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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 г. о 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.s 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.1, 
- 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, . Ф 
- 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.1 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 

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

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

Warunki prenumeraty: 
Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe 
i doręczyciele - w terminach: do 25 listopada na styczeń, I kwartał, I półrocze roku 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-polityci íe składają za-
mówienia w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch". Zakłady pi^cy 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 marcu 1978 r. Ark. wyd. 13,74; ark. druk. 12,00. Papier druk. sat. kl. IV, 60 g, 

61X86. Nakład 3315+25 egz. 
Cena 90 zł INDEKS 35326 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 5.06.1978 r. Nr 12 (118) Rok VI 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 
II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. WYNALAZKI 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01K 
B63B 

P. 194155 03.12.1976 

Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Gdynia, Polska 
(Roman Osmólski, Józef Krępa, Henryk Czubek, Zbig-
niew Samborski, Szczepan Kutnik, Tadeusz Hallman). 

Układ połowowy dla trawlerów rybackich 

Układ składa się z wyciągarek trałowych, wyciąga-
rek pomocniczych, bębna sieciowego (5) oraz mecha-
nizmów i urządzeń pokładowych. 

Dla umożliwienia szybkiej wymiany narzędzi poło-
wowych dennych na pelagiczne i odwrotnie, bęben 
sieciowy (5) jest usytuowany na pokładzie trałowym 
(8), a pod nim lub pod jego fundamentem (7) pozo-
staje swobodna przestrzeń („c") umożliwiająca prze-
prowadzenie liny (8) jak również wybieranie i wyda-
wanie narzędzi połowowych. 

Bęben sieciowy (5) odsunięty jest od dzioba części 
pokładu roboczego (2) i wyciągarki (1) włóka, dzieląc 
roboczy pokład (2) na część przednią („a") i na część 
tylną („b"). (2 zastrzeżenia) 

A01K P. 194156 03.12.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 191745 

Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Gdynia, Polska 
(Wiesław Blady, Janusz Kryszkowski, Andrzej Jaesz-
ke, Edward Proskura). 

Sieć klejona 

Sieć klejona, która ma łączenia przędzy realizowane 
przez klejenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że spoiwem jest w niej tworzywo sztuczne, ma-
jące adhezję znacznie większą od swego napięcia po-

wierzchniowego w stanie ciekłym naniesione w wa-
runkach silnego zwilżania, na miejsce połączenia 
przędz w oczku sieci i tworzące po zżelowaniu ciało 
o elastyczności zbliżonej do octanu celulozy. Jako spoi-
wo użyty jest lakier desmodurowo-desmofenowy poliu-
retanowy, utworzony z kwaśnego utwardzacza i ży-
wicy o wagowym stosunku komponentów utrzyma-
nym w stosunku około 1:4. (3 zastrzeżenia) 

A01K P. 199826 T 21.07.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pro-
dukcji Zwierzęcej „MEPROZET", Gdańsk, Polska (Ry-
szard Borowski, Ryszard Budźko, Mieczysław Chrós-
towski). 

Układ napinająco-zabezpieczający linę zgarniaka 

Układ napinająco-zabezpieczający linę zgarniaka 
charakteryzuje się tym, że na linie roboczej (2) zgar-
niaka po obu stronach układu napędowego (1) między 
stałymi krążkami kierującymi (6) zawieszone są ru-
chome krążki napinające (3) z obciążnikami (4), prze-
suwające się w prowadnicy (5). Nad krążkami napi-
nającymi w ich osi pionowej zamocowane są amorty-
zatory (7) współpracujące z wyłącznikami krańcowymi 
(8). Układ wg wynalazku stosuje się w pomieszcze-
niach inwentarskich. (1 zastrzeżenie) 
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A01M P. 194092 30.11.1976 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Jan Marcin 
Kowalski). 

Rozpylacz wirnikowy 

Rozpylacz wg wynalazku zawierający dwa spółśrod-
kowe wirujące bębny (7 i 15) połączone sztywno mię-
dzy sobą, charakteryzuje się tym, że doprowadzenie 
cieczy do wnętrza bębna wewnętrznego (7) jest wyko-
nane w postaci kilku przewodów rurowych (2) umiesz-
czonych wewnątrz bębna wewnętrznego (7), połączo-
nych jednym końcem z kolektorem (1), a zamkniętych 
z drugiej strony, oraz zaopatrzonych w otwory (3). 
Otwory (3) spełniają rolę rozpylaczy strumieniowych 
i rozstawione są wzdłuż osi rozpylacza. Rozpylacz jest 
przeznaczony do zastosowania w aparaturze rolniczej 
i agrolotniczej. (1 zastrzeżenie) 

A01N P. 193929 25.11.1976 

Hercules Incorporated, Wilmihngton, Delaware, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki (David Samuel Breslow, Art-
hur Andrew Chadwick). 

Sposób hamowania wzrostu wirusów u roślin 
i środek stosowany w tym sposobie 

Sposób hamowania wzrostu wirusów u roślin polega 
na tym, że liście poddaje się działaniu skutecznej iloś-
ci kopolimeru kwasu maleinowego, bezwodnika ma-
leinowego lub kwasu fumarowego i eteru dwuwinylo-
wego, estru allilowego jednokarboksylowych kwasów 
alifatycznych zawierających 1-17 atomów węgla w 
łańcuchu alifatycznym lub olefin o wzorze ogólnym 
CH2 = C/R/ - R', w którym R oznacza atom wodoru, 
grupę alkilową o 1-18 atomach węgla, jedno- lub 
dwfpierścieniową grupę arylową, jedno- lub dwu-
pierscieniową grupę arylową podstawioną grupą alki-
lową o 1-12 atomach węgla, grupę cykloalkilową o 
3-12 atomach węgla lub wymienione grupy podsta-
wione atomem chloru, bromu lub fluoru, a R' ozna-
cza grupę alkilową o 1-18 atomach węgla, jedno- lub 
dwupierscieniową grupę arylową, jedno- lub dwu-
pierscieniową grupę arylową podstawioną grupę al-
kilową o 1-12 atomach węgla, grupę cykloalkilową 
o 3-12 atomach węgla lub wymienione grupy pod-
stawione atomem chloru, bromu lub fluoru, przy czym 
R i R' zawierają łącznie nie więcej niż 18 atomów 
węgla lub półamidów, nietoksycznych dla roślin soli 
półamidów, częściowo lub całkowicie zhydrolizowa-
nych estrów lub ich nietoksycznych dla roślin soli 
tych kopolimerów. 

Środek hamujący wzrost wirusów roślin, charakte-
ryzuje się tym, że zawiera kopolimer kwasu maleino-
wego, bezwodnika maleinowego lub kwasu fumaro-
wego i eter dwuwinylowy, ester allilowy jednokarbo-
ksylowych kwasów alifatycznych zawierających 1-17 
atomów węgla w łańcuchu alifatycznym lub olefin o 
wzorze ogólnym CH2C/R/ - R', w którym R oznacza 
atom wodoru, grupę alkilową o 1-18 atomach węgla, 
jedno- lub dwupierscieniową grupę arylową, jedno-

lub dwupierscieniową grupę arylową podstawioną gru-
pę alkilową o 1-12 atomach węgla, grupę cykloalkilo-
wą o 3-12 atomach węgla lub wymienione grupy pod-
stawione atomem chloru, bromu lub fluoru, a R/ ozna-
cza grupę alkilową o 1-18 atomach węgla, jedno- lub 
dwupierscieniową grupę arylową, jedno- lub dwu-
pierscieniową grupę arylową podstawioną grupę al-
kilową o 1-12 atomach węgla, grupę cykloalkilową 
o 3 -13 atomach węgla lub wymienione grupy podsta-
wione atomem chloru, bromu lub fluoru, przy czym 
R i R' zawierają łącznie nie więcej niż 18 atomów 
węgla lub półamidy, nietoksyczne dla roślin sole pół-
amidów, częściowo lub całkowicie zhydrolizowane 
estry i ich nietoksyczne dla roślin sole tych kopolime-
rów oraz nośnik. (18 zastrzeżeń) 

A01N P. 201648 T 21.10.1977 

Pierwszeństwo: 23.10.1976 - RFN (nr P. 2648008.0) 

Basf Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy, charakteryzuje się tym, że 
oprócz stałego albo ciekłego nośnika zawiera jako sub-
stancję czynną acetanilid o wzorze przedstawionym na 
rysunku, w którym R oznacza atom wodoru, grupę 
alkilową zawierającą do 5 atomów węgla albo grupę 
alkoksylową zawierającą do 5 atomów węgla, R1 ozna-
cza atom wodoru, atom chlorowca, grupę alkilową za-
wierającą do 5 atomów węgla, grupę alkoksylową za-
wierającą do 5 atomów węgla, grupę nadchlorowcoal-
kilową zawierającą do 4 atomów węgla albo grupę 
alkoksylową zawierającą do 5 atomów węgla, R2 ozna-
cza atom wodoru, atom chlorowca, grupę alkilową za-
wierającą do 5 atomów węgla, grupę alkoksylową za-
wierającą do 5 atomów węgla, grupę nadchlorowcoal-
kilową zawierającą do 4 atomów węgla albo grupę 
alkoksyalkilową zawierającą do 5 atomów węgla, albo 
razem z R tworzy połączony w pozycji orto łańcuch 
alkilenowy zawierający do 6 atomów węgla, ewen-
tualnie podstawiony grupami alkilowymi zawierają-
cymi do 4 atomów węgla, X oznacza atom chloru, bro-
mu lub jodu, a A oznacza połączony przez atom azotu 
pierścienia azol, który ewentualnie jest podstawiony 
pojedynczo lub kilkakrotnie atomem chlorowca, grupę 
fenylową, grupami alkilową, alkoksylową, alkilotio 
albo nadfluoroalkilową, zawierającymi w każdym przy-
padku do 4 atomów węgla, grupą cyjanową, karboksy-
lową, karboalkoksylową zawierającą do 4 atomów 
węgla w grupie alkoksylowej albo grupą alkanoilową 
zawierającą do 4 atomów węgla, przy czym A oznacza 
ewentualnie sole azoli wykazujących 2 albo 3 atomy 
azotu. (1 zastrzeżenie) 

A22C P. 202381 26.11.1977 

Pierwszeństwo: 25.11.1976 - RFN (nr P. 2653571.7) 

Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Lübeck, Re-
publika Federalna Niemiec. 
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Maszyna do zdejmowania skóry z filetów rybnych 

Przedmiotem wynalazku jest maszyna do zdejmo-
wania skóry z filetów rybnych z wałkiem obrotowym 
do zdejmowania skóry, zaopatrzonym w zagłębienia, 
z nożem do zdejmowania skóry usytuowanym swym 
ostrzem w równej odległości do powierzchni obroto-
wej wspomnianego wałka jak również z powierzchnią 
dociskową, połączoną z nożem do zdejmowania skóry 
lub niezależnie od niego umieszczoną koncentrycznie 
do powierzchni obrotowej wałka do zdejmowania 
skóry. 

Maszyna ta charakteryzuje się tym, że ostrze noża 
(1) do zdejmowania skóry posiada kształt piły lub 
kształt falisty. Strona zewnętrzna noża (1) do zdejmo-
wania skóry na jego całej szerokości lub na jej części 
jest zaopatrzona w ostrze z wybraniami lub zagłębie-
niami (15) w kształcie piły lub w kształcie falistym. 

(8 zastrzeżeń) 

A22C P. 202448 26.11.1977 

Pierwszeństwo: 27.11.1976 - RFN (nr P. 2653946.8) 

Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Lübeck, Re-
publika Federalna Niemiec. 

Urządzenie do zdejmowania skóry z filetów rybnych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zdejmo-
wania skóry z filetów rybnych z taśmą doprowadza-
jącą bez końca, prowadzącą przynajmniej wokół jed-
nego wałka odchylającego oraz z napędzanym obroto-
wo i mającym cylindryczną powierzchnię obrotową 
wałkiem do zdejmowania skóry i z umieszczonym po-
między taśmą podajnika a wałkiem do zdejmowania 
skóry obrotowym wałkiem przekazującym, jak rów-
nież z nożem do zdejmowania skóry, umieszczonym 
swym ostrzem w stałej odległości od powierzchni obro-
towej i ze znajdującą się pod ostrzem powierzchnią 
dociskową, równoległą do powierzchni obrotowej. 
Wspólna styczna znajduje się na stronach górnych taś-
my podajnika, opasującej wałek odchylający. Wałek 
przekazujący leży powyżej osi wałka do zdejmowania 
skóry oraz tworzy ze styczną przeprowadzoną w jej 
miejscu przechodzenia powierzchni obrotowej, kąt 
który jest większy od 30°. 

Urządzenie to charakteryzuje się tym, że wałek do 
zdejmowania skóry (2) jest zaopatrzony na swym ob-
wodzie we wgłębienia (24), które mają taki zarys, któ-
rego przednia powierzchnia nośna (241) w miejscu jego 
przecięcia z poprowadzoną do powierzchni obwodu (21) 
styczną (25) zawiera kąt nadążny (29) 2ś= 90°, a taśma 
podajnika (1) i wałek do zdejmowania skóry (2) obra-
cają się w przybliżeniu z równą prędkością obwodową, 
natomiast wałek przekazujący (3) ma większą prędkość 
obwodową. (6 zastrzeżeń) 

A23B P. 193862 22.11.1976 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego, 
Kraków, Polska (Kazimierz Mucha, Leon Mrozek, 
Aleksander Kamuda). 

Urządzenie do filtracji dymu wędzarniczego 

Urządzenie według wynalazku ma w przewodzie 
rurowym o kształcie kolana, w części zwróconej do 
wytwornicy dymu łopatki kierujące (2). Łopatki te są 
rozmieszczone w płaszczyznach pionowej i poziomej 
w stosunku do osi podłużnej przewodu rurowego (1) 
i przeciwległe do siebie. Wolne brzegi (3) łopatek kie-
rujących (2) umiejscowionych w tej samej płaszczyź-
nie sięgają poza połowę średnicy wewnętrznej urzą-
dzenia i zachodząc za siebie tworzą szczelinę (4) kie-
rującą strugę dymu. Brzegi (3) łopatek kierujących (2) 
są wygięte w kierunku przeciwnym do ruchu strugi 
dymu i posiadają wycięcia dla ułatwienia spływu za-
wiesiny wodnej wytrącanych z dymu zanieczyszczeń. 
Jedna lub więcej łopatek kierujących (2) jest wypo-
sażona w zraszacz z doprowadzeniem wody. W części 
zwróconej do komór urządzenie ma w swej dolnej części 
przegrodę (7) pionową i zawór spustowy umiejscowio-
ny przy przegrodzie (7) od strony łopatek kierujących 
(2). (3 zastrzeżenia) 

A23K P 204005 T 13.01.1978 

Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, Polska 
(Anna Koronkiewicz, Stanisław Zaleski). 

Sposób biologicznego przetwarzania hydrolizatów-
białkowych zwłaszcza z kryla (Euphasia superba) 

Przedmiotem wynalazku jest sposób biologicznego 
przetwarzania hydrolizatów białkowych, zwłaszcza z 
kryla, z zastosowaniem enzymów, w których hydro-
lizat miesza się z suchą solą do jej stężenia 8°/o do 
10%, po czym miesza się go z mlekiem uprzednio oso-
lonym do tej samej zawartości soli w stosunku jak 1:1 
lub 2:1. Następnie do mieszaniny dodaje się zakwa-
su stosowanych bakterii fermentacji mlekowej w iloś-
ci co najmniej 3°/o objętości mieszaniny. 

Alternatywnie do hydrolizatu dodaje się serwatkę 
pochodzącą z produkcji serów wysoko solonych w 
stosunku jak 1:1 lub 2:1. Uzyskany we właściwej tem-
peraturze po 24-48 godzinach skrzep białkowy obra-
bia się w sposób zbliżony do obróbki skrzepów sero-
wych. (1 zastrzeżenie) 
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A23L 
C13L 

P. 194160 03.12.1976 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Kazimierz Sze-
biotko, Kazimierz Bogaczyński, Włodzimierz Grajek). 

Sposób otrzymywania krochmalu ziemniaczanego 
na sucho 

Sposób otrzymywania krochmalu ziemniaczanego, 
polega na tym że umyte ziemniaki rozdrabnia się na 
miazgę w stopniu umożliwiającym otwarcie możliwie 
wszystkich komórek, a następnie otrzymaną miazgę 
odwadnia w dwóch etapach. W pierwszym etapie od-
dziela się sok komórkowy, natomiast w drugim etapie 
suszy pozbawioną soku miazgę. Celem wydzielenia 
frakcji krochmalu otrzymany produkt poddaje się co 
najmniej jednokrotnemu przesiewaniu na co najmniej 
dwie frakcje, a ewentualnie poszczególne frakcje pod-
daje się w miarę potrzeby jeszcze dalszemu jednokrot-
nemu albo wielokrotnemu rozdrabnianiu i na prze-
mian przesiewaniu i/lub klasyfikacji powietrznej na 
co najmniej dwie frakcje. 

Wynalazek ma zastosowanie nie tylko w nowo bu-
dowanych zakładach przemysłu ziemniaczanego, ale 
stanowić może również podstawę modernizacji istnie-
jących krochmalni. (4 zastrzeżenia) 

A43B P. 200100 T 05.08.1977 

Marian Faustman, Wągrowiec, Polska (Marian 
Faustman). 

Parowa wkładka do ogrzewania nóg 

Parowa wkładka do ogrzewania nóg, w której ele-
menty grzewcze w postaci pompki i przewodów skrap-
lacza umieszczone są wewnątrz buta między warstwą 
płótna od spodu i warstwą filcu, od strony stopy, o 
obrysie w kształcie stopy, a przewód parowania po-
bierający ciepło z otoczenia umieszczony jest po stro-
nie zewnętrznej buta, charakteryzuje się tym, że we-
wnątrz pompki mebranowej (2) umieszczone są sprę-
żyny stożkowe (8), a na zewnątrz wyprowadzony jest 
króciec tłoczny oraz króciec, ssawny. W króćcu umiesz-
czony jest zawór zwrotny (4) połączony z przewodem 
(5). Króciec ssawny z zaworem zwrotnym (3) połą-
czony jest przewodami parownika. Przestrzenie we-
wnętrzne przewodów (5) oddziela dysza z zaworem 
iglicowym, który połączony jest z trzpieniem termore-
gulatora. (2 zastrzeżenia) 

A47G P. 201084 27.09.1977 

Pierwszeństwo: 18.10.1976 Stany Zjedn. Am. 
(nr 733563) 

Dart Industries Inc., Los Angeles, Stany Zjedn. Ame-
ryki. 

