjnymi. 

Każdy bok (1) w dolnej bocznej części posiada pro-
stokątne wycięcie, które wraz z kształtownikiem (4) 
wygiętym w kształcie litery U tworzy gniazdo dla 
wklejonej w nie prowadnicy (5) oraz zawiera dwa 
płaskowniki (10) przytwierdzone do wewnętrznych po-
wierzchni górnych i dolnych ścianek boków, wystające 
poza krawędzie ścianek i zachodzące na ścianki tylne, 
przy czym odgięte ich końce stykają się z półkami 
ceownika nośnego (8) w celu mocowania krótszych 
półek osłon (11, 12), które stanowią dwa różnoramien-
ne ceowniki o szerokości równej odległości między bo-
kami i o dłuższych półkach przykręcanych do ką-
towników nośnych (2). (2 zastrzeżenia) 



Wykaz zgłoszeń wynalazków 
opublikowanych w BUP nr 10/1978 r. w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 

1 

190928 
192636 
192960 
19;2979 
193031 
193061 
193094 
193102 
193103 
193104 

| 193148 
193193 
193211 
193232 
193250 
1193258 
193259 
193260 
193266 
193273 
1932,76 
193278 
193280 
193281 
193285 
193286 
193287 
193288 
193289 
193290 
193293 
193297 
193298 
193299 
193300 
193303 
193312 

i 193315 
193316 
193317 
193320 
193321 
193324 
193332 
193343 
193345 
193354 
193364 
193370 
193377 
193380 

Int. Cl.2 

2 

C03C 
BO1J 
F16C 
A23B 
B65D 
B29C 
A22C 
E06B 
E06B 
E06B 
B28D 
F24C 
B6'5G 
A01D 
A23N 
A47C 
B29H 
A23J 
F02K 
G01N 
H01H 
F21V 
E04B 
GO IM 
H02P 
G01B 
G 06 F 
F26B 
HOSF 
B63B 
C23C 
B22C 
C12C 
C12C 
B23Q 
B23B 
G0ÖD 
B66D 
F16L 
F16L 
H05K 
F2'5D 
H02G 
C23B 
C06C 
B23K 
H03H 
B6SG. 
F01M 
D01B 
C06B 

Strona 
3 

30 
8 

48 
4 

25 
18 
4 

44 
44 
44 
18 
52 
26 

2 
'5 
6 

19 
5 

47 
60 
71 
52 
41 
59 
74 
54 
68 
53 
77 
23 
38 
12 
35 
36 
15 
13 
67 
27 
50 
50 
77 
53 
73 
38 
31 
14 
75 
26 
46 
40 
31 

Nr zgłoszenia 

1 

193381 
193382 
193383 
193384 
193385 
193386 
193387 
193391 
193394 
193395 
193396 
193397 
193398 
193399 
193400 
193409 
193410 
193416 
193425 
193428 
193429 
193434 
193444 
193445 
193446 
1.93447 
193448 
193451 
193452 
193454 
193456 
193468 
193474 
193475 
193476 
193478 
193479 
193480 
193481 
193482 
193483 
193484 
193485 
193486 
193495 
193493 
193509 
193-510 
193512 
193514 
193515 

Int. Cl.2 

2 

A62B 
E21F 
E04G 
E04G 
B62D 
B21B 
H02M 
H02M 
B62D 
G 01M 
E04G 
H01F 
C08G 
H0ÖB 
G08G 
H01K 
HO0B 
H02K 
B23P 
A61K 
H02G 
H03G 
E04B 
F16B 
E04D 
GOI G 
GO IG 
G01R 
B24C 
G01N 
B65G 
B61G 
H02G 
B22C 
F24D 
B22.D 
B65D 
CO1B 
C07F 
G01G 
F27D 
G01L 
H02M 
H05B 
A01C 
G08B 
G01N 
E01D 
H03K 
G05B 
B01J 