Zespół półmisków do podawania potraw 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania 
zestawu do konsumowania bezpośrednio z niego pro-
duktów oraz szczelnego ich przechowywania z możli-
wością otrzymania różnych pojemności dla tych pro-
duktów w zależności od złożenia zestawu. 

Zespół (10) półmisków do podawania potraw obej-
muje dwa podobne do siebie pojemniki (12, 14), które 
są rozdzielone elementem uszczelniającym (16), od-
dzielającym od siebie zawartość obu pojemników (12, 
14), przy czym element (16) ma również postać pół-
miska. (5 zastrzeżeń) 

A61B P. 193951 26.11.1976 

Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Me-
dycznych „Farum", Warszawa, Polska (Józef Ankudo-
wicz). 

Respirator zbiorowy 

Respirator zbiorowy według wynalazku ma zawory 
sterujące oraz czujniki ciśnienia, przepływu i tempe-
ratury umieszczone razem przy każdym z chorych (4). 
Tworzą one zespół pacjenta (3) połączony pneumatycz-
nie poprzez nawilżacz (2) ze zbiorowym modułem daw-
kującym (1) i połączony elektrycznie z modułem ste-
rującym (8), modułem monitorującym (7), modułem 
rejestrującym (6) oraz modułem alarmującym (5). Mo-
duły (5, 6, 7, 8) tworzą centralę sterowania i nadzoru 
(9) respiratora zbiorowego. (3 zastrzeżenia) 
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A61B 
G01B 

P. 194132 02.12.1976 

Akademia Medyczna, Gdańsk, Polska (Władysław 
Miodoński, Andrzej Cichocki). 

Przyrząd pomiarowy do leczenia złamań kostnych 

Przyrząd według wynalazku ma rurkę wgłębnika (1) 
umocowaną w korpusie (4), na której umieszczony 
jest suwak (2). Wewnątrz rurki (1) znajduje się prze-
suwny łącznik (7) zakończony haczykiem (8) i z dru-
giej strony rękojeścią (9). Rękojeść osadzona jest suw-
liwie w korpusie (4) i odpychana jest do niego sprę-
żyną (10). Ponadto rurka (1) na końcu ma wewnętrzny 
garbik (6) oraz szczelinę (5), przez którą pod wpływem 
nacisku na rękojeść (9) wysuwa się na zewnątrz rurki 
(1) haczyk (8). Przyrząd stosuje się do pomiarów dłu-
gości otworów wywierconych w kości podczas operacji 
zespalania złamań kostnych. (3 zastrzeżenia) 

A61B P. 199924 T 28.07.1977 
Śląska Akademia Medyczna, Katowice, Polska (Wal-

demar Bogusz, Andrzej Šcibich). 

Rurka tracheotomijna do dekaniulacji 
po tracheotomii 

Rurka tracheotomijna (9) do dekaniulacji po tra-
cheotonii, zaopatrzona w uniwersalny wentyl z za-
stawką jednokierunkową, według wynalazku jest za-
opatrzona w gwintowaną końcówkę (2), na której za-
kręca się bezpośrednio lub przez łącznik stożkowy 
wentyl (1) wyposażony w dozownik (3) z ruchomą 
płytką z otworami (4) oraz ma wewnątrz wentyla (1) 
membranową zastawkę jednokierunkową (5) 

Wentyl z zastawką według wynalazku ma za zada-
nie szczególnie w przypadkach dekaniulacji dzieci, w 
czasie wdechu wpuszczać swobodnie powietrze do 
rurki, a następnie do płuc. Natomiast wydech idzie 
przez otwór w rurce na krzywiźnie i do krtani roz-
wierając szparę głośni. 

Stopniowo zamykając, aż do całkowitego zamknię-
cia dozownika doprowadzamy do spokojnego przysto-
sowania dziecka do ponownego oddychania prawidło-
wym torem oddechowym i do bezpiecznego usunięcia 
rurki tracheotomijnej. (1 zastrzeżenie) 

A61B P. 199983 T 29.07.1977 

Instytut Matki i Dziecka, Rabka, Polska (Magdalena 
Hanicka, Jan Malkiewicz, Piotr Gutkowski). 

Aparat do jontoforezy pilokarpinowej ze stabilizacją 
prądu pacjenta 

Aparat, służący do pobudzania wydzielania potu dla 
celów diagnostyki medycznej, zabezpieczający pacjen-
ta przed wahaniami natężenia prądu oraz chroniący 
miliamperomierz przed zniszczeniem w przypadku 
zwarcia między elektrodami, według wynalazku ma 
włączony między elektrody (6, 7), a baterię zasilającą 
(1) układ stabilizujący złożony z oporników (8, 9, 11), 
potencjometru (12) i tranzystora (10), oraz odpowied-
nio włączoną zabezpieczającą diodę (3). 

(1 zastrzeżenie) 

A61M P. 200142 09.08.1977 

Pierwszeństwo: 10.08.1976 - Stany Zjedn. Ameryki 
(nr 713.294) 

Population Research Incorporated, Minneapolis, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki. 

Urządzenie do wprowadzania materiałów do jajowodów 

Urządzenie do wprowadzania materiałów do jajowo-
dów za pomocą zgłębnika, który w końcówce lub w 
zakresie końcówki wprowadzanej do jamy macicy 
ma co najmniej jeden otwór wylotowy dla materiału 
oraz organ rozprężny, i z którym jest sprzężony ze-
spół dozowniczy, wyposażony w urządzenie do rozprę-
żania organu rozprężnego, urządzenie dozujące do 
wtłaczania materiału poprzez otwór wylotowy do jamy 
macicy oraz pojedyncze urządzenie uruchamiające, za 
pomocą którego jest poprzez pierwszy i drugi układ 
napędowy uruchamiane zarówno urządzenie rozpręża-
jące jak i urządzenie dozujące, według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że pierwszy układ napędowy 
ma człon sprzęgowy (68) sprzęgający urządzenie roz-
prężające (59, 64, 65) z urządzeniem uruchamiającym 
(67) tak, że występuje ograniczenie ciśnienia maksv-
malnego wewnątrz organu rozprężnego (43) podczas 
jego rozprężania i ciśnienie maksymalne pozostaje 
utrzymane w ciągu okresu czasu wystarczającego do 
przemieszczenia dozowanego materiału z jamy macicv 
do jajników. Człon sprzęgowy ma postać pojedvnczej 
sprężyny (68), którą stanowi walcowa sprężyna śru-
bowa, o małym wskaźniku sztywności. 
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Drugi układ napędowy jest wyposażony w urządze-
nie (90, 91, 92, 95) do zapobiegania powrotnemu prze-
pływowi materiału pod wpływem ciśnienia. Do koor-
dynowania czynności pierwszego i drugiego układu 
napędowego względem siebie służy ciśnieniowy układ 
sterujący. 

Urządzenie rozwiązuje zagadnienie kontroli i regu-
lacji ciśnienia podczas trwania operacji dozowania 
oraz zagadnienie zapobieżenia powrotnemu przepły-
wowi materiału podczas dozowania. (19 zastrzeżeń) 

A61N P. 199641 T 12.07.1977 

Wojewódzki Szpital Zespolony, Opole, Polska (Man-
fred Faferek, Leopold Besztak, Jan Lika, Mikołaj 
Lambrinov). 

Aplikator pochwowy, zwłaszcza do leczenia 
chorób nowotworowych 

Aplikator pochwowy, zwłaszcza do leczenia chorób 
nowotworowych narządów rodnych, według wynalaz-
ku ma cylindryczną oprawę (1), w której znajdują 
się otwory wzdłużne: przelotowy otwór poosiowy oraz 
szereg nieprzelotowych otworów ekscentrycznie usy-
tuowanych do osi. W otworach osadza się filtry (2) 

rurowe, a w nich prowadnice (3) wraz z ładunkiem 
promieniotwórczym (4) i popychaczem (5) blokowanym 
w prowadnicy karbowaną zatyczką (6). Aplikator 
pochwowy według wynalazku rozwiązuje zagadnienie 
skrócenia czasokresu kontaktu z materiałem promie-
niotwórczym personelu lekarskiego. (2 zastrzeżenia) 

Dział В 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D P. 200071 T 03.08.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Woj-
ciech Worwąg, Andrzej Matynia). 

Krystalizator próżniowy 

Krystalizator próżniowy, mający cylindryczno-stoż-
kowy zbiornik (1), w którym ruch zawiesiny krysta-
licznej jest wymuszany w kierunku pionowym w dół 
przez cieczową strumienicę (3) umieszczoną wewnątrz 
zbiornika (1) albo przez mieszadło zastępujące dyszę 
zasilającą strumienicy (3), która jest otoczona opado-
wą przegrodą (4), na której jest zamocowana zbior-

cza taca (5), charakteryzuje się tym, że jest wyposa-
żony w dodatkową przegrodę (8), która co najmniej w 
części má kształt stożkowy i otacza dolną część opa-
dową przegrody (4) oraz pozostałą część strumienicy 
(3). W takiej konstrukcji krystalizatora uzyskuje się 
nowy, korzystny obieg zawiesiny krystalicznej. 

Krystalizator próżniowy według wynalazku jest sto-
sowany w przemysłach chemicznym, farmaceutycz-
nym i spożywczym, zwłaszcza do krystalizacji pro-
duktów z roztworów mających tendencje do intensyw-
nego zarodkowania. (3 zastrzeżenia) 

B01J P. 193892 24.11.1976 

UOP Inc., Des Plaines, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Nośnik o porowatych cząstkach 

Nośnik o porowatych cząstkach z trudnotopliwych 
tlenków nieorganicznych charakteryzuje się niskim 
średnim ciężarem nasypowym 0,25-0,4 g/cm3, przy 
czym 0,6-0,8 cm3/g całkowitej powierzchni tych czą-
stek stanowią pory o średniej średnicy do 600Â, 
ewentualnie zawiera składniki katalizujące. Nośnik 
według wynalazku stosowany jest w procesie refor-
mingu ropy naftowej i katalitycznego odwodorniania 
węglowodorów. (15 zastrzeżeń) 

B01J P. 194049 29.11.1976 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, 
Poznań, Polska (Jerzy Kwaśnik, Henryk Purol, Maria 
Cyrankowska, Lidia Bullert). 
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Sposób wytwarzania katalizatora manganowego 
do dyfuzyjnych elektrod tlenowych lub powietrznych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
katalizatora manganowego do dyfuzyjnych elektrod 
tlenowych lub powietrznych zwłaszcza węglowych sto-
sowanych w elektrochemicznych źródłach prądu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pro-
ces chemiczny strącania dwutlenku manganu prze-
prowadza się w obecności sadzy w środowisku alka-
licznym, przy czym jako środek utleniający związki 
manganawe w zawiesinie sadzy stosuje się tlen gazo-
wy, powietrze lub nadtlenek wodoru, po czym wytwo-
rzony trójtlenek manganu dysmutuje się do MnO2 
przez zakwaszenie i ogrzewanie, a następnie otrzyma-
ny osad po uprzednim odsączeniu, przemyciu wodą, 
wysuszeniu, rozdrobnieniu i przesianiu dodaje się w 
określonej proporcji, korzystnie 3 - 5 % MnO2 do ak-
tywnej masy elektrody. (1 zastrzeżenie) 

B01J P. 194075 30.11.1976 

Akademia Ekonomiczna, Wrocław, Polska (Zbigniew 
Gawrzyński). 

Sposób i urządzenie do wytwarzania pulsującej 
warstwy fluidalnej 

Sposób według wynalazku polega na tym, że gaz 
o stałym objętościowym natężeniu przepływu, stero-
wany rozdzielaczem gazu (13) cyklicznie przepływa 
przez kolejne komory i przylegające do nich segmen-
ty półki z otworami (4), wchodzi w kontakt z poda-
waną od góry na półkę rozdrobnioną fazą stałą lub 
Cieczą, tworząc pulsującą warstwę fluidalną. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu charaktery-
zuje się tym, że dolna część korpusu (2) posiada co 
najmniej dwie komory (6) i (10) utworzone przez półkę 
z otworami (4), ściany boczne i co najmniej jedną 
przegrodę (18), przy czym przestrzenie komór są u 
dołu połączone z odpowiednimi kanałami (16) rozdzie-
lacza gazu (13). 

Sposób i urządzenie według wynalazku są szcze-
gólnie zalecane do realizacji procesów wymiany ciepła 
1 masy w układzie gaz - rozdrobniona faza stała. 

(7 zastrzeżeń) 

B02C P. 200054 T 02.08.1977 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Pol-
ska (Lucjan Pawłowski, Janusz Barcicki, Zbigniew 
Schimmelpfennig, Andrzej Cichocki, Jerzy Jaros, To-
masz Kuhnke). 

Sposób utylizacji niektórych ścieków przemysłu 
azotowego z jednoczesnym zwiększeniem 

wytrzymałości granulek saletry amonowej 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wy-
czerpaną w trakcie oczyszczania ścieków zawierają-
cych azot amonowy, kolumnę ze złożem kationitowym 
regeneruje się 30-60% roztworem kwasu siarkowego, 
a uzyskany roztwór poregeneracyjny wprowadza się 
do produkcji saletry amonowej, najlepiej do rurociągu 
kwasu azotowego, w ilości 8-16 dm3 na 1 tonę wy-
produkowanej saletry. (1 zastrzeżenie) 

B03D P. 193919 25.11.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani-
zacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Kato-
wice, Polska (Stanisław Cierpisz, Wojciech Halota, Jan 
Kaczmarczyk, Władysław Mironowicz). 

Sposób automatycznej regulacji gęstości cieczy, 
zwłaszcza do flotacji 

Sposób automatycznej regulacji gęstości cieczy, 
zwłaszcza do flotacji, polega na tym, że zagęszczona 
ciecz z jednego lub kilku zagęszczaczy, oraz ciecz roz-
rzedzona jest dozowana do zbiornika (1) w określo-
nym stosunku zmienianym za pomocą elementu mno-
żącego (7) poprzez sygnał z regulatora gęstości (6). 
Poziom cieczy w zbiorniku (1) jest regulowany poprzez 
zmianę natężenia przepływu tej cieczy, której sygnał 
z miernika natężenia przepływu jest podawany do 
elementu mnożącego (7), a sygnał wyjściowy z ele-
mentu mnożącego (7) jest podawany na wejście zadane 
układów regulacji przepływu (9), które sterują stop-
niem regulacji zaworów (10). (1 zastrzeżenie) 

B04C P. 202073 10.11.1977 

Fabryka Mebli Okrętowych „Famos", Stargard Gdań-
ski, Polska (Wiesław Prędkiewicz, Kazimierz Nogalski). 

Urządzenie do wyciszania cyklonów 
oczyszczających powietrze 

Urządzenie do wyciszania cyklonów oczyszczających 
powietrze mające króciec wypływu przesłonięty kaptu-
rem charakteryzuje się tym, że króciec (1) wypływu 
powietrza z cyklonu ma kształt rozszerzonego ku gó-
rze kielicha, wewnątrz którego jest umocowany roz-
szerzony ku górze kaptur (2) przesłaniający, tworzący 
kanał (6) wypływowy, kierujący ku górze strumień 
uchodzącego powietrza. Część kielichowa króćca ma 
postać stożkowej osłony (4) dźwiękochłonnej zaś kap-
tur (2) ma kształt stożka skierowanego wierzchołkiem 
w dół oraz otwór (3) wyrównawczy. (2 zastrzeżenia) 
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B08B P. 194176 03.12.1976 

Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Stilon", 
Gorzów Wlkp., Polska (Stefan Sterżeń, Tadeusz Nie-
war, Stanisław Towarnicki). 

Urządzenie do płukania zębatych pompek 
przędzących 

Urządzenie do płukania zębatych pompek przędzą-
cych o różnych gabarytach i różnych kształtach gniazd 
wejściowych napędu, których płukanie wnętrz odby-
wa się przez przepompowywanie czynnika płuczącego, 
charakteryzuje się tym, że wyposażone jest we wkład-
ki sprzęgłowe (16) o różnych wysokościach, zakończo-
ne od góry jednakowymi gniazdami zabierakowymi 
(17), dostosowanymi do zabieraków (5) wrzecion (4), 
a od dołu różnymi zabierakami dostosowanymi do 
gniazd napędowych pompek (15) oraz w palety (12) 
z wybraniami dostosowanymi do kształtu podstaw 
pompek (15) i rozmieszczonymi zgodnie z rozstawem 
wrzecion (4) głowicy (3). Urządzenie ma obudowę i od-
prowadzenie oparów czynnika płuczącego. 

(2 zastrzeżenia) 

B21B P. 194186 03.12.1976 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Bogdan Kra-
suski, Tadeusz Lipski, Witold Związek, Lech Józe-
fiak, Ireneusz Ratecki, Edward Szymański). 

Walcarka do przewężeń szczególnie taśm topikowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania gnio-
tów wyższych od 0,6 przy tolerancji grubości walco-
wanych przewężeń poniżej 0,01 mm. 

Walcarka według wynalazku zawiera dwa zespoły 
walcownicze (1) sprzęgnięte z jednym napędem za 
pomocą elektromagnetycznych sprzęgieł (3) i kształto-
we walce (8) osadzone w zblokowanych łożyskach (9) 
z samoczynną regulacją luzów. Walce (8) sprzężone są 
z czynnym urządzeniem pomiarowym grubości walco-
wanych przewężeń (20), (21) oraz wałkami kontakto-
wymi (11), zasilaczem i urządzeniem sterującym wiel-
kością dopływu prądu do walcowanej taśmy w miejscu 
gniotu. (6 zastrzeżeń) 

B21C P. 194094 01.12.1976 

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych 
„HUTMEN", Wrocław, Polska (Janusz Grabowski, Sta-
nisław Przywecki, Henryk Orzechowski, Józef Woj-
narski). 

Sposób otrzymywania prętów o przekroju 
sześciokątnym oraz ciągadło do stosowania sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji kale-
czenia i zwichrowania płaszczyzn sześciokąta ciągnio-
nych prętów oraz zmniejszenia zużycia narzędzi i ma-
teriałów wyjściowych. Sposób według wynalazku po-
lega na tym, że materiał wyjściowy w postaci pręta 
o przekroju okrągłym poddaje się ciągnieniu w jed-
nej operacji ma kształt sześciokąta. Ciągnienie pręta 
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okrągłego (1) o średnicy (d) przeprowadza się za po-
mocą narzędzia w postaci ciągadła mającego strefę 
zgniatania o zmiennej wypukłości pośrodkowej (5) 
wyznaczonej punktami R i T. Strefę zgniatania cha-
rakteryzują dwa kąty (2a) i {2ax), z których pierw-
szy jest zgniatający a drugi kształtuje naroża. 

(2 zastrzeżenia) 

B21D P. 193867 22.11.1976 

Centralny Ośrodek Projektowo-Technologiczny Prze-
mysłu Maszyn Górniczych „ORTEM", Katowice, Pol-
ska (Jerzy Smelczysz, Kazimierz Sztwiertnia, Marian 
Bartoszek). 

Urządzenie do kalibrowania czopów osi lub wałków 

W urządzeniu według wynalazku możliwe jest ka-
librowanie dwóch czopów na raz i kalibrowanie czo-
pów nie leżących w osi przedmiotu oraz uzyskiwanie 
na czopach wymaganych szczegółów, na przykład łu-
ków. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma dwie umieszczone na prowadnicach (29) 
głowice (1), z których każda połączona jest z tłoczys-
kiem siłownika (3) oraz jest zaopatrzona w uchylną 
matrycę (5), a pomiędzy głowicami (1) ma umieszczone 
nastawne zespoły mocujące (7), połączone z co naj-
mniej jednym siłownikiem (8). (2 zastrzeżenia) 

B21D P. 193907 24.11.1976 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Jan 
Galinowski). 

Sposób wykrawania części z blach ze zmniejszonymi 
lub ukrytymi zadziorami 

Sposób wykrawania części z blach ze zmniejszony-
mi lub ukrytymi zadziorami charakteryzuje się tym, 
że stosuje się operację wstępnego zagłębiania wykra-
wanego kształtu przed operacją wykrawania właści-
wego. 

W zgłoszonym wynalazku wyróżnić można trzy od-
miany, które stosuje się w zależności od rodzaju ope-
racji wykrawania oraz dopuszczalnej wielkości za-
dziorów. Odmiana I i II charakteryzuje się tym, że 
wstępne zagłębienie wykonuje się od strony matrycy 
tnącej, a w odmianie III od strony stempla tnącego. 
Przy zastosowaniu odmiany I uzyskuje się wykrawa-
ne przedmioty lub otwory z zadziorami o znacznie 
obniżonej wysokości, a przy zastosowaniu metody II 
i III zadziory są ukryte i nie wystają powyżej po-
wierzchni blachy. Odmianę II stosuje się przy dziur-
kowaniu, a odmianę III przy wycinaniu przedmiotów. 
Do wykrawania właściwego stosuje się stempel tnący 
o przekroju pierścieniowym, mieszczącym się we 
wstępnym zagłębieniu. (6 zastrzeżeń) 

B21D P. 193913 24.11.1976 

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

Wykrojnik do wykrawania otworów na obwodzie 
dowolnego detalu 

W rozwiązaniu według wynalazku wyeliminowano 
doprowadzenie ręczne detalu co przyczyniło się do 
zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności pracy. Wy-
krojnik według wynalazku wyposażony jest w mecha-
nizm (9) do podawania detali posiadający prowadnicę 
(11) przytwierdzoną do płyty (12) w której to płycie 
osadzone są słupy (13) oddziaływujące na sprężynowy 
aparat (14). Mechanizm (9) wyposażony jest w ramię 
(15) i stycznik (16), a ponadto w rękojeść (17). 

(1 zastrzeżenie) 
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B21G P. 193887 24.11.1976 

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych 
„UNITRA-UNIMA", Warszawa, Polska (Tadeusz Ża-
mojdo, Krzysztof Żyliński, Zdzisław Szczepanowski, 
Zdzisław Stępniak). 

Urządzenie do wykonywania szpilek na końcówki 
zwłaszcza do kondensatorów płytkowych 

Urządzenie jest wyposażone w głowicę, która ma 
dwie powierzchnie robocze (16) i (17) do jednoczes-
nego formowania wstępnego dwóch szpilek w czasie 
jednego cyklu obrotu głowicy. Dla każdej z powierzch-
ni roboczych (16) i (17), w głowicy są po dwie szczeli-
ny (21), przez które przechodzą zabieraki (4) równo-
cześnie i ostatecznie formujące dwie szpilki w uchwy-
tach (11) listwy (10) w czasie jednego cyklu. 

(1 zastrzeżenie) 

B21K P. 194098 01.12.1976 

„Agromet" Kombinat Maszyn Rolniczych, Lublin, 
Fabryka Maszyn Rolniczych im. Rewolucji 1905 г., 
Lublin, Polska (Kazimierz Kasperski). 

Wstępniak do wykonywania części o kształtach 
obrotowych, zwłaszcza kół zębatych i sposoby 

wykonywania obrotowych detali zwłaszcza 
kół zębatych i walcowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania 
znacznych nacisków skierowanych od środka na 
zewnątrz przy stosunkowo małych naciskach wywie-
ranych poosiowo przy wykonywaniu detali obroto-
wych. Wstępniak do wykonywania części o kształ-
tach obrotowych zwłaszcza kół zębatych walcowych 
ma kształt przynajmniej częściowo wydrążonej bryły 
obrotowej (21), której przekroje równoległymi płasz-

czyznami (22, 23) są pierścieniami kołowymi. Średnice 
mniejsze pierścieni kolejnych przekrojów począwszy 
od przekroju płaszczyzny (24), w której leży średnica 
(D24) najmniejsza z możliwych, zwiększają się i osią-
gają maksimum (D26) na skraju w płaszczyźnie (27). 

Sposób wykonywania obrotowych detali zwłaszcza 
kół zębatych walcowych polega na tym, że do zęba-
tej matrycy (16) wkłada się nagrzany wstępniak (17), 
który ma kształt co najmniej częściowo wydrążonej 
bryły obrotowej i wywiera nacisk zębatym stemplem 
(18). Powierzchnię (19) przemieszcza się do zetknięcia 
z powierzchnią oporową (20) matrycy. Sposób wyko-
nywania obrotowych detali z piastą zwłaszcza kół 
zębatych walcowych polega na tym, że nacisk wy-
wiera się na wstępniak z otworem, w który wkłada 
się przygotówkę piasty. (12 zastrzeżeń) 

B22D P. 194172 03.12.1976 

Kombinat Górniczo-Hutniczy „Bolesław", Bukowno 
k.Olkusza, Polska (Jan Kubas, Tadeusz Kolankowski, 
Fryderyk Szatan, Jerzy Bratek). 

Wyposażenie urządzenia do odlewania metali 
zwłaszcza cynku 

Przedmiotem wynalazku jest wyposażenie urządzenia 
do odlewania metali, zwłaszcza cynku, przeznaczone 
szczególnie dla taśmy odlewniczej i służące do ozna-
kowania płyt lub wlewków opuszczających urządzenie 
do odlewania metali. 

Wyposażenie urządzenia do odlewania metali cha-
rakteryzuje się tym, że najkorzystniej na wale napę-
dowym (3) taśmy odlewniczej (4) osadzone są krzywki 
programowe (1) i (2) w postaci tarcz metalowych. 
Krzywka (1) ma rozmieszczone w różnych odstępach 
wygarbienia (5), a krzywka (2) ma wypukłości (8) naj-
korzystniej rozmieszczone co 90°, współpracujące od-
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powiednio poprzez rolki (6) i (9) z wyłącznikiem krań-
cowym podnoszenia (7) i wyłącznikiem krańcowym 
uwolnienia (10). Do poziomego kształtownika poprzecz-
nego (13) stanowiącego element konstrukcji nośnej 
taśmy odlewniczej (4) jest zamocowana poziomo usy-
tuowana rama (14) złożona z dwu kształtowników. Do 
ramy (14) zamocowane są poziomo usytuowane kształ-
towniki (15) stanowiące konstrukcję wsporczą dla pio-
nowo zainstalowanego siłownika pneumatycznego (16). 
Do kształtowników <15) oraz kształtowników ramy (14), 
stanowiących jarzmo, przymocowany jest naj dogodniej 
w pozycji poziomej płaskownik (17) posiadający z je-
dnej strony wycięcie w kształcie litery „U", w którym 
osiowo usytuowany jest siłownik pneumatyczny (16), 
z drugiej strony zaopatrzony jest w języczek (18) na-
chylony do dołu, na którym zamccowany jest na szty-
wno zamek elektromagnetyczny (19). Na osi na ramie 
(14) zainstalowana jest dźwignia (21) wyposażona z je-
dnej strony w samoustawny przegub (22) usytuowany 
pod tłcczyskiem (50) siłownika pneumatycznego (16), 
a na drugim końcu w obrotową głowicę (23). Poniżej 
głowicy (23) na dźwigni (21) zamocowany jest podtrzy-
mujący zaczep (27). (5 zastrzeżeń) 

B22D P 200032 T 02.08.1977 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Henryk Christoph, 
Henryk Chodziński, Henryk Głyk, Andrzej Radźwicki, 
Jerzy Sułkowski, Czesław Witek). 

Zestaw do odlewania syfonowego wlewków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyrnurowywania 
kształtkami ogniotrwałymi kanałów zestawu bez po-
trzeby rozbierania zespołu. 

W tym celu kanały (4) w płycie odlewniczej (1) ma-
ją odgałęzienia (5) przechodzące przez płytę odlewniczą 
(1) i lej (3). Lej (3) podzielony jest w płaszczyźnie po-
ziomej na dwie oddzielne części (a, b). 

(2 zastrzeżenia) 

B23B P. 199888 T 28.07.1977 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Stani-
sław Rusek). 

Sposób mocowania przedmiotu na stele obrabiarki 
i podstawka do mocowania przedmiotu na stole 

obrabiarki, zwłaszcza obrabiarki ultradźwiękowej 

Rozwiązanie według wynalazku uniezależnia pre-
cyzję drążenia otworów w przedmiotach cd bicia koń-
cówki drążaka. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przed-
miot obrabiany osazda się na stole obrabiarki pośred-
nio z zachowaniem możliwości ruchów pływających, 
mocując go w podstawce w otworze (9). 

Dolna płyta (1) podstawki według wynalazku zwią-
zana jest ze środkową płytą (2) parą prowadnic (3), 
zaś środkowa płyta (2) związana jest z górną płytą (4) 
parą prowadnic (5) usytuowanych prostopadle do pro-
wadnic (3). Do każdej z płyt (1), (2), (4) przytwierdzo-
ne są opory (6), (7). Pomiędzy oporami (6), (7) osadzo-
ne są elementy sprężyste (8). W górnej płycie (4) wy-
konany jest otwór (9) do wstępnego centrowania 
przedmiotu obrabianego. (2 zastrzeżenia) 

B23D P. 194043 29.11.1976 

Bielska Fabryka Armatur „BEFA", Bielsko-Biała, 
Polska (Stefan Nowak, Marian Orzechowski). 

Sposób wykonywania rowków śrubowych zwłaszcza 
wewnętrznych i narzędzie do stosowania tego sposobu 

Sposób wykonywania rowków śrubowych wielokrot-
nych lub pojedynczych, o kącie pochylenia linii śru-
bowej o45°, zwłaszcza w otworach, charakteryzuje się 
tym, że zarys rowków śrubowych w otworze wyko-
nuje się skrawaniem przez odpowiednio skonstruowa-
ny przepychacz lub przeciągacz trzpieniowy bez nada-
wania napędu skrętnego, który powstaje samoczynnie 
w wyniku wgłębiania się narzędzia (przepychacza lub 
przeciągacza) w otwór przy użyciu siły osiowej-linio-
wej, pod warunkiem zapewnienia swobodnego obrotu 
narzędzia lub obrabianemu przedmiotowi (nakrętce) 
np. przez ułożyskowanie promieniowo-osiowe lub co 
najmniej osiowe. 

Przepychacz posiada część prowadzącą wstępną-cy-
Mndryczną gładką o długości (Lo) i średnicy (do) od-
powiadającej średnicy otworu, który ma być gwinto-
wany. Na dalszej części trzpienia zbieżnej i końcowej 
o stosunku średnicy końcowej (d) do (dj) mieszczącym 
się w granicy korzystnie 1,1 do 1,3 nacięty jest wielo-
kldn śrubowy o kącie pochylenia linii śrubowej a45°. 
Ilość zębów o długości (1) powstaje w wyniku nacięcia 
rowka wiórowego o szerokości (a) (jedno lub wielo-
wchodowego) przecinającego pod kątem (ß) nacięty 
wieloklin śrubowy. 

Rowki wiórowe wykorzystane są do nadania zębom 
kąta natarcia (y). Kąt przyłożenia (6) dla narzędzia 
pierwszego (zdzieraka) wzrasta proporcjonalnie do je-
go długości do wielkości 3°, a przy następnych i wy-
kańczającym posiada wartość korzystnie stałą odpo-
wiadającą wielkości maksymalnej kąta (6) narzędzia 
poprzedniego. (2 zastrzeżenia) 
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B23D P. 194134 03.12.1976 

Marian Wybrański, Warszawa, Polska (Marian Wy-
brański). 

Przecinarka tarczowa do metali z głowicą umieszczoną 
na ramieniu przechyłowym 

Przecinarka ma silnik (3), który napędza za pośred-
nictwem pasków klinowych tarczę ścierną (6). Silnik 
(3) i tarcza ścierna (6) są zamocowane na wspólnym 
ramieniu przechyłowym (2). Ramię przechyłowe zamo-
cowane jest w łożysku ślizgowym (7) umiejscowionym 
na podstawie korpusu (1), przy czym przedmiot prze-
cinany umocowany jest na stole (4). (2 zastrzeżenia) 

B23K P. 194007 27.11.1976 

Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych 
i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze, Pol-
ska (Janusz Czerwik, Tadeusz Obrocki, Józef Kozdry, 
Michał Heisig, Sylwester Idzikowski). 

Sposób i zestaw urządzeń do uruchamiania i ochrony 
wirującej spawarki 

Sposób uruchomienia i ochrony wirującej spawarki 
(1) polega na tym, że do masy (4) i spawalniczej ele-
ktrody (2) jest połączone korzystnie stałe „czuwające", 
niskie, bo wynoszące około 12 Volt, napięcie prądu 

stałego, połączone odpowiednimi znakami z masą (4) 
i elektrodą (2) strony wyjściowej spawarki poprzez 
układ (8) włączania spawarki, a zwarcie na krótko 
elektrody (2) i masy (4) spawarki (1) powoduje zam-
knięcia „czuwającego" obwodu prądu i zadziałanie u-
kładu (8) uruchamiania spawarki (1), łączącego ją au-
tomatycznie na gwiazdę, a następnie po kilku sekun-
dach samoczynnie na trójkąt, co pozwala na rozpoczę-
cie pracy, spawania, niezależnie od tego to samo „czu-
wające" napięcie zasila układ (10) wyłączania spawar-
ki (1) po kilku minutach jej jałowej pracy jak też za-
sila układ (11) ochrony spawarki (1) przed zniszcze-
niem w przypadku wypadnięcia jednej z faz lub za-
niku uziemnienia. 

Istota zestawu urządzeń do uruchomienia wirującej 
spawarki polega na tym, że do zasilającego spawarkę 
przewodu (5) jest podłączony poprzez wyłącznik (6) za-
silacz (7) prądu stałego, który jest poprzez układ (8) 
zdalnego włączania spawarki i(l) połączony odpowied-
nimi dla siebie biegunami, a to z połączoną poprzez 
prostownik (12) diodę ze spawarki (1) - masę (4) i z 
elektrodą (2), a ponadto zasilacz (7) jest połączony 
z układem (10) dla wyłączania spawarki (1) po kilku 
minutach jałowego biegu, oraz z układem (9) automa-
tycznego przełącznika gwiazda-trójkąt i z układem (11) 
zabezpieczającym silnik spawarki (1) przed zniszcze-
niem w przypadku wypadnięcia jednej z faz lub za-
niku uziemnienia. 

Układ charakteryzuje się jeszcze tym, że zasilacz (7) 
jest połączony z jedną z faz i z uziemnieniem poprzez 
wyłącznik (6). (3 zastrzeżenia) 

B23P P. 194123 01.12.1976 

Huta im. Mariana Buczka, Sosnowiec, Polska (Wła-
dysław Piekara, Adam Solipiwko). 

Sposób regeneracji pomp 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia pro-
cesu regeneracji. 

Sposób regeneracji zębatych pomp charakteryzuje 
się tym, że regenerację tę prowadzi się metodą odle-
wania polegającą na wprowadzeniu do wnętrza korpu-
su zamiast zębatych kół modelowych wałków, po 
uprzednim rozwierceniu otworów. Po zatkaniu jednego 
z otworów pompy, najkorzystniej wylotowego masą 
formierką, najlepiej gipsem, podgrzewa się tak przy-
gotowaną pompę do temperatury około 200°C i zalewa 
jej wnętrze przez otwór wlotowy roztopionym uprzed-
nio stopem na przykład na osnowie ołowianej zawie-
rającym 2-20% cyny, 10-16% antymonu, do 2% mie-
dzi. 

Następnie chłodzi się w temperaturze otoczenia, a po 
ochłodzeniu czyści przewody, po czym demontuje 
pompę i wymienia modelowe walce na koła zębate. 