Strona 
3 

7 
45 
42 
43 
22 
11 
74 
74 
22 
59 
43 
70 
33 
76 
69 
71 
72 
73 
14 
6 

73 
75 
42 
48 
42 
57 
58 
63 
16 
60 
28 
22 
73 
12 
52 
12 
25 
28 
32 
58 
53 
58 
74 
77 

1 
69 
60 
41 
76 
66 
8 
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1 

193521 
193524 
193525 
193526 
193530 
193533 
193535 
193538 
193539 
193540 
193542 
193544 
193546 
193549 
193550 
193551 
193552 
194158 T 
195603 T 
195818 
196265 
196761 
197192 T 
197232 
197273 T 
198538 T 
198539 T 
198586 T 
198590 T 
198606 T 
198631 T 
198635 T 
198647 T 
198663 T 
198665 T 
198683 T 
198690 T 
198699 T 
198708 T 
198711 T 
198720 T 
198735 T 
198736 T 
198751 T 
198759 T 
198760 T 
198790 T 
198791 T 
198809 T 
193810 T 
198812 T 
198814 T 
198816 T 
198827 T 
198830 T 
198832 T 
198846 T 
198847 T 
198848 T 
198850 T 
198851 T 
198861 T 
198867 T 
198871 T 
198909 T 

2 

F16D 
G05D 
G05D 
G01L 
B65G 
C12D 
G01N 
F16L 
C09D 
C03C 
G01R 
D01M 
B65G 
H01F 
Cl OM 
C07D 
C22B 
C02B 
C09D 
C09B 
B01J 
A21D 
C02C 
G01N 
B23B 
F16H 
GOI F 
G01K 
B43L 
D01G 
GO ID 
G01C 
F24H 
F02D 
B29C 
F16J 
B67D 
GO1N 
G01N 
B65D 
C21D 
B23P 
B23P 
A4 ID 
B21C 
G01N 
C22B 
G01R 
G01C 
G01S 
G01C 
G01N 
F16L 
BCSB 
G21F 
A23B 
F21N 
F21N 
G01F 
B29H 
G01C 
F04D 
B29C 
C23C 
B23Q 

3 

49 
67 
67 
59 
27 
36 
60 
50 
34 
30 
64 
41 
27 
70 
35 
32 
37 
29 
34 
34 

9 
4 

29 
6*1 
13 
50 
56 
58 
20i 
40 ' 
56 
55 
52 
47 
18 
50 
28 
61 
61 
25 
37 
14 
14 
6 

11 
62 
38 
64 
55 
65 
55 
62 ! 
51 
10 
70 

4 
51 
51 
57 
19 
56 
48 
18 
39 
15 

1 

198922 T 
198925 T 
198942 T 
198962 T 
198963 T 
198975 T 
198977 T 
198934 T 
199000 T 
199008 T 
199009 T 
199012 T 
199022 T 
199059 T 
199082 T 
199066 T 
199079 T 
199134 T 
199136 T 
199139 T 
199140 T 
199141 T 
199142 T 
199143 T 
199154 T 
199170 T 
199171 T 
199174 T 
199175 T 
199177 T 
199184 T 
199188 T 
199203 T 
199204 T 
199207 T 
199222 T 
199223 T 
199227 T 
199228 T 
199229 T 
199244 T 
199248 T 
199247 T 
199248 T 
199251 T 
199252 T 
199257 T 
199261 T 
1992,62 T 
199273 T 
199274 T 
199277 T 
199285 T 
199292 T 
199295 T 
199309 T 
199326 T 
199336 T 
199355 T 
199376 T 
199377 T " 
19938D T 
199381 T 
199403 T 
199405 T 

2 

C09D 
E04G 
B02C 
BO1F 
B63B 
A01B 
B04B 
F04B 
B21J 
B3OB 
B62D 
GO1N 
B01D 
F01P 
F26B 
C21C 
G05B 
B26D 
B60L 
G01R 
G01R 
G01R 
H01K 
C25C 
B03B 
B26B 
C0>8G 
E21C 
E21P 
G Cl F 
B61L 
C21D 
A23J 
D01G 
BO5C 
H01L 
G01L 
II01P 
G-01N 
GO1T 
B27L 
B23P 
B23P 
C01M 
G01R 
G01M 
B24B 
F16F 
A01B 
C02C 
B63B 
G05D 
A01N 
C21D 
A23K 
C04B 
C01B 