(1 zastrzeżenie) 
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B23P P. 200028 T 01.08.1977 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Mie-
czysław Dąbrowski). 

Elektroda obrabiarki elektrochemicznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie drążenia otwo-
rów bez pozostawiania rdzenia. 

W korpusie (1) elektrody według wynalazku osadzo-
ny jest obrotowy trzpień (2). 

Trzpień (2) ma co najmniej jeden otwór przepływo-
wy (3) rozmieszczony mimośrodowo względem osi o-
brotu trzpienia (2). Ilość i wielkość otworów (3) uza-
leżniona jest od powierzchni roboczej elektrody. Kor-
pus (1) elektrody ma otwór (4) doprowadzający ele-
ktrolit. Trzpień (2) napędzany jest silnikiem (5) po-
przez sprzęgło (6). Obrót trzpienia (2) może być rów-
nież wymuszony strugą elektrolitu. W tym przypadku 
trzpień (2) ma wirnik (7) z łopatkami (8). Struga ele-
trolitu lub powietrza doprowadzana jest otworem (9) 
do wirnika (7). (4 zastrzeżenia) 

B23Q P. 193884 24.11.1976 

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, Pru-
szków, Polska (Adam Dzierżkowski). 

Paleta do mocowania przedmiotów z imadłem palety 

Paleta do mocowania przedmiotów z imadłem pale-
ty, przeznaczone do zastosowania w centrach produk-
cyjnych, posiadają bazowanie na dwóch elementach 
pryzmowych (5) i (6), z których jeden (6) jest elemen-
tem stałym, a drugi (5) ruchomym z gwarantowanym 
kasowaniem luzów. 

Są one wyposażone ponadto w wahliwe elementy 
zgarniające, listwy dociskowe z elementami rolkowy-
mi oraz w element zaczepowy (15) poruszany tłokiem 
(14) roboczo-sterującym. (1 zastrzeżenie) 

B23Q P. 193950 26.11.1976 

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, Pru-
szków, Polska (Jerzy Zacharzewski). 

Przednie ulożyskowanie toczne wrzeciona obrabiarki 

Rozwiązanie według wynalazku zapewnia intensyw-
ne chłodzenie obejmu wewnętrznego pierścienia ło-
żyska tocznego, dzięki czemu unika się dużej różnicy 
w rozszerzalności cieplnej obu pierścieni łożyska 
i przednie ułożyskowanie wrzeciona przestaje być 
źródłem intensywnego wydzielania się ciepła odkształ-
cającego obrabiarkę. Zwiększa się w związku z tym 
dokładność geometryczna obrabiarki, zmniejszają się 
jej straty energetyczne i zwiększa sprawność napędu 
wrzeciona. 

Przednie ułożyskowanie toczne wrzeciona obrabiar-
ki, chłodzone olejem smarującym, charakteryzuje się 
tym, że wrzeciono (1) na swoim stożkowym czopie lub 
łożysko toczne dwurzędowe rolkowe (2) na wewnętrz-
nej stożkowej powierzchni pierścienia wewnętrznego 
posiadają szereg rowków (14), a pierścienie dystansowe 
<8) i (13) ukształtowane są tak, że tworzą dodatkową 
komorę pierścieniową (15) obiegu oleju smarującego 
i zaopatrzone są: pierścień (8) w otworki (16), a pierś-
cień (13) w otworki (17), a odrzutnik (9) wyposażony 
jest w szeregtrowków (18) na swej czołowej powierz-
chni. ' (1 zastrzeżenie) 
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B23Q P. 194090 30.11.1976 

Fabryka Automatów Tokarskich, Wrocław, Polska 
(Władysław Smolnicki, Zbigniew Augul). 

Urządzenie do pomiaru posuwu suportu obrabiarki 
w skali metrycznej i calowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie współosiowego 
usytuowania skal przy jednoczesnym włączeniu szyb-
kich posuwów. 

Urządzenie według wynalazku ma napędzający wa-
łek (1), na którym jest trwale osadzone koło zębate (2) 
i dodatkowo połączone z nim przy pomocy wpustu (3). 
Koło zębate (2) ma uzębienie wewnętrzne o 127 zę-
bach, zaś na jego powierzchni zewnętrznej osadzony 
jest obrotowo pierścień (4) ze skalą calową, której po-
łożenie jest ustalone zaciskowo przy pomocy nakrętki 
(5), z pośrednictwem pierścienia (6). Koło zębate (2) 
stanowi piastę dla koła zębatego (8) o uzębieniu we-
wnętrznym i 125 zębach. Obydwa koła (2) i (8) są za-
zębione z kołem pośredniczącym (10). Koło to jest 
osadzone obrotowo na mimośrodowej względem osi 
wałka (1) i stałej piaście (11), która stanowi jednocześ-
nie łożysko ślizgowe dla wałka (1). Koło pośredniczące 
(10) ma 114 zębów. Urządzenie ma zastosowanie szcze-
gólnie w obrabiarkach do skrawania metali. 

(5 zastrzeżeń) 

B24B P. 193917 24.11.1976 

Huta Stalowa Wola, Kombinat Przemysłowy, Stalo-
wa Wola, Polska (Józef Kocielski, Marián Dul). 

Urządzenie do zwiększenia zakresu szlifowania wałów 
na szlifierce 

Urządzenie do zwiększenia zakresu szlifowania wa-
łów na szlifierce składa się z korpusu przedniego (5) 
przystosowanego swoją spodnią częścią do zamocowa-
nia na prowadnicy szlifierki, posiadającego tuleję (6) 
z przymocowanymi szczękami (7) do centrowania i mo-
cowania przedmiotu, belki wspornikowej (8) połączo-

nej z korpusem przednim (5), na której zakończeniu 
jest zamocowany korpus tylny (9) również wyposażony 
w ułożyskowaną tuleję (10), do której są przymoco-
wane szczęki (11) do centrowania i mocowania przed-
miotu. Tuleja (6) korpusu przedniego (5) i tuleja (10), 
korpusu tylnego (9) posiadają w swoich otworach tu-
lejki prowadzące (12) i (13) o średnicy otworu nieco 
większej niż średnica przedmiotu obrabianego. 

(1 zastrzeżenie) 

B24C P. 201570 17.10.1977 

Pierwszeństwo: 20.10.1976 - Węgry (nr 13258) 

CSEPEL MÜVEK FÉMMUVE, Budapeszt, Węgry (Lá-
szló Mezei, István Böhm, József Geoger). 

Sposób obróbki powierzchniowej taśm metalowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania je-
dnolitej powierzchni taśmy przy wyeliminowaniu lub 
zmniejszeniu zanieczyszczania obrobionej powierzchni 
taśmy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że taśmę 
wprowadza się w strefę obróbczą, w której dmucha 
się za pomocą dysz co najmniej na jedną stronę po-
wierzchni taśmy mieszankę składającą się z dwóch 
składników, a mianowicie z ziarnistego twardego ma-
teriału oraz z tłoczonej pod ciśnieniem substancji noś-
nej gazowej lub płynnej. (17 zastrzeżeń) 

B25J P. 202479 28.11.1977 

Pierwszeństwo: 01.12.1976 - Republika Federalna 
Niemiec (nr P. 2654517.5) 

Siemens Aktiengesellschaft, München, Republika 
Federalna Niemiec (Hans-Dieter Schlegel, Jochen Bec-
ker, Jürgen Sandkuhl). 

Manipulator 

Manipulator, w którym ramię chwytaka unoszone 
jest elektromechanicznie napędem do góry i przechyl-
nie, według wynalazku charakteryzuje się tym, że na-
pęd (13) wrzeciona jest sprzężony z elektro-napędem 
(11) usytuowanym poza kolumną i(14) do podnoszenia, 
przy czym ta kolumna (14) jest przechylna i przesuwa 
w kierunku pionowym względem wieńca zębatego (22) 
przez który przenoszony jest poprzez przełożenie (24) 
ruch obrotowy z innego elektro-napędu (21). 

Konstrukcja rozwiązuje zagadnienie możliwości wy-
konywania manipulatorem jednocześnie ruchu obroto-
wego i podnoszenie przy względnie ograniczonym mo-
mencie nośnym. Manipulator znajduje zastosowanie 
przy montażu prostych części i obsłudze maszyn. 

(8 zastrzeżeń) 
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B25J P. 202480 28.11.1977 

Pierwszeństwo: 01.12.1976 - Republika Federalna Nie-
miec (nr P. 2654494.5) 

Siemens Aktiengesellschaft, München, Republika Fe-
deralna Niemiec (Hans-Dieter Schlegel, Jochen Becker, 
Jürgen Sandkuhl). 

Chwytak manipulatora 

Chwytak manipulatora przemysłowego z członami 
chwytowymi zamocowanymi na dwóch usytuowanych 
na jednym trzpieniu tarczach, który przez przełożenie 
przenosi ruch wzdłużny manipulatora i przekształca 
na ruch obrotowy chwytaka, według wynalazku cha-
rakteryzuje się tym, że między tarczami (8, 81) jest 
jarzmo (4) w ruchu wzdłużnym, obejmujące co naj-
mniej częściowo trzpień (11). Każda tarcza (8, 81) jest 
sprzęgnięta z jarzmem (4). 

Konstrukcja rozwiązuje zagadnienie uzyskania pro-
stej budowy mechanizmu przy utrzymaniu jego dużej 
pewności działania. (5 zastrzeżeń) 

B26F P. 199874 T 27.07.1977 

Wytwórnia Filtrów „PZL", Sądziszów Małopolski, 
Polska (Jan Wołcyrz, Lesław Majka, Józef Załocha, 
Tadeusz Pondo). 

Urządzenie do wykrawania z rulonów krążków, 
zwłaszcza z siatek plecionych i tkanych 

Urządzenie według wynalazku ma praskę (11) z za-
mocowanym w niej wykrojnikiem (12) jednoczesnym. 

Konstrukcja nośna (10) praski (11) zawieszona jest 
na prowadnicach (9) wałkowych i przesuwana jest po 
nich za pomocą siłownika (14) dwustronnego działa-
nia połączonego z konstrukcją nośną (10). Siłownik (14) 
umieszczony jest między prowadnicami (9), a jego tło-

czyska połączone są z ramą (1) urządzenia. Po obu 
stronach ramy (1) zamocowane są zderzaki skrajne, a 
pod siłownikiem (14) znajduje się wymienna listwa 
ustalająca (17), współpracująca z pilotami blokujący-
mi połączonymi z siłownikiem (14) i sterującymi jego 
pracą. (2 zastrzeżenia) 

B27B P. 199871 T 25.07.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek", Bytom, 
Polska (Stanisław Stelmach, Franciszek Wardas, Kon-
rad Oleś, Józef Kurek, Antoni Gołaszewski). 

Mechaniczna piła do cięcia drewna bezpośrednio 
w przodkach górniczych 

Mechaniczna piła do cięcia drewna bezpośrednio 
w przodkach górniczych napędzana jest znaną ręczną 
wiertarką górniczą. Jej czynne wrzeciono (1) zakoń-
czone jest z jednej strony końcówką (2) csadczą wier-
tła górniczego i ułożyskowane w ochronnej tulei (4), 
zaś na drugim jej końcu osadzona jest tarczowa piła 
(3) dla drewna lub metalu. Koniec wrzeciona (1) od 
strony piły (3) sprzężony jest z biernym wrzecionem 
(5) ułożyskowanym w ochronnej tulei (6) zakończonej 
grotem (7). Całość po sprzężeniu z wiertarką umożli-
wia mechaniczne cięcie drewna trzymając piłę w rę-
kach, opierając grotem o górotwór lub inną podporę, 
lub też opiera się na stojakach (10). (3 zastrzeżenia) 

B27C P. 194183 03.12.1976 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska (To-
masz Witkowski). 

Układ do zabezpieczania przed uszkodzeniami narzędzi 
skrawających w obrabiarkach i urządzeniach 

do obróbki drewna 

Układ do zabezpieczania przed uszkodzeniami na-
rzędzi skrawających w obrabiarkach i urządzeniach 
do obróbki drewna zawiera czujnik indukcyjny (1) 
zamocowany w pobliżu przesuwającego się w obra-
biarce drewna. Czujnik indukcyjny (1) włączony jest 
w obwód rezonansowy generatora (2) o częstotliwości 
(fi) zmieniającej się w wyniku zbliżenia do czujnika 
przedmiotu metalowego znajdującego się w obrabia-
nym drewnie. Układ posiada również drugi generator 
(3) wytwarzający stałą częstotliwość (f2), przy czym 
sygnały z obu generatorów (2 i 3) podawane są na wej-
ście mieszacza (4), który wytwarza sygnał o częstotli-
wości różnicowej (f2-f"i). 
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Wyjście mieszacza (4) jest połączone poprzez filtr 
górnoprzepustowy (5), detektor (6) i wzmacniacz (7) 
z przekaźnikiem (8). Przekaźnik ten zatrzymuje obra-
biarkę i włącza sygnalizację informującą o ukrytej 
wadzie. (1 zastrzeżenie) 

B27M P. 194087 30.11.1976 

Spółdzielnia Pracy Przemysłu Zabawkarskiego 
„ZORKA", Cieplice Śl. Zdrój, Polska (Józef Maciąg, 
Zdzisław Jackowski). 

Sposób wytwarzania klocków, zwłaszcza zabawkarskich 

Sposób według wynalazku polega na tym, że jako 
materiał formowany stosuje się kompozycję z trocin 
drzewnych w ilości 80 do 90 części wagowych i żywicy 
mocznikowej w ilości 10 do 20 części wagowych z do-
datkiem 1 do 2 części wagowych chlorku amonu 
(NH4CI), po czym tak otrzymaną kompozycją napełnia 
się formy o żądanym kształcie i formuje pod ciśnie-
niem 35 do 45 kG/cm2 w temperaturze 60 do 90°C. 

(1 zastrzeżenie) 

B28B P. 193850 22.11.1976 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Bu-
downictwa „ZREMB", Warszawa, Polska (Eugeniusz 
Dmowski, Romuald Osiński, Jerzy Zalecki). 

Forma do formowania betonowych przestrzennych 
prefabrykatów 

Przedmiotem wynalazku jest forma do formowania 
betonowych przestrzennych prefabrykatów stosowa-
nych w budownictwie, takich jak kabiny sanitarne 
itp. 

Zastosowanie stałego sztywnego rdzenia w formie 
według wynalazku pozwala na uproszczenie kon-
strukcji i doniżenie masy formy, a w eksploatacji -
na łatwe rozformowywanie i utrzymanie dużej stabi-
lizacji wymiarowej wytwarzanych prefabrykatów. 

Forma składa się z równoległych boków zewnętrz-
nych (1), ze stałego, sztywnego rdzenia (2) o bocznych 
ścianach zbieżnych i z ruchomej podstawy (3) podno-
szonej za pomocą siłowników hydraulicznych (4). 

(1 zastrzeżenie) 

B29C P. 199808 T 20.07.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pro-
dukcji Zwierzęcej „Meprozet", Gdańsk, Polska (Rado-
sław Czub, Zbigniew Głowinkowski, Tadeusz Reszka, 
Stanisław Socha, Zbigniew Sochalski, Stanisław Stę-
żała, Krzysztof Wierzbicki). 

Sposób wytwarzania elastycznych łączników rurowych 

Wypadek rozwiązuje zagadnienie eleminacji skom-
plikowanych maszyn i urządzeń poprzez wykorzysta-
nie metody odśrodkowej do przesycania maty albo 
tkaniny szklanej lub innych tkanin z włókna natural-
nego lub syntetycznego stanowiących po zakończonym 
procesie ściankę odcinka rurowego. 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że łączniki 
wykonuje się w formach obrotowych przesycając 
płynnym poliuretanem syntetyzowanym z izocyjania-
nów i substratów zawierających reaktywne grupy wo-
dorotlenowe i/lub inne grupy funkcyjne reagujące z 
izocyjanianami na matę szklaną lub tkaninę szklaną 
względnie inne tkaniny z włókna naturalnego lub syn-
tetycznego. (1 zastrzeżenie) 

B29H P. 200109 T 05.08.1977 

„Warel" Zakłady Elektroniczne im. Franka Zubrzyc-
kiego, Warszawa, Polska (Włodzimierz Mazurczak, 
Wiesław Sobiech, Stanisław Ryżko). 

Sposób i urządzenie do otrzymywania detali z żywic 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że wykonuje-
my wzorzec dowolnego detalu, który zalewamy kau-
czukiem silikonowym otrzymując formę (1). Po wyję-
ciu wzorca z formy (1) poddajemy go obróbce zmniej-
szającej gabaryty wzorca do kształtów zewnętrznych 
detalu i wykonujemy odlew gipsowy, do którego wle-
wamy kauczuk silikonowy w wyniku czego otrzymu-
jemy stempel (2). Urządzenie wg wynalazku stanowi 
forma <1) kształtów zewnętrznych oraz stempel (2) 
kształtów wewnętrznych wykonane z kauczuku sili-
konowego. Forma (1) ograniczona jest ramą (3) mająca 
prowadzące kołki (4), na których bazowany jest stem-
pel (2). Do stempla (2) przykręcony jest płaskownik 
(5) wkrętami (6). Rama (3) i stempel (2) mają zbroje-
nia. (2 zastrzeżenia) 

B41F P. 193938 24.11.1976 

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Poligraficznego 
„Grafmasz", Poznań, Polska (Konstanty Jajus, Adam 
Białek). 

Zespół elektryczny do programowania cykli pracy, 
zwłaszcza pras poligraficznych 

Zespół elektryczny do programowania cykli pracy, 
zwłaszcza pras poligraficznych, pozwalający na za-
programowanie czasu wstępnego grzania na styku, 
określonej wartości ciśnienia, czasu grzania na ciśnie-
niu oraz właściwej temperatury przy procesie wyko-
nywania matryc poligraficznych, według wynalazku 
wyposażony jest w styczniki silnika (17), elektroma-
gnesu (18) i pomocniczy (19) którymi steruje odpowied-
nio ruch stołu oraz ciśnienie w układzie hydraulicz-



Nr 12 (118) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 17 

nym. Ponadto zespół ma przekaźniki czasowe, które 
pozwalają na sterowanie czasu wykonywania matrycy 
oraz czasu poszczególnych cykli pracy prasy. Łączni-
ki krańcowe ,,styku stołu" (7) i „dół stołu" wyznacza-
ją cykl pracy stołu. Zespół wyposażony jest w sygna-
lizację akustyczną i' świetlną. (1 zastrzeżenie) 

B41F P. 193940 24.11.1976 

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Poligraficznego 
„Grafmasz", Poznań, Polska (Adam Białek, Konstanty 
Jajus). 