■ C03B 
G05F 
A01K 
A01K 
C14C 
E21F 
E21D 
B21J 

3 

34 
4-3 

9 
3 

24 
1 
9 

47 
11 
19 
23 
62 

7 
46 
53 
37 
66 
17 
21 
64 
64 

es 
71 
39 
9 

17 
33 
44 
46 
57 
22 
37 

5 
40 
10 
72 
59 
72 
63 
66 
17 
15 
15 
28 
65 
59 
16 
49 

1 
29 
24 
67 

2 
37 

5 
30 
28 
29 
68 

2 
2 

36 
45 
45 
12 
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1 

199410 T 
199442 T 
199457 T 
199458 T 
199466 T 
199472 T 
199479 T 
199482 T 
199483 T 
199484 T 
199487 T 
199490 T 
199492 T 
199493 T 
199497 T 
199498 T 
199512 T 
199734 T 
199849 T 
199942 
200128 T 
200193 
200196 
200287 
200288 
200289 
200321 
200323 
200366 
200415 
200475 T 
200496 
200505 
200531 
200606 
200661 
200679 

2 

G01N 
B22D 
G01C 
E04B 
CO5C 
B63H 
C23F 
GOI S 
G01B 
H04B 
E02D 
BO1B 
G12B 
B07B 
E21D 
H03D 
BO5C 
A24B 
C23C 
C07C 
F15B 
CO7C 
C07D 
C07C 
C07J 
C07D 
A01N 
C07D 
A23L 
A01N 
A01N 
B23Q 
B29C 
B6SB 
A01N 
C23B 
G01N 

3 

63 
13 
■56 
42 
30 
24 
39 
65 
54 
76 
41 

7 
69 
10 
45 
75 
10 
6 

39 
31 
48 
31 
32 
31 
33 
32 
3 

32 
5 : 

3 
3 

16 
18 
24 

3 
38 
63 

1 

200684 
200712 
200751 
200813 
200814 
200356 T 
200858 
200897 
200899 
200958 
200959 
201037 
201051 
201099 T 
201169 
201474 
201584 
201627 
201628 
201650 
201751 
201779 
201796 
201799 
201840 
201841 
201878 
201879 
201888 
201968 
202080 
202162 
202269 T 
202742 T 
202904 
203070 

2 

B03D 
B29F 
C11B 
Cl OJ 
B21D 
G03C 
B60K 
A61K 
C08L 
C08L 
C03B 
D01G 
A01N 
H01H 
A01N 
C21B 
C01G 
C12D 
G0'5D 
Cl OK 
B60D 
A63H 
B60G 
H OIL 
C03C 
F16D 
H05K 
B62D 
GOIB 
C04B 
F42C 
G21B 
F16L 
C06B 
C2s2C 
G61F 

3 

9 
19 
35 
3*5 
11 
66 
21 

6 
33 
34 
29 
40 

3 
71 

4 
36 
28 
36 
68 
35 
20 

7 
20 
72 
30 
49 
78 
23 
55 
30 
54 
69 
51 
31 
38 
21 



Wykaz zgłoszeń wzorów opublikowanych w BUP nr 10/1978 r. 
w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 
1 

57071 
57319 
57341 
57440 
57524 
57539 
57601 
57602 
57611 
57613 
57633 
57678 
57689 
57692 
57717 
57722 
57731 
57734 
57745 

•57759 
57784 
57792 
57794 
57810 

Int. CL, 

2 

G01N 
A01K 
F16D 
A63B 
G03D 
G0i2B 
G05B 
G01B 
G08B 
H01H 
HOIR 
G21F 
B0-1D 
H01H 
G06K 
B24ß 
B24D 
G01N 
A47J 
G06K 
GO IM 
B60Q 
B23Q 
B21J 