Urządzenie hydrauliczne szybkiego podnoszenia, 
zwłaszcza w prasach poligraficznych 

Urządzenie, dostosowane do pracy w prasach dwu-
stopniowych, według wynalazku ma duży tłok (2) u-
mieszczony przesuwnie zewnętrzną powierzchnią w 
koszulce cylindra (1), zaś wewnętrzną powierzchnią 
w postaci małego cylindra (3) na nieruchomym małym 
tłoku (4). Mały tłok (4) ma kanał (9) doprowadzający 
ciecz pod ciśnieniem do przestrzeni (8) małego cylindra 
(3). Ciśnienie wytwarzane w tej przestrzeni (8) powo-
duje szybkie podnoszenie stołu roboczego prasy. 

(1 zastrzeżenie) 

B60B P. 199886 T 27.07.1977 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Dariusz Swinar-
ski, Janusz Piskorz, Józef Rokicki, Włodzimierz Ław-
niczak). 

Uchwyt mocujący 

Uchwyt mocujący według wynalazku, przeznaczony 
zwłaszcza do mocowania mierników w deskach roz-
dzielczych samochodów ciężarowych i autobusów, cha-
rakteryzuje się tym, że jeden z końców (5) uchwytu 

(4) wygięty jest w kształcie litery ,,C", przy czym w 
równoległych ściankach (8) tego wygięcia wykonane 
są współosiowe otwory (6) leżące na przeciw siebie, 
które stanowią prowadzenie uchwytu (4) względem 
osi pionowej miernika (1). (1 zastrzeżenie) 

B60P 
B65D 

P.194117 01.12.1976 

Zakłady Urządzeń Chemicznych „METALCHEM", 
Kościan, Polska (Leszek Wojciechowski, Eugeniusz 
Frąszczak, Krzysztof Łakomy, Jerzy Grzelka). 

Zbiornik autocysterna 

Zbiornik autocysterna składa się z płaszczy zew-
nętrznego i wewnętrznego i ma kształt cylindryczny 
na całej długości, zakończony wypukłymi dennicami. 
Na obwodzie pomiędzy płaszczami umieszczone są 
elementy dystansowe niezamykające swobodnego prze-
pływu powietrza, stanowiącego izolację płaszcza we-
wnętrznego od temperatury otoczenia. Połączenie 
trwałe obu płaszczy elementami dystansowymi na ob-
wodzie tworzy ponadto komorowy sztywny układ po-
przeczny i wzdłużny. Wewnątrz płaszcza wewnętrzne-
go umieszczone są w odstępach nierównych przegrody 
przelewowe z otworami przelewowymi rozmieszczony-
mi naprzemiennie z lewej i prawej strony osi zbior-
nika oraz z wycięciami przelewowymi o kształcie wy-
cinka koła rozmieszczonymi na obwodzie przegród na 
styku z płaszczyzną płaszcza wewnętrznego. Poprzez 
pokrywające się w linii wycięcia przelewowe u dołu 
zbiornika, w jego linii wzdłużnej, poprowadzone są 
przewody rurowe grzejne. Króćce tych przewodów wy-
prowadzone są przez płaszcz wewnętrzny i zewnętrzny 
do szafki bocznej w konstruowanej w jedną całość 
z szafką tylną, w której znajdują się króćce i zawory 
spustowe, przy czym szafki boczne i tylna umiesz-
czone są w jednej zwartej konstrukcji tylnego zde-
rzaka podwozia cysterny naczepy. Zbiornik cysterna 
tworzy sztywną konstrukcję samonośną opartą na 
konstrukcji tylnego podwozia naczepy poprzez dwie 
boczne podpory mające kształt odwróconego stożka, 
o podstawie zbliżonej do elipsy. Z przodu zbiornika 
cysterna oparta jest na ramie ciągnika siodłowego 
poprzez jedną podporę mającą również kształt odwró-
conego stożka, o podstawie zbliżonej do elipsy. 

W części przyśrodkowej zbiornika cysterny znajduje 
się podpora postojowa naczepy mająca również kształt 
odwróconego stożka o podstawie elipsy. Ponadto zbior-
nik cysterna ma przy włazie zamontowany zespół 
oddechowy, a przy spuście zawór denny, sterowany 
mechanicznie. (2 zastrzeżenia) 
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B60P 
B65G 

P. 202304 22.11.1977 

Pierwszeństwo: 24.11.1976 Włochy (nr 69789-A/76) 

Franco SportcleUi Baduel, Pianezza Torinese, Wło-
chy. 

Urządzenie do zasilania zbiornika, zwłaszcza pojazdu 
sa-iïiocliodowego 

Urządzenie do zasilania zbiornika stanowi korek (1) 
ryglowany we wlewie (2) połączonym rurą (3) ze zbior-
nikiem (4), dwie uszczelki (5), (7) połączone odpowied-
nio z nadwoziem (14) i zbiornikiem (4), taśma (6) łą-
czącą rurę (3) z wlewem (2), oraz szereg gwoździ (8) 
do mocowania wlewu (2) w nadwoziu (14). 

Rozwiązanie według wynalazku ma zastosowanie do 
zbiorników pojazdów samochodowych zaopatrzonych 
w zamek. (15 zastrzeżeń) 

B60T 
F16D 

P. 201465 12.10.1977 

Pierwszeństwo: 12.10.1976 - Wielka Brytania 
(nr 42254/76) 

Girling Limited, Birmingham, Wielka Brytania. , 

Zespół pomp hamulcowych do hydraulicznych ukła-
dów hamulcowych pojazdów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia bu-
dowy zespołu pomp hamulcowych. 

Zespół pomp hamulcowych do hydraulicznych ukła-
dów hamulcowych pojazdów zwłaszcza typu pow-
szechnie używanych w ciągnikach rolniczych itp. po-
jazdach, w których komory przepustowe pomp hamul-
cowych, uruchamianych pedałami, są połączone z so-
bą za pomocą otworu przepustowego lub przewodu 
przechodzącego przez zawory przepustowe normalnie 
całkowicie otwierane poprzez poosiowy ruch tłoków, 
charakteryzuje się tym, że zawór przepustowy (28, 17, 
14) każdej z pomp hamulcowych jest normalnie ot-
warty, przy czym każdy zawór przepustowy jest prze-
mieszczany do położenia zamknięcia dla odgrodzenia 
komory przepustowej (12) pompy hamulcowej od 
zbiornika (20) w przypadku zwiększenia ciśnienia w 
komorze przepustowej i umożliwienia niezależnego 
działania drugiej pompie hamulcowej, przy czym za-
wór przepustowy (28, 17, 14) każdej z pomp zawiera 
ogranicznik przepływu dopuszczający występowanie 
ograniczonego przepływu pomiędzy komorą przepus-
tową (12) pompy hamulcowej, a zbiornikiem <20), kie-
dy ten zawór przepustowy jest otwarty. Zawór prze-
pustowy składa się z pierścienia uszczelniającego (14K 
umieszczonego na tłoku (13), który jest przemieszcza-
ny w kierunku uruchamiania hamulca, kiedy urucha-
miana jest pompa hamulcowa oraz z tulei dystanso-
wej (17) i zamknięcia (28) reagującego na zmiany ciś-
nienia w komorze przepustowej (12). (5 zastrzeżeń) 

B62D P. 20Ö027 T 01.08.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Fran-
ciszek Romanów, Piotr Wrzeciomarz). 

Bezpieczny zderzak samochodowy 

Zderzak jest utworzony z belki (1) wykonanej z 
kształtownika dowolnego kształtu oraz mocujących 
elementów (4), przeznaczonych do przytwierdzenia bel-
ki (1) do pojazdu (6). Wnętrze kształtownika jest wy-
pełnione komórkowym rdzeniem (2) typu plastra mio-
du, zalanym tworzywem spienianym. Komórki rdze-
nia (2) są zwrócone otwartą stroną w kierunku spo-
dziewanego działania sił, występujących podczas ko-
lizji pojazdu. Rdzeń (2) może być wykonany z folii 
aluminiowej, papierowej lub z tworzywa sztucznego. 
Tworzywo spienione może być pianką fenoloformalde-
hydową lub poliuretanową. 

Zderzak według wynalazku zabezpiecza samochód 
przed deformacją przy zderzeniach powstających 
zwłaszcza przy eksploatacyjnych prędkościach pojazdu. 

(6 zastrzeżeń) 

B62D P. 201363 07.10.1977 

Pierwszeństwo: 08.10.1976 - St. Zjedn. Am. 
(nr 831050) 

Sakon Matti Mononen, Nurmijarvi, Finlandia. 

Pojazd samozaładowczy 

Pojazd samozaładowczy do wykonywania i/lub na-
bierania ładunku i następnie wyładowywania go, ma 
ramę (4) wspartą na dwóch kołach, pojemnik ładunku 
osadzony na tej ramie przy pomocy układu dźwignio-
wego obrotowo-wychylnie oraz elementy współpracu-
jące z gruntem w postaci ciągnika dwukołowego (11), 
utrzymujące tę ramę i służące do wywołania ruchu 
jazdy oraz napędu układu dźwigniowego pojemnika. 
Dźwignia (6) jest przymocowana przegubowo do ramy 
(4) w celu obracania się względem ramy, zaś do tej 
dźwigni jest przymocowany przegubowo nośnik ła-
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dunku (3) celem obracania się względem dźwigni wo-
kół osi nośnika. Do ramy jest roboczo przyłączona 
konstrukcja przemieszczająca, dźwignia i nośnik ła-
dunku w celu przemieszczania dźwigni względem ra-
my podczas obracania dźwigni wokół jej osi i prze-
mieszczania nośnika ładunku względem tej osi oraz 
obracania nośnika ładunku wokół osi nośnika. 

Ta konstrukcja przemieszczająca, dźwignia i'nosnik 
ładunku współpracują ze sobą w celu umieszczania 
nośnika ładunku w poołżenie nabierania ładunku, w 
którym nośnik ładunku znajduje się względnie blisko 
gruntu i jest umieszczony poza obrysem kół, jak rów-
nież w celu umieszczania nośnika ładunku w położeniu 
transportowym, w którym nośnik ładunku jest bliżej 
obrysu kół niż w swym położeniu załadowczym, będąc 
umieszczonym dostatecznie blisko obrysu kół, aby za-
pewnić stabilność jazdy pojazdu z ładunkiem przeno-
szonym przez nośnik ładunku. (23 zastrzeżenia) 

B63B P, 194013 27.11.1976 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Wie-
sław Buderaski, Roman Jurkiewicz, Jerzy Swięcicki, 
Zbigniew Tretkowski). 

Statek rybacki zwłaszcza do połowu w lodach 

Statek ma dziobową gruszkę (2) o kształcie zbliżo-
nym w przekroju do rombu, zaopatrzoną w krawędź 
obwiedzioną ostrogą (5). W rufowej części kadłuba jest 
wzdłużne, przelotowe w pionie, wycięcie w pobliżu 
nasady którego jest zamocowana przegubowa rucho-
ma lub stała pochylnia (6), a po obu jego stronach w 
części środkowej i rufowej jest zainstalowane urzą-
dzenie (7) i (8) służące do utrzymywania lin trałowych 
i narzędzia połowowego w wodzie wolnej od lodu, zaś 
samych lin trałowych - nad pokładem roboczym lub 
nad liną wodną. Napędowa śruba (3) usytuowana jest 
w części rufowej pełnego kadłuba. Dno kadłuba ma 
jedno lub dwa wgłębienia zwiększające się od owręża 
w kierunku miejsca zamocowania śruby (3) celem 
skutecznego doprowadzenia strumienia wody do wy-
cięcia w kadłubie. (4 zastrzeżenia) 

B63C P. 184078 30.11.1976 

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Kra-
ków, Polska (Stanisław Ciepiela). 

Katapuita ratownicza 

Katapulta według wynalazku jest urządzeniem po-
kładowym na obiektach pływających i służy do udzie-
lania pomocy osobom tonącym w odległości do 150 m. 
Katapuita ratownicza służy clo wystrzeliwania boi ra-
tunkowej specjalnej konstrukcji, połączonej z kata-
pultą linką holowniczą umożliwiającą przyciągnięcie 
osoby tonącej do obiektu pływającego i jej wyciągnię-
cie na pokład. 

Katapulta składa się ze stojaka pokładowego (1), 
obrotnicy poziomej (4), boi ratowniczej (21), łącznika 
(5), lufy wymiennej (6), komory zamkowej (7), urzą-
dzenia zapłonowego (8), celownika kierunkowego (9) 
oraz bębna nawijającego (10) z korbą ręczną (11) lin-
ką holowniczą (12) i hamulcem. 

Boja ratunkowa może być z katapulty wystrzeliwa-
na przy pomocy ładunku prochowego, pneumatycznie, 
lub przy pomocy sprężyny napinanej dźwignią. 

(1 zastrzeże :ue) 

B63G F. 193872 22.11.1976 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Lech Ro-
wiński, Bohdan Biernacki, Jerzy Doerffer, Grzegorz 
Mizgier, Andrzej Nowak, Mieczysław Scmpolski). 

Urządzenie do badań podwodnych 

Urządzenie do badań podwodnych złożone z obser-
wacyjnej kabiny (2) osadzonej w znany sposób w ka-
dłubie nośnym (1), ma kabinę (2) wykonaną z two-
rzywa sztucznego w postaci powłoki przekładkowej 
utworzonej z dwunastu pięciokątnych elementów (3), 
co zmniejsza ciężar całkowity urządzenia, pozwalając 
na zwiększenie nośności użytecznej. (5 zastrzeżeń) 
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B64C P. 193964 25.11.1976 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mie-
lec", Mielec, Polska (Piotr Gajda, Jerzy Stępień). 

Sposób pomiaru kąta ustawienia łopat śmigła samolotu 

Sposób pomiaru kąta ustawienia łopat śmigła 
zwłaszcza samolotu polega na zastosowaniu na wiru-
jącym z dużą prędkością śmigle (9) potencjometru (1) 
jako dajnika przemieniającego wielkości przesunięć 
kątowych łopaty (10) na wielkości elektryczne, prze-
noszone poprzez pierścienie ślizgowe (2), szczotki gra-
fitowe (3) i blok dopasowujący (4) na miernik (5) za-
budowany w kabinie pilota. (1 zastrzeżenie) 

B65B P. 194004 27.11.1976 

Fabryka Drutu i Wyrobów z Drutu, Gliwice, Polska 
(Mieczysław Borkowski). 

Urządzenie do paczkowania drutu 

Urządzenie według wynalazku ma osadzoną na wóz-
ku (16) ramę (1), do której przytwierdzone są na prze-
ciwległych bokach tarcze (2) z gniazdami ustalającymi. 
W łożyskach (4) znajdują się wały (5), z których każdy 
zakończony jest płaskownikiem (6) oraz widełkami (7). 
W widełkach (7) jest dźwignia (8) z trzpieniem ustala-
jącym (9), tuleją (10), tłokiem (11) oraz sprężyną (12). 
Każdy wał (5) ma kosz {13), nałożony obrotowo na tu-
lei (14). W osi kosza (13), po przeciwległej stronie wa-
łu (5), zamocowany jest przeciwciężar (15). 

(3 zastrzeżenia) 

B65B P. 199963 T 29.07.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Chłodni-
czych i Gastronomicznych, Bydgoszcz, Polska (Marian 
Witkowiak). 

Porcjarka produktów spożywczych 

Przedmiotem wynalazku jest porcjarka produktów 
spożywczych zwłaszcza w stanie rozdrobnionym. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że oś obrotu je-
dnej lub kilku tarcz pracujących (3) leży w płaszczyź-
nie poziomej, a odpowiednio ukształtowane gniazda 
porcjujące (11) z umieszczonymi w nich przesuwnymi 
tłoczkami (12) współpracującymi z krzywką stałą (14) 
i obrotową względem tarczy (3) krzywką (13) umiesz-
czone są na powierzchni walcowej tarczy (3). 

Ruch tłoczków (12) ogranicza element (15) przemiesz-
czający się w wybraniach tarczy (3). Porcjarka we-
dług wynalazku może znaleźć zastosowanie zwłaszcza 
w przemyśle spożywczym. (1 zastrzeżenie) 
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B65F P. 194067 

Zöller-Kipper GmbH, Mainz - Laubenheim, Repu
blika Federalna Niemiec. 

30.11.1976 

Urządzenie do opróżniania pojemnika zaopatrzonego 
w wystające boczne elementy nośne np. czopy nośne 

Urządzenie do opróżniania pojemnika zaopatrzone 
w wystające bocznie elementy nośne, np. czopy nośne, 
a zwłaszcza pojemnika na odpadki usuwane do po-
jemnika zbiorczego, ma parę ramion odchylných, uru-
chamianych za pomocą urządzenia do odwracania, 
przejmujących opróżniony pojemnik między siebie i 
chwytających boczne elementy nośne za pomocą pa-
zurów umieszczonych, po jednym, na wolnych koń-
cówkach każdego z ramion odchylných, a ponadto ma 
urządzenie wsporcze i ryglowe do wymuszania ruchu 
odwracającego pojemnika w trakcie odbywania się 
ruchu odchylającego ramion odchylných, którego ele-
menty współdziałające ze sobą mają postać czopowa-
tego lub drążkowatego wspornika i rygla, charaktery-
zuje się tym, że urządzenie przechwytujące, które jako 
część wsporczą i ryglową (10) ma dwa gniazda (11, 12) 
usytuowane naprzeciw siebie, z obszarem dystanso-
wym (lia) pomiędzy nimi, z których każde umożliwia 
wykonywanie ruchu odwracającego pojemnika (1) w 
jedną lub drugą stronę wokół osi elementów nośnych 
(2), względem ramion odchylných (5). (17 zastrzeżeń) 

B65G P, 193933 24.11.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 
i Czesankowych Wełny „Befamatex", Bielsko-Biała, 
Polska (Witold Tompolski, Bolesław Wróbel, Tadeusz 
Krywult, Feliks Suchánek). 

Transporter szczeblakowy 

Konstrukcja transportera przeznaczonego do przeno-
szenia runa włókienniczego dzięki połączeniu listwy 
z pasem nośnym w sposób trwały zapewnia prawidło-
wą pracę transportera. 

Szczeblak złożony jest z listwy (1) i nośnych pasów 
(2) które łączone są nierozłącznie zatrzaskami (3) z 
tworzywa sztucznego. Zatrzask (3) ma stopkę (4) szyj-
kę (5) oraz stożkową głowę (6) z co najmniej dwoma 
przecięciami (7) w kształcie klinów, przy czym pod-
stawa ściśniętej głowy (6) ma średnicę mniejszą od 
średnicy szyjki (5) zatrzasku (3). (2 zastrzeżenia) 

B65G P. 193969 25.11.1976 

Główne Biuro Projektów Górniczych, Katowice, Pol-
ska (Marian Cebula, Jan Janik, Jerzy Kowalczuk). 

Urządzenie do zamykania lei wysypowycli składowisk 
lub otwcrów wylotowych zbiorników i od odstawy 

materiałów sypkich 

Urządzenie według wynalazku ma przenośnik (4) 
zgrzebłowy umieszczony przesuwnie na belkach (9) 
pod lejami (2). 

Przenośnik (4) zgrzebłowy połączony jest z jednej 
strony z konstrukcją (6), która od góry pokryta jest 
szczelną płytką (5), a z drugiej strony z siłownikami 
(7) zamocowanymi do konstrukcji obudowy (8). 

Na czas remontu czy konserwacji przenośnik (4) 
przesuwany jest siłownikami (7) poza leje wysypowe 
(2), a płyta (6) zamyka te leje. (1 zastrzeżenie) 

B65G P. 194052 30.11.1976 

Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin, Polska (Ja-
nusz Haman, Jacek Orzechowski, Andrzej Marciniak, 
Andrzej Kwieciński, Kazimierz Pieńkowski, Czesław 
Maniak, Józef Domański, Jan Wtulich). 

Urządzenie do porcjowego odbioru transportowanego 
przenośnikiem materiału 

Urządzenie według wynalazku znajdujące zastosowa-
nie głównie w rolnictwie ma kosz (3) manipulacyjny, 
którego ścianka (4) zamocowana jest w połowie swo-
jej wysokości na poziomej osi obrotowej i jest sztywno 
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powiązana z dźwignią (6) przełączającą oraz ramie-
niem (7). Drugi koniec ramienia (7) połączony jest o-
brotowo z dnem (5) uchylnym kosza, który w czasie 
uchylania prowadzony jest za pomocą ślizgu (8) po 
rolce (9) prowadzącej. (1 zastrzeżenie) 

B65G F. 194178 03.12.1976 

Główne Biuro Studiów i Projektów Przeróbki Wę-
gla „Separator', Katowice, Polska (Ginter Kandora, 
Edward Uliczka, Mikołaj Kukurba, Artur Jerzak, Wła-
dysław Preidl, Janusz Gabała, Roman Tytko, Ryszard 
Moroz, Józef Witkowski, Kazimierz Kubik). 

Sposób i urządzenie do załadowywania wagonów 
kolejowych materiałami ziarnistymi 

Sposób załadowania zestawu wagonów kolejowych 
polega na tym, że po usypaniu pierwszej pryzmy ma-
teriału ziarnistego w zasobniku magazynującym zosta-
je uruchomiony mechanizm jazdy i następuje załado-
dowanie zasobnika wagowego strugą materiału ziar-
nistego poprzez wylot odcinający otwierany automa-
tycznie, przy czym podczas ładowania zasobnika wa-
gowego obydwa zasobniki wagowy i magazynujący 
wykonują ruch w kierunku prawym, natomiast po za-
ładowaniu zasobnika wagowego do około 90% żądanej 
ilości materiału ziarnistego, zasobnik magazynujący 
zostaje zatrzymany, zaś niedomiar żądanej ilości ma-
teriału ziarnistego jest uzupełniany za pomocą prze-
nośnika taśmowego nadawczego, z którego materiał 
podawany jest poprzez zasobnik magazynujący i wylot 
odcinający. 

Wyładowanie zasobnika wagowego następuje w 
chwili zamknięcia wylotu odcinającego. 

Urządzenie do załadowywania zestawu wagonów ko~ 
lej owych z ruchomego punktu załadowczego stanowią-
cego przenośnik taśmowy z ramieniem załadowczym, 
umieszczony nad wagonami równolegle do kierunku 
ich przetaczania, oraz zasobnik magazynujący i wa-
gowy, charakteryzuje się tym, że jezdny zasobnik ma-
gazynujący (2) składający się z segmentów (3) połą-
czonych przegubowo, których dno stanowi płaski prze-
nośnik taśmowy (4), zaopatrzony jest w wylot odci-
nający (13), przy czym zasobnik magazynujący (2) 
znajduje się w układzie nadsobnym nad jezdnym za-
sobnikiem wagowym (12) składającym się z segmen-
tów (14 i 15) połączonych przegubowo, których dno 
stanowi poziomo ułożony płaski przenośnik taśmowy 
(Ib), zaś taśma połączona jest z tylną ścianą segmentu 
(14), a zasobnik wagowy (12) umieszczony jest na 
sztywnej konstrukcji ramowej podpartej elementami 
urządzenia wagowego (20). (2 zastrzeżenia) 

B65G P. 199869 T 25.07.1977 

„Telkom-Telfa" Zakłady Teleelektroniczne, Byd
goszcz, Polska (Krzysztof Stefaniak, Tadeusz Polito-
wicz). 

Bęben do podajnika wibracyjnego 

Przedmiotem wynalazku jest bęben do podajnika 
wibracyjnego przeznaczony do podawania i orientowa
nia płaskich elementów, w których środek ciężkości 
nie leży w połowie długości i które mają języczek wy
stający ponad płaszczyznę elementu. 

Istota wynalazku polega na tym, że- w bieżni bę
bna wykonane są zapadnie (1) o długości mniejszej 
od dłuższej części elementu (6) na jakie dzieli go śro
dek ciężkości. Każda zapadnia zaopatrzona jest w ko
łek <4). 

Bieżnia między zapadniami (1) ma ukośne nacięcia 
(5), które eliminują nieprawidłowo usytuowane ele
menty (6) wyrzucając ich na dno bębna. 

C-3 zastrzeżenia) 

B65G P. 199898 T 28.07.1977 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Michał Komar, Andrzej Włcdarski, Stefan Borecki, 
Wiktor Basista). 

Sposób rozładunku lub/i recyrkulacji materiałów 
ziarnistych w zbiornikach oraz urządzenie do stoso-

wania tego sposobu 

Sposób rozładunku lub/i recyrkulacji materiałów 
ziarnistych, zwłaszcza drobnoziarnistych pudrów, py-
łów, proszków o znacznej spójności, w zbiornikach 
z wibracyjnym bądź aeracyjnym systemem doprowa-
dzania materiału ziarnistego do otworu wylotowego 
polega na tym, że materiał ziarnisty dopływający do 
otworu wylotowego zbiornika rozluźnionym strumie-
niem odbierany jest z przestrzeni odciążonej od na-
cisku materiału ziarnistego znajdującego się w zbior-
niku wzdłuż pionowej osi otworu wylotowego zbior-
nika naprzemian: króćcem spustowym w dół, do niżej 
położonych odbiorników w wyniku oddziaływania si-
ły ciężkości oraz przewodem wewnętrznym zbiornika 
w górę w wyniku oddziaływania wstępującego stru-
mienia doprowadzonego do króćca spustowego gazu 
podczas rozładunku do wyżej położonych odbieralni-
ków i pdczas recyrkulacji. 

Urządzenie stanowi zbiornik (19) z dnem aeracyj-
nym (20) lub podwieszonym dnem wibracyjnym oraz 
z przesłoną (21) odciążającą dolną część zbiornika od 
nacisku górnych warstw składowanego materiału. We-
wnątrz zbiornika znajduje się przewód (23) otwarty od 
góry, od dołu zaś połączony jest z końcówką (22) osa-
dzona w przesłonie odciążającej tak że dolna krawędź 
końcówki znajduje się poniżej przesłony odciążającej 
a powyżej dna aktywnego. W dnie znajduje się kró-
ciec spustowy (25) posiadający dyszę (26) usytuowaną 
współosiowo z końcówką (22) i zamykany zaworem 
dwupozycyjnym lub odbieralnikiem ceikowym (27). 

(7 zastrzeżeń) 
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B65G P. 199899 T 28.07.1977 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Michał Komar, Andrzej Włodarski, Andrzej Mickie-
wicz, Witold Lewandowski, Henryk Ciołczyk, Mie-
czysław Jabłoński). 

Urządzenie do aktywizacji i regulacji wypływu 
materiałów ziarnistych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie aeracyjne 
do aktywizacji i regulacji wypływu materiałów ziar-
nistych, zwłaszcza o znacznej spójności, stosowane w 
przemyśle chemicznym, cementowym i młynarskim do 
dozowania proszków, pyłów i innych drobnoziarnis-
tych materiałów. Urządzenie ma przegrodę odciążającą 
dolną część zbiornika (9) cd nacisku górnych warstw 
składowanego materiału w postaci wkładki areacyjnej 
(1) tworzącej zamkniętą komorę powietrzną (3) ogra-
niczoną tylko od góry elementem (4) przepuszczalnym 
dla powietrza z króćcem (5) doprowadzającym powie-
trze oraz ewentualnie posiada pierścień obwodowy (2) 
tworzący zamkniętą komorę (6) ograniczony tylko od 
wewnątrz elementem (7) przepuszczalnym dla powie-
trza z króćcem (8). Wkładka areacyjna (1) tworzy z 
pierścieniem obwodowym (2) lub ze ścianą, zbiornika 
szczelinę, przez którą napowietrzony materiał ziarni-
sty spływa do króćca wysypowego (13). (8 zastrzeżeń) 

B85G P. 200056 T 03.08.1977 

Fabryka Samochodów Specjalizowanych „POLMO-
-SHL" im. St. Staszica, Kielce, Polska (Marian Szyba). 

Sposób łączenia rury cylindrycznej z denkiem, 
zwłaszcza w teleskopowych podnośnikach 

hydraulicznych 

Sposób rozwiązuje zagadnienie uproszczenia procesu 
wykonywania bloków i polega na łączeniu tulei cy-
lindra (1) z denkiem (4) poprzez wciskanie, przy któ-
rym następuje zakleszczenie podtoczenia (3) w gnieź-
dzie (5) denka (4). 

Sposób jest przeznaczony głównie do wykonywania 
tłoków dla teleskopowych podnośników hydraulicz-
nych. (1 zastrzeżenie) 

P. 193859 23.11.1976 
G05B 

Linden-Alimak AB, Skelleftea, Szwecja (Ulf Kohler). 

Układ wybieraka przystanku 

Układ wybieraka zapewnia sterowanie dźwigu przy 
zastosowaniu kabla sygnałowego o jednym przewo-
dzie. 

Układ ma elementy bistabilne (32-Sn> przełączane 
przez element przełączający (10) w pierwsze położenie, 
gdy pojazd porusza się w jednym kierunku i w dru-
gie położenie przy ruchu w kierunku przeciwnym. E-
lementy bistabilne (§!-S n ) współpracują ze wskaźni-
kiem przystanku (13), z którym połączony jest wybie-
rak przystanku (12). Wskaźnik przystanku (13) steruje 
nadajnikiem (14), który zależnie od położenia pojazdu, 
wysyła do odbiornika (15) współpracującego z mecha-
nizmem napędowym pojazdu trzy rodzaje sygnałów, 
odpowiadających ruchowi w jednym kierunku ruchowi 
w drugim kierunku lub zatrzymaniu pojazdu. 

Układ znajduje zastosowanie jako układ wybieraka 
przystanku dźwigu przy określonym piętrze. 

(9 zastrzeżeń) 
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B66B 
G05D 

P. 199334 T 02.07.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Tadeusz 
Zmysłowski, Aleksander Leszczyński, Marek Sęktas). 

Układ kontroli nadążności ruchu zespołu 
programującego za jazdą maszyny wyciągowej 

Układ według wynalazku ma dwa potencjometry 
indukcyjne (1PJ, 2PJ), dwa prostowniki (1PR, 2PR), 
wzmacniacz (W), przekaźniki sterownicze {IPS, 2PS, 
1PP, 2PP), tranzystory (IT, 2T) i sprzęgło elektroma-
gnetyczne (CSM). 

Potencjometr indukcyjny (1PJ) sprzężony jest me-
chanicznie z wałem głównym (WG) maszyny wyciągo-
wej a potencjometr indukcyjny (2PJ) z wałkiem (W2) 
zespołu programującego prędkość jazdy. Wyjścia sy-
gnałów napięciowych tych potencjometrów połączone 
są poprzez prostowniki (1PR i 2PR) z wejściem wzma-
cniacza (W), porównującego sygnały napięciowe. Na 
wyjście wzmacniacza (W) są podłączone poprzez prze-
ciwnie skierowane tranzystory (IT, 2T) dwa przekaź-
niki sterownicze ((IPS, 2PS) ze stykami w obwodzie 
przekaźnikowym układu hamulca bezpieczeństwa. 

Zadziałanie układu dwu przekaźników sterowniczych 
(IPS, 2PS) następuje w przypadku awaryjnej przerwy 
w transmisji napędu pomiędzy wałem głównym (WG) 
maszyny wyciągowej a zespołem programującym prę-
dkość jazdy. 

Przekaźniki sterownicze (1PP, 2PP) i sprzęgło ele-
ktromagnetyczne (CSM) służą do przełączenia układu 
na łącze selsynowe podczas korekcji poślizgu liny wy-
ciągowej. (2 zastrzeżenia) 

B66B P. 199980 T 29.07.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Jan Ka-
lyta, Zdzisław Szpilka, Tadeusz Tłuścik, Stefan Wen-
cel). 

Urządzenie do awaryjnego hamowania liny maszyny 
wyciągowej 

Urządzenie jest wyposażone w pętle (3, 4) umiesz-
czone w tulejach (5, 6), a obejmujące linę wyciągową 
(2). Początki pętli (3, 4) są wyprowadzone na zewnątrz 
i zamocowane do stałych przegubów (7, 8) a końce 
pętli (3, 4) są zamocowane wewnątrz w tulejach (5, 6) 
połączonych z linami pociągowymi (9, 10), na których 
końcach są zawieszone obciążniki (13, 14). 

Do zwalniania obciążników (13, 14) z pozycji spo-
czynkowej służy mechanizm (15) uruchamiany dźwi-
gnią (16). (2 zastrzeżenia) 

B66B P. 199981 T 29.07.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Tadeusz 
Tłuścik, Jan Kalyta). 

Układ zabezpieczający maszynę wyciągową przed 
skutkami uszkodzenia jej zespołu iachogeneratorów 

Układ zawiera kontrolny mostek czworoboczny, zło-
żony z dwu zasilanych z kontrolowanych tachogene-
ratorów (1, 2) i połączonych ze sobą równoimiennymi 
zaciskami {5, 6) dzielników napięć (3, 4) oraz z dwu 
połączonych ze sobą szeregowo poprzez zaciski (12, 13) 
rezystorów (9, 11) włączonych na zaciski regulacyjne 
(8, 10) dzielników napięć (3, 4). Pomiędzy zaciski (7, 14) 
mostka jest włączone wejście wzmacniacza elektro-
nicznego (15), zasilającego przekaźnik sterowniczy (16) 
ze stykami w obwodzie bezpieczeństwa i sygnalizacji 
maszyny wyciągowej. (1 zastrzeżenie) 

B66C P. 193972 26.11.1976 

Huta Stalowa Wola, Stalowa Wola, Polska (Bolesław 
Piłat, Tomasz Kaszak, Kazimierz Protaziuk). 

Wciągarka dla hydraulicznego przewodu giętkiego 
teleskopowego wysięgnika żurawi 

Wciągarka według wynalazku przeznaczona zwłasz-
cza dla żurawi z trzy- lub wielosekcyjnymi teleskopo-
wymi wysięgnikami, rozsuwanymi za pomocą siłow-
ników hydraulicznych składa się z bębna (8) moco-
wanego do niewysuwnej części wysięgnika podwozia 
lub nadwozia żurawia i elastycznego cięgna (10) mo-
cowanego jednym końcem do bębna (8) a drugim koń-
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cem (12) do początku (13) wysuwnej sekcji (2) wy-
sięgnika. Od bębna (8) cięgno (10) prowadzone jest do 
części (14) sekcji (1) stałej, następnie wzdłuż tej sekcji 
do jej końca (15) i z powrotem do początku (13) wy-
suwanego członu (2) wysięgnika. Bęben (8) dla prze-
wodu giętkiego (6) ma wydzieloną część przystoso-
waną do nawijania elastycznego cięgna (10) podczas 
wysuwu sekcji wysięgnika zapewniającą, że prędkość 
odwijania się przewodu hydraulicznego jest zsynchro-
nizowana z prędkością nawijania cięgna i odwrotnie. 

(3 zastrzeżenia) 

B66C P. 200990 22.09.1977 

Pierwszeństwo: 24.09.1976 - Szwecja (nr 7610600-4) 
Bengt Ake Kindberg, Bjarred, Szwecja. 

Dźwigar, sposób wytwarzania dźwigara oraz ustrój 
budowlany 

Wynalazek znajdujący zastosowanie w budownictwie 
rozwiązuje zagadnienie konstrukcji i wytwarzania 
dźwigarów o drewnianych pasach górnym i dolnym 
ze środnikiem z metalowego wyginanego drutu o du-
żej wytrzymałości na skręcanie. 