Strona 

3 

86 
79 
85 
79 
87 
87 
88 
86 
89 
90 
91 
90 
80 
90 
89 
82 
82 
87 i 
79 
89 
86 
83 
81 
80 

Nr zgłoszenia 

1 

57827 
57835 
57842 
57856 
57857 
57858 
57867 
57871 
57872 
57873 
57874 
57875 
57876 
57878 
57879 
57880 
5788] 
57882 
57884 
57891 
57899 
58346 
58417 

Int. Cl.2 

2 

B30B 
B24B 
H02G 
B23B 
E04B 
G06K 
F02D 
F24H 
F16B 
HO5K 
H 02 G 
H 02 G 
B25B 
HO IB 
B23D 
F04D 
B23D 
B60Q 
G05K 
B60D 
G05B 
GO'lR 
C13C 

Strona 
3 

83 
82 
91 
80 
84 
89 
84 
85 
85 
92 
91 
92 
82 
90 
81 
85 
81 
83 
88 
83 
88 
87 
84 



KOMUNIKAT 

Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości, że zgodnie z Zarządze-
niem Nr 9 Prezesa Urzędu Patentoweog PRL z dnia 29 października 1977 
roku w sprawie stosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, w 
Biuletynie Urzędu Patentowego począwszy od nr 1/78, zamieszczane są wy-
łącznie symbole II edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (Int. 
CK2), z dokładnością do podklas. 

W związku z tym, że II edycja Międzynarodowej Klasyfikacji Paten-
towej w języku polskim ukazuje się sukcesywnie (tom I działy A, B oraz tom 
II działy Ć, D, E w 1977 r., natomiast tom III działy F, G, H w pierwszym 
kwartale 1978 r.) - dla ułatwienia poszukiwań przedmiotowych, w 13 nu-
merach Biuletynów, tj. do końca I półrocza 1978 r. podawane będą najważ-
niejsze zmiany, wprowadzone do Int. Cl.2, tj. tytuły podklas zniesionych 
i nowo utworzonych. 

Podklasy zniesione 

1. C08 d - Kauczuk syntetyczny; 
2. C22 d - Elektrotermiczne i elektrolityczne metody wytwarzania i rafinacji 

metali; 
3. C23 b - Elektrolityczna obróbka powierzchni metali lub metody elektroli-

tycznego powlekania powierzchni metalami, np. powlekanie galwa-
niczne; plastyka galwaniczna; nakładanie lub wytwarzanie powłok 
metalicznych drogą elektroferezy; 

4. H01 v - Przyrządy elektryczne działające na zasadzie określonych zjawisk 
fizycznych; 

Podklasy nowo utworzone 

1. B05 D - Sposoby nanoszenia cieczy lub innych podatnych na płynięcie mate-
riałów na powierzchnie, ogólnie; 

2. C07 H - Cukry; Ich pochodne; 
3. C07 J - Steroidy; 
4. C08 L - Mieszaniny na podstawie związków wielkocząsteczkowych; 
5. C25 B - Elektrolityczne lub elektroforetyczne sposoby otrzymywania związ-

ków lub pierwiastków niemetalicznych; urządzenia do tego celu; 
6. C25 C - Sposoby elektrolitycznego otrzymywania, odzyskiwania lub oczysz-

czania metali; urządzenia do tego celu; 
7. C25 D - Sposoby elektrolitycznego lub elektroforetycznego wytwarzania po-

włok; galwanoplastyka; urządzenia do tego celu; 
8. C25 F - Procesy elektrolitycznego usuwania materiału; urządzenia do tego 

celu; 
9. D06 B - Obróbka materiałów włókienniczych cieczami, gazami lub parami; 

10. G03 H - Holograficzne sposoby i urządzenia; 
11. Gil D - Przesyłanie danych cyfrowych pomiędzy pamięciami o ruchu-względ-

nym między nośnikiem zapisu i przetwornikiem oraz pamięciami bez 
ruchu względnego. 



SPIS TREŚCI 
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Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 1 
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