Dźwigar ma drewniane belki oraz siatkę wykonaną 
z wygiętego drutu połączoną z belkami. Każda belka 
(10, 11) składa się z co najmniej dwóch drewnianych 
listew (13, 14, 15, 16) wzdłużnych, sklejonych ze sobą, 
przy czym co najmniej jedna listwa (14, 16) ma wycię-
te rowki (17), w które wchodzą zagięcia drutu (12) 
siatki, usytuowane na powierzchni łączonej z drugą 
listwą, o kształcie odpowiadającym zagięciom drutu 
(12). 

Sposób wytwarzania dźwigara polega na tym, że 
na drewnianej listwie wykonuje się rowki rozmiesz-
czone w regularnych odstępach, układa się dwie li-
stwy z rowkami w odległości równej pożądanej sze-
rokości dźwigara tak, że rowki jednej listwy są usy-
tuowane w połowie odległości pomiędzy rowkami dru-
giej listwy, wkłada się zagięcia drutu siatki w rowki 
na przemian jednej i drugiej listwy oraz przykleja 
się pozostałą parę listew do powierzchni listew na któ-
rych są wykonane rowki. 

Ustrój budowlany zawiera dźwigary składające się 
z belek, w których co najmniej jedna z listew (14, 16) 
ma rowki (17), w które wchodzą zagięcia drutu (12). 
Rowki (17) są wykonane na powierzchni sklejanej z 
drugą listwą. Zewnętrzne powierzchnie belek (10, 11) 
dźwigarów leżą w płaszczyznach wzajemnie równole-
głych, zaś dźwigary są połączone ze sobą paletami 
przybitymi do zewnętrznych powierzchni belek (10, 11). 

(9 zastrzeżeń) 

B66F P. 199889 T 28.07.1977 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Bogdan 
Branowski, Józef Sołecki, Arkadiusz Krawczykiewicz). 

Widły wózka podnośnikowego 

Widły według wynalazku zaopatrzone są w układ 
odciążający, który pod działaniem obciążenia wytwa-
rza w kłach wideł moment przeciwnie skierowany do 
momentu od obciążenia i o wartość tego momentu od-
ciąża kły wideł wózka. 

Układ odciążający wideł (1) ma rolki (2) i (3) umie-
szczone po obu stronach masztu, dźwignię <4), cięgno 
(6), elementy (8) ogranicznika. Cięgno (6) zamocowane 
jest jednym końcem w dźwigni (4), drugim zaś w koń-
cowej części kła wideł za pomocą zaczepu. 

B66F P. 199890 T 

(2 zastrzeżenia) 

28.07.1977 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Bogdan 
Branowski, Józef Sołecki). 

Maszt wózka widłowego 

Maszt według wynalazku dzięki zastosowaniu ukła-
du odciążającego pozwala na zastosowanie lżejszej 
konstrukcji masztu. Maszt (1) w swej górnej części 
ma wspornik (3), połączony za pomocą cięgna (5) z 
konstrukcją (4) nośną wózka. Cięgno (5) odciążające 
posiada znany mechanizm (6) napinający, za pomocą 
którego wywoływany jest w maszcie (1) zmienny mo-
ment odciążający proporcjonalny do momentu od ob-
ciążenia karetką (2) roboczą). (1 zastrzeżenie) 
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Dział С 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B P. 194167 03.12.1976 

Główny Instytut Górnictwa. Katowice, Polska (Zyg-
munt Dębowski, Andrzej Chodyński, Michał Turonek). 

Sposób otrzymywania drobnego węgla aktywnego, 
zwłaszcza do sprzętu ochrony dróg oddechowych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pastę 
składającą się ze smoły drzewnej oraz mieszaniny py-
łu węglowego węgla gazowo-koksowniczego typu 34 
z półkoksem, węgla energetycznego typu 31, 32 lub 
ich mieszkankami, w stosunku objętościowym pyłu 
węgla do półkoksu jak 1:1, suszy się, korbonizuje i ak-
tywizuje w urządzeniach obrotowych. Otrzymany wę-
giel aktywny służy do wypełniania pochłaniaczy sprzę-
tu ochrony dróg oddechowych, bądź też jako nośnik 
katalizatora. (1 zastrzeżenie) 

C01B P. 200108 T 05.08.1977 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (Jan Ej-
symont, Ewa Witek, Anna Łaptaś). 

Sposób otrzymywania kształtek zeolitów syntetycznych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że nasv-
cony parą wodną proszek zeolitu miesza się z grafi-
tem lub mydłem i sprasowuje pod ciśnieniem 1000---
-10000 at, przy czym grafitu lub mydła dodaje się 
w takiej ilości, by całkowicie pokryła powierzchnię 
kryształów, a określa się ją eksperymentalnie dla 
każdego rodzaju zeolitu. (2 zastrzeżenia) 

C01C P. 200069 T 03.08.1977 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (Marian Jas-
kuła, Jerzy Petlicki). 

Preparatyka otrzymywania żelazocyjanków metali 

Preparatyka otrzymywania żelazocyjanków metali, 
zwłaszcza żelazocyjanku potasowego K4Fe(CN)6-3H2O 
do celów spektroskopowych, charakteryzuje się tym, 
że właściwe reakcje chemiczne prowadzi się w atmo-
sferze gazu obojętnego w pierwszej fiolce, zaś w dru-
giej fiolce prowadzi się odtlenianie roztworów poprzez 
system kranów, który odcina dowolną część układu 
i manipuluje jego zawartością, wykorzystując ciśnie-
nie gazu obojętnego. (1 zastrzeżenie) 

C02B P. 194131 02.12.1976 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Lublin, Polska (Kazi-
mierz Stelmach, Krzysztof Wiśniewski, Joanna Ko-
lasa-Puch). 

Sposób stabilizacji wody 

Przedmiotem wynalazku jest sposób stabilizacji wo-
dy stosowany w celu ochrony przed kamieniem i ko-
rozją układów wymiany ciepła. 

Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu 
preparatu w ilości ód 5 do 50g/m3, składającego się 
z 5 do 30 części wagowych sulfoligninianu sodowego, 
amonowego lub kwasu sulfoligninowego, 1 do 5 czę-
ści wagowych polimeru rozpuszczalnego w wodzie o 
ciężarze cząsteczkowym poniżej 200.000 najlepiej hy-
drolizowanego poliakryloamidu, 0,25 do 1,5 części wa-

gowych kwasu siarkowego stężonego, 0,03 do 1,5 czę-
ści wagowych dwuchromianu sodowego lub potaso-
wego i 1 do 10 części wagowych wody, przy czym 
wymienione składniki są ogrzewane w temperaturze 
oď 80°C do 105°C w czasie od 0,5 do 6 godzin. 

(1 zastrzeżenie) 

C02B P. 201467 12.10.1977 

Pierwszeństwo: 14.10.1976 - Szwecja (nr 7611388-5) 

GAMBRO AB, Lund, Szwecja. 

Urządzenie do przeprowadzania dializy 

Urządzenie do przeprowadzania dializy, zawierające 
elementy do doprowadzania wody i stężonego roztwo-
ru soli jak i do ogrzewania i mieszania wspomnianych 
cieczy, które kieruje się do przepływu przez dializa-
tor, charakteryzuje się tym, że jest wyposażone w 
linię dostarczającą (17, 17') czynnik sterylizujący, która 
jest połączona, lub może być podłączana, z pompą (21), 
dzięki czemu tworzy się część urządzenia do pompo-
wania czynnika sterylizującego poprzez specjalną li-
nię powrotną (27) do wodnego wlotu (5) urządzenia. 

(10 zastrzeżeń) 

C02B P. 201468 12.10.1977 

Pierwszeństwo: 14.10.1976 - Szwecja (nr 7611389-3) 

GAMBRO AB, Lund, Szwecja. 

Urządzenie do przeprowadzania dializy 

Urządzenia do przeprowadzania dializy, zawierające 
elementy do prowadzenia wody i stężonego roztworu 
soli jak i do ogrzewania i mieszania cieczy, które bę-
dą przepływać przez dializator, charakteryzuje się tym, 
że jedna i ta sama pompa (21) jest przystosowana do 
ciągnięcia wody i stężonego roztworu soli z odpowie-
dnich źródeł (3, 18) tych cieczy, do mieszania tych 
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cieczy, a następnie do odpowietrzania wody na zasa-
dzie jednoczesnego połączenia z jednej strony z u-
rządzeniem dławiącym (15), które jest umieszczone 
pomiędzy tym urządzeniem i źródłem wody <3), a z 
drugiej strony, z separatorem pęcherzykowym (22), 
umieszczonym zgodnie z kierunkiem przepływu. 

(6 zastrzeżeń) 

C02C P, 200019 T 01.08.1977 

Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego, Szczecin, 
Polska (Wilhelm Jurgiel, Janusz Boratyński, Ryszard 
Gasik, Kazimierz Fischbein, Miroslav/ Ostrowski, An-
toni Szatkowski). 

Urządzenie do wstępnego oddzielania oleju z wady 
zęzowej na statku wodnym 

Istota urządzenia do wstępnego oddzielania oleju z 
wody zęzowej na statku wodnym według wynalazku 
polega na tym, że na układ automatyki (16) i regula-
tor (15) połączony elektrycznie z umieszczonymi w 
zbiorniku (1) presostatem (12), czujnikiem rodzaju 
cieczy (9), sygnalizatorem górnego poziomu cieczy (10) 
oraz sygnalizatorem dolnego poziomu cieczy (11), przy 
czym regulator (15) steruje pracą rozdzielczego zawo-
ru (14) łączącego na przemian ssanie lub tłoczenie pró-
żniowo-tłoczącej pompy (13) ze zbiornikiem (1) lub at-
mosferą, a układ automatyki (16) steruje pracą zdal-
nie załączanych zaworów (8), (7) i (8). (1 zastrzeżenie) 

C03B F. 202487 28.11.1977 

Pierwszeństwo: 30.11.1976 - Wielka Brytania 
(nr 49918/76) 

Pilkington Brothers Limited, Merseyside, Wielka 
Brytania, (George Alfred Dickinson). 

Sposób wytwarzania płaskich tafli szkła i urządzenie 
do wytwarzania płaskich tafli szkła 

Sposób wytwarzania płaskich tafli szkła, w którym 
taflę szklaną przesuwa się po powierzchni kąpieli 
z płynnego metalu, wypełniającego wannę polega na 
tym, że w rejonie wanny, w którym tafla osiąga swą 
maksymalną koścową . prędkość, strumień powrotny 
metalu przyjmuje się przez wgłębienia o większej głę-
bokości niż sąsiednie płytki rejonu, przy czym z rejo-
nu wgłębienia wychodzą strumienie metalu do gór-
nych części wanny, które odprowadza się jako nad-
miar metalu z rejonu wgłębienia. 

Urządzenie do wytwarzania płaskich tafli szkła, za-
wierające wydłużoną wannę współpracującą z ukła-
dem dozującym oraz układ naciągający taflę oraz 
przyspieszający jej ruch, charakteryzuje się tym, że 
wanna ma rejon wgłębienia (32), w którym tafla 
szklana osiąga swą maksymalną szybkość dla zgro-
madzenia w tej strefie chłodniejszego metalu wraca-
jącego strumieniem powrotnym nad dnem wanny po-
ciąganym przez poruszającą się taflę szklaną. 

(30 zastrzeżeń) 

C04B P. 194086 30.11.1976 

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, Polska 
(Marian Chrzeszczyk, Stanisław Pawłowski, Halina 
Piotrowska, Tadeusz Peszko, Arnold Kuczmera, Jerzy 
Podbielski, Jan Warchał, Teresa Krawczyk). 

Sposób wytwarzania z włókien syntetycznych 
mineralnych kształtek metodą formowania 

próżniowego 

Sposób według wynalazku polega na sporządzeniu 
zawiesiny włókien w roztworze wodnym zawierają-
cym 0,001-0.01% wagowych substancji powierzchnio-
wo-czynnej i 0,7-2,5% wagowych substancji wiążą-
cych i wyformcwaniu wyrobów metodą podciśnienio-
wego odsysania nadmiaru roztworu wodnego z two-
rzywa kształtowanego na odpowiednich matrycach, 
przy czym wyformowane wyroby mogą być dodatkowo 
nasycone powierzchniowo odpowiednimi substancjami 
np. krzemianem etylu. 

Otrzymane kształtki stosuje się jako zatyczki lub 
rury w procesie topienia i odlewania metali nieżelaz-
nych. (2 zastrzeżenia) 

C04B F. 194088 30.11.1976 

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, Polska 
(Marian Chrzeszczyk, Mieczysław Drożdż, Edward 
Kajl, Bolesław Jackiewicz, Henryk Wierzbowski, Ze-
naida Satczek). 

Spcsób wytwarzania topionych bloków 
korundowo-cyrkonowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
topionych bloków korundowo-cyrkowych służących do 
wyłożenia basenów pieców szklarskich. 

Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu 
złomu wyrobów korundowo-cyrkonowych po pracy ja-
ko surowca podstawowego raz krzemianu cyrkonu i 
technicznego tlenku glinu w odpowiednich proporcjach 
wagowych. (2 zastrzeżenia) 

C04B P. 199919 T 27.07.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Hubert 
Mużyło, Adam Nowotny). 

Izolacyjny materiał budowlany 

Przedmiotem wynalazku jest izolacyjny materiał bu-
dowlany z odpadów przemysłu lniarskiego, a zwłasz-
cza paździerzy lnianych, konopnych i lniano-konop-
nych, przeznaczony na płyty i inne elementy do izo-
lacji dźwiękochłonnej i termicznej. 
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Izolacyjny materiał budowlany charakteryzuje się 
tym, że zawiera 5-30% wagowych odpadów przemy-
słu lniarskiego, 20-60% wagowych popiołu lotnego 
węgla kamiennego lub brunatnego i 40-70% wago-
wych szkła wodnego sodowego względnie potasowego. 

(2 zastrzeżenia) 

C04B P. 199955 T 29.07.1977 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa, 
Polska (Zdzisław Pytlewski). 

Mieszanina do wytwarzania warstwy ścieralnej na 
betonowej nawierzchni drogowej, a zwłaszcza 

na betonowej nawierzchni lotniskowej 

Mieszanina według wynalazku zawierająca lepisz-
cze w postaci cementu, asfaltu, smoły lub żywicy, wy-
pełniacz w postaci kruszywa mineralnego, charakte-
ryzuje się tym, że zawiera również wypełniacz w po-
staci materiału włóknistego o długości włókien co 
najmniej 40 mm, w ilości 15-50% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

C06B P. 199923 T 28.07.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jó-
zef Charewicz, Mieczysław Świetlik, Paweł Krzystolik, 
Erwin Badura). 

Górniczy materiał wybuchowy amonowosaletrzany 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uodpornienia 
materiału wybuchowego na działanie wody, przy za-
chowaniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa wobec 
metanu i pyłu węglowego. Materiał wybuchowy skła-
da się z saletry amonowej w ilości 40-80% wagowych, 
nitrogliceryny lub jej mieszaniny z nitroglikolem w 
ilości 2-10% wagowych, dwunitrotoluenu i/lub tro-
tylu w ilości 0,3-9% wagowych, mączki drzewnej lub 
paździerzowej w ilości 0,3-5% wagowych, soli kuchen-
nej w ilości 8 -40% wagowych, stearynianu wapnia 
i/lub stearyny i/lub parafiny w ilości 0,1-10% wago-
wych oraz mypradexu i/lub innych substancji żelują-
cych, najkorzystniej krochmalu, żelatyny lub karbo-
ksymetylocelulozy w ilości 0,1-5% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

C06C P. 194053 30.11.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 189883 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Zdzisław Maciejasz, Stanisław 
Takuśki, Włodzimierz Rymon-Lipiński, Marek Dydec-
ki, Maciej Mazurkiewicz, Jacek Postawa, Stanisław 
Szewczyk, Jan Neugebauer). 

Wewnętrzny wydłużony ładunek materiału 
wybuchowego 

Wewnętrzny wydłużony ładunek materiału wybu-
chowego składający się z usytuowanych szeregowo 
pojedynczych naboi materiału wybuchowego (1) i je-
dnego naboju udarowego (2), z których jeden nabój 
materiału wybuchowego (1) zawiera wkładkę metalo-
wą (4) zwróconą podstawą w kierunku odpowiadają-
cym dnu otworu strzałowego (3), przy czym wkładka 
metalowa (4) ma kształt stożka lub bryły ograniczo-
nej częścią powierzchni drugiego stopnia, charaktery-
zuje się tym, że dowolny nabój materiału wybucho-
wego (1) jest wyposażony we wkładkę metalową (4). 

(2 zastrzeżenia) 

C07C P. 185434 09.12.1975 

Politechnika Wrocławska, Wrocław i Biuro Proje-
któw i Realizacji Inwestycji Przemysłu Syntezy Che-
micznej „PROSYNCHEM", Gliwice, Polska (Ryszard 
Poźniak, Mieczysław Bukała, Marian Dul, Aleksy 
Pasternak, Krzysztof Broda, Jerzy Dyrda, Ryszard 
Ulatowski, Wiesław Wróblewski). 

Sposób otrzymywania aminoeterów 
alkilopoliepichlorohydryny oraz ich czwartorzędowych 

soli amoniowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
nowych aminoeterów alkilopoliepichlorohydryny, a 
zwłaszcza eterów (o-alkilo-co'-2-hydroksy-3-(N,N-dwu-
alkiloamino) propylowych glikolu poli (2-chloromety-
loetylenowego, o wzorze 1 oraz ich czwartorzędowych 
soli amoniowych. We wzorze 1, R oznacza prosty lub 
rozgałęziony rodnik alkilowy C6-C2 2 , R' oznacza niski 
rodnik alkilowy lub hydroksyalkilowy Cj-C 3 , R" oz-
nacza wodór lub niski rodnik alkilowy lub hydroksy-
alkilowy Cj-C 3 , X oznacza anion taki jak Cl", 
CH3OSO-3, C2H5OSO-3, n = O - 3 . 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 1 
części molowej alkoholu tłuszczowego C 6-C 2 2 lub mie-
szaniny tych alkoholi wobec 0,002-0,02 części molo-
wej katalizatora w postaci kwasu Lewisa dodaje się 
1,4-4 części molowych epichlorohydryny propyleno-
wej podczas mieszania w temperaturze 30-80°C w 
ciągu 1-5 godzin, a następnie do otrzymanej miesza-
niny eterów (o-alkilo-co'-(2-hydroksy-3-chloro)propylo-
wych glikolu) poli (2-chlorometylo)etylenowego doda-
je się 1-1,3 części molowych 30-50%-owego wodnego 
roztworu wodorotlenku sodowego i przy intensywnym 
mieszaniu w temperaturze 70-110°C w ciągu 1-5 go-
dzin otrzymuje się mieszaninę eterów w-alkilo-w'-(2,3-
-epoksy)propylowych glikolu poli(2-chlorometylo)etyle-
nowego, którą przemywa się wodą lub 5% solanką, a 
następnie poddaje się reakcji z 1 częścią molową pier-
wszorzędowej lub drugorzędowej aminy, jak np. mo-
noetanoloaminy, dwuetanoloaminy, dwupropanoloami-
ny, w temperaturze 50-100°C, którą prowadzi się do 
zaniku efektu egzotermicznego, w wyniku czego otrzy-
muje, się aminoetery alkilopoliepichlorohydryny, które 
przeprowadza się w czwartorzędowe sole amoniowe 

za pomocą czynnika alkilującego, np. w postaci 
chlorku metylu, siarczanu dwumetylu lub siarczanu 
dwuetylu, wobec polarnych rozpuszczalników organicz-
nych takich jak aceton, alkohol etylowy, alkohol izo-
propylowy w temperaturze 20-80°C. Następnie ze 
środowiska reakcji usuwa się rozpuszczalnik uzyskując 
czwartorzędowe sole amoniowe aminoeterów alkilopo-
liepichlorohydryny, które są związkami powierzchnio-
wo czynnymi. (2 zastrzeżenia) 
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C07C P. 194269 09,12.1976 

Pierwszeństwo: 09.12.1975 - St. Zjedn. Am. (nr 639018) 

American Cyanamid Company, Wayne, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych kwasów aryloksyalkilo-
aminobenzoesowych i ich estrów 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ-
rym Y oznacza rozgałęziony lub prosty łańcuch alki-
lowy, CnH, w którym n oznacza wartość 2-12, Ri 
oznacza atom wodoru, niższą grupę alkilową lub 2 , 3 -
dwuhydroksypropylową, X oznacza grupę fenylową, 
naftylową, tienylową, furylową, 1,2,3,4-tetrahydronaf-
tylową, 4-chloro-l-naftylową lub podstawioną grupę 
fenylową, w której podstawnikami fenylowymi są 
atom chlorowca, grupa hydroksylowa, niższa grupa ał-
koksylowa, niższa grupa alkilowa, cyjanowa, trójchlo-
rowcometylowa, grupa aminowa, niższa grupa alkano-
iloaminowa, niższa grupa alkiloaminowa, niższa grupa 
dwualkiloaminowa, grupa fenoksylowa, p-chlorofeno-
ksylowa, benzyloksylowa, p-chlorobenzyloksylowa lub 
cykloalkilowa, polega na tym, że niskoalkilowy p-ami-
nobenzoesan, kwas p-aminobenzoesowy lub inny ester 
kwasu p-aminobenzoesowego poddaje się reakcji ze 
środkiem alkilującym z lub bez rozpuszczalnika, w 
temperaturze 50-170°C przez okres 1-25 godzin. 

Wytworzone sposobem według wynalazku związki 
stosuje się do obniżenia poziomu sterolu i trójglicery-
dów w surowicy zwierząt ciepłokrywistych. 

(2 zastrzeżenia) 

C07C P. 198594 02.06.1977 

Zakład Doświadczalny „Chemipan", Instytutu 
Chemii Fizycznej i Instytutu Chemii Organicznej PAN, 
Warszawa, Polska (Zdzisław Bruszewski, Stanisław 
Gacek, Andrzej Artung, Jacek Szulc, Edward Ryziń-
ski). 

Sposób wytwarzania benzenu-d6 

Celem wynalazku jest prowadzące do skrócenia cza-
su reakcji i zmniejszenia zużycia kwasu deuterosiar-
kowego zmodyfikowanie znanego sposobu wytwarza-
nia benzenu-d6. 

Cel ten można osiągnąć, jeżeli w sześciostopniowym 
procesie kolejnych wymian wodorów w benzenie na 
deutery, za pomocą kwasu deuterosiarkowego stosuje 
się w każdej wymianie n danej szarży częściowo od-
deuterowany kwas deuterosiarkowy, pochodzący z 
wymiany (n + 1) poprzedniej szarży, przy czym n przy-
biera wartości całkowite w przedziale 1-5, a do os-
tatniej szóstej wymiany doprowadza się świeżo przy-
gotowany 85°/o roztwór w D2O kwasu deuterosiarko-
wego o stopniu zdeuterowania powyżej 99,5%. Wy-
odrębniony przez rozdzielenie produkt końcowy oczy-
szcza się w znany sposób zwłaszcza przez osuszenie 
i destylację. 

Deuterobenzen służy jako rozpuszczalnik w bada-
niach spektroskopowych. (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 198595 02.06.1977 

Zakład Doświadczalny „Chemipan" Instytutu Chemii 
Fizycznej i Instytutu Chemii Organicznej PAN, War-
szawa, Polska (Zdzisław Bruszewski, Edward Ryziń-
ski, Stanisław Gacek, Janusz Biller, Jacek Szulc). 

Sposób wytwarzania acetonu-d6 

Celem wynalazku jest prowadzące do obniżenia zu-
życia tlenku deuteru i jednocześnie zwiększenia wy-
dajności produktu końcowego, zmodyfikowanie zna-
nego sposobu wytwarzania acentonu-d6. 

Cel ten osiąga się, jeżeli w znanym wielowymiano-
wym procesie deuterowania acetonu tlenkiem deute-
ru i obecności węglanu potasowego, tlenek deuteru 
o stopniu zdeuterowania co najmniej 99,5% doprowa-
dza się do kilku kolejnych ostatnich wymian danej 
szarży, a częściowo wyczerpany czynnik deuterujący 
uchodzący z tych wymian, kieruje się do kilku począt-
kowych wymian następnej szarży o tej samej liczbie 
wymian, przy czym uchodzący czynnik z ostatniej wy-
miany n danej szarży doprowadza się do wymiany x 
następnej szarży, z wymiany n - 1 do wymiany x - 1 , 
zaś z wymiany x + l danej szarży do pierwszej wy-
miany następnej szarży, przy czym n oznacza liczbę 
wymian w każdej szarży, x oznacza liczbę wymian 
w każdej szarży, do których doprowadza się czynnik 
deuterujący częściowo wyczerpany, a zatem n i x są 
liczbami całkowitymi i spełniają warunek n > x > l . 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P. 198596 02.06.1977 

Zakład Doświadczalny „Chemipan" Instytutu Chemii 
Fizycznej i Instytutu Chemii Organicznej PAN, War-
szawa, Polska (Zdzisław Bruszewski, Stanisław Ga-
cek, Jacek Szulc, Janusz Biller, Piotr Gwiazda). 

Sposób wytwarzania dwumetylosulfotlenku-d6 

Celem wynalazku jest prowadząca do zmniejszenia 
zużycia tlenku deuteru modyfikacja znanego sposobu 
wytwarzania dwumetylosulfotlenku-d6. 

Cel ten można osiągnąć jeśli w znanym wielowy-
mianowym procesie deuterowania dwumetylosulfotlen-
ku za pomocą D,O w obecności zasadowego kataliza-
tora, tlenek deuteru o stopniu zdeuterowania 99,7°/o 
stosuje się do pierwszej wymiany każdej szarży i do 
kolejnych kilku ostatnich wymian, a częściowo wy-
czerpany czynnik deuterujący z tych ostatnich wymian 
kieruje się do kolejnych kilku początkowych wymian 
następnej szarży o tej samej liczbie wymian, przy 
czym uchodzący czynnik z ostatniej wymiany n do-
prowadza się do wymiany x następnej' szarży, z wy-
miany n-1 do wymiany x - 1 , zaś z wymiany odpowia-
dającej wymianie x następnej szarży do pierwszej wy-
miany tej następnej szarży, przy czym n oznacza licz-
bę wymian w każdej szarży produkcyjnej, x oznacza 
w każdej szarży liczbę wymian, do których doprowa-
dza się częściowo wyczerpany czynnik deuterujący, a 
zatem n i x są liczbami całkowitymi i spełniają wa-
runek n>x>l. 

Zdeuterowany dwumetylosulfotlenek służy jako roz-
puszczalnik w badaniach spektroskopowych. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P. 193422 18.07.1975 

Pierwszeństwo: 25.07.1974 г., Wielka Brytania 
(nr 32805) 

Pfizer Corporation, Colon, Republika Panama 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych chinazoliny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych chinazoliny o ogólnym wzorze 1, 
w którym R2 oznacza niższy rodnik alkilowy, X ozna-
cza grupę o wzorze - ( C H 2 ) p - , w którym p oznacza 
liczbę całkowitą 1-3, podstawnik Y jest przyłączony 
do atomu węgla w pozycji 4 pierścienia С i oznacza 



30 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12 (118) 1978 

grupę o wzorze -NHCONR4R5 lub -NHCSNR'R 3 lub 
-CH2COHR4R5 w których to wzorach R4 i R5 ozna-
czają atomy wodoru, niższe rodniki alkilowe albo 
alkenylowe, lub też R4 i R 5 razem z atomem azotu, 
z którym są związane tworzą nasycony jednopierście-
niowy rodnik heterocykliczny, a R oznacza atom wo-
wodoru lub niższy rodnik alkilowy przyłączony do 
lego samego atomu węgla co podstawnik Y. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że po-
chodną chinazoliny o ogólnym wzorze 2, w którym 
R, R2 i X mają wyżej podane znaczenie, poddaje się 
w obecności zasady i obojętnego rozpuszczalnika orga-
nicznego reakcji z fosgenem lub tiofosgenem i otrzy-
many produkt pośredni, ewentualnie bez wyosobnia-
nia go, poddaje się reakcji z aminą o ogólnym wzorze 
NHR4R5, w którym R4 i R5 mają wyżej podane zna-
czenie, po czym otrzymany związek o wzorze 1 ewen-
tualnie przeprowadza się znanym sposobem w addy-
cyjną sól z farmakologicznie dopuszczalnym kwasem. 

Wariantem sposobu według wynalazku jest sposób 
wytwarzania nowych pochodnych chinazoliny o wzo-
rze 1, w którym R2 oznacza niższy rodnik alkilowy, 
X oznacza grupę - C H = C H - lub grupę o wzorze 
- ( C H 2 ) p - , w którym p oznacza liczbę całkowitą 1-3, 
a Y oznacza grupę o wzorze -CH2CONR4R3, w któ-
rym R4 i R5 oznaczają atomy wodoru, niższe rodniki 
alkilowe albo alkenylowe, lub też R4 i R5 razem z ato-
mem azotu, z którym są związane, tworzą nasycony, 
jednopierścieniowy rodnik heterocykliczny, a R ozna-
cza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, przyłą-
czony tak jak i podstawnik Y w pozycji 4 pierścienia 
C, przy czym gdy X oznacza grupę - C H = C H , wów-
czas podstawnik R jest nieobecny. 

Cechą wariantu sposobu według wynalazku jest to, 
że pochodną chinazoliny o ogólnym wzorze 3, w któ-
rym R, R2 i X mają wyżej podane znaczenie, a Q 
oznacza grupę dającą się łatwo odszczepiać, taką jak 
atom chloru, atom bromu lub niższy rodnik alkoksy-
lowy, poddaje się reakcji z aminą o ogólnym wzorze 
NHR4R5, w którym R4 i R5 mają wyżej podane zna-
czenie, albo też pochodną chinazoliny o ogólnym wzo-
rze 4, w którym R, R, i X mają wyżej podane znacze-
nie, poddaje się działaniu środka odwadniającego, ta-
kiego jak dwucykloheksylokarbodwuimid lub N-hydro-
ksyimid kwasu bursztynowego i otrzymany ester pod-
daje się reakcji z aminą o ogólnym wzorze NHR4R5, 
w którym R4 i R5 mają wyżej podane znaczenie, przy 
czym otrzymany związek o wzorze 1 ewentualnie 
przeprowadza się znanym sposobem w addycyjną sól 
z farmakologicznie dopuszczalnym kwasem. 

Wytwarzane sposobem według wynalazku nowe po-
chodne chinazoliny o ogólnym wzorze 1 są lekami 
nasercowymi. (2 zastrzeżenia) 

C07D P. 198107 T 14.05.1977 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, 
Polska (Bohdan Szczyciński, Jadwiga Zawadzka, Le-
szek Krzywosiński, Krystyna Ernest, Barbara Prze-
myk). 

Sposób wytwarzania nowych 4-metylo-5-[(l-hydroksy-
-2-araiiio)elylo]-tioazoli 

Sposób wytwarzania nowych 4-metyło-5-[(l-hydrok-
sy-2-amino)etyloj-tiazoli o wzorze 1, w którym Rx 
oznacza wodór lub grupę alkiiotiolową o 1-3 atomach 
węgla, a R2 oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach 
węgla lub aryloal kilową i ich farmaceutycznie dopu-
szczalnych soli addycyinych z kwasami organicznymi 
lub nieorganicznymi, polega na utlenieniu 4-metylo-
-5-acetylotiazolu o wzorze 2, w którym Rj ma podane 
wyżej znaczenie, za pomocą dwutlenku selenu do po-
chodnej gliaksalowej o wzorze 3, w którym Ri ma 
podane wyżej znaczenie którą poddaje się następnie 
działaniu aminy o wzorze H2NR2, w którym R2 ma 
podane wyżej znaczenie, w obecności środka reduku-
jącego, korzystnie borowodorku sodowego, po czym 
produkt reakcji przeprowadza się w sól addycyjną. 
Nowe związki wykazują działanie przeciwdepresyjne. 

(1 zastrzeżenie) 

C08F P. 199986 T 30.07.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ryszard 
Sikorski, Krystyna Aroniewicz). 

Sposób otrzymywania bromowanego poliizobutylenu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
bromowanego poliizobutylenu nadającego się zwłasz-
cza do otrzymywania tworzyw samogasnących. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 1-20% 
-owy roztwór poliizobutylenu w niereaktywnym roz-
puszczalniku, jak np. czterochlorek węgla, najlepiej 
w 10%-owyrn roztworze, bromuje się w temperaturze 
288-373K 0,1-5 molami N-bromoimidu kwasu dwu-
karboksylowego, najlepiej N-bromoimidu kwasu bur-
sztynowego, na 1 mol poliizobutylenu, w obecności 
0,1-10% wagowych inicjatora rodnikotwórczego, naj-
lepiej nitrylu kwasu azodwuizomasłowego, w stosun-
ku do poliizobutylenu, a bromowanie prowadzi się aż 
do pełnego podstawienia poliizobutylenu bromem. Na-
stępnie odfiltrcwuje się z roztworu osady nieprze-
reagowanych substratów i produktów ubocznych oraz 
wytrąca się z roztworu bromowany poliizobutylen. 

(1 zastrzeżenie) 
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C08L P. 193891 22.11.1976 

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Polska 
(Adam Graczyński, Maria Tokarzewska, Janina 
Zmarzły, Teresa Dacy, Roman Pawlik). 

Sposób otrzymywania wyrobów policMorowinyiowych 
modyfikowanych kopolimerami 

Sposób otrzymywania wyrobów polichlorowinylo-
wych modyfikowanych kopolimerami polega na zasto-
sowaniu układów dwu- lub trójskładnikowych mie-
szanin polimerów zawierających octan winylu i/iub 
etylen - octan winylu, przy czym jako składnik ta-
kich mieszanin polimerów stosuje się kopolimery chlo-
rek winylu - octan winylu zawierające 10-20% octa-
nu winylu, kopolimer etylen-octan winylu zawierający 
45% octanu winylu i terpolimery chlorek winylu -
etylen - octan winylu zawierające 5-50% etylenu -
octanu winylu. (2 zastrzeżenia) 

C03L 
C09K 

P. 191056 30.11.1976 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze sp.z.o.o., Warsza-
wa, Polska (Józef Leszczyński, Bogumiła Miłek, Maria 
Jelińska, Halina Kępińska, Hanna Kapacka, Stefan 
Jerzak, Michał Mazurowski, Andrzej Sawicki). 

Powłokowy środek do zabezpieczania szyb i innych 
eiementów podczas malo\vania farbami 

Powłokowy środek do zabezpieczania szyb i innych 
elementów w procesie malowania farbami olejnymi, 
emulsjami, emaliami, lakierami i farbami emulsyjny-
mi charakteryzuje się tym, że zawiera: 20-35% wa-
gowych około 50%-owej wodnej emulsji polioctanu 
winylu, 2 -8% wagowych mydeł kwasów tłuszczowych 
i metali wielowartościowych, 3-10°/o wagowych nafty 
lub ropy naftowej, 5-15% wagowych alkoholu wielo-
wodorotlenowego oraz 0,2-3°/o wagowych produktu 
addycji tlenku etylenu do nonylofenolu w zestawie ze 
znanymi składnikami regulującymi własności fizyko-
chemiczne środka, takimi jak: alkohole jednowodo-
rotlenowe, korzystnie alkohol butylowy lub propylo-
wy w ilości 10-25% wagowych i alkohol etylowy 
w ilości 20-40% wagowych. (1 zastrzeżenie) 

C08L 
A62B 

P. 194126 02.12.1976 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa, 
Polska (Janusz Jankowski, Romuald Bałkowiec, Te-
ofil Smażyński, Kazimierz Michalski). 

Substancja do wytwarzania tabletki szybko 
rozpadającej się w środowisku wodnym 

Przedmiotem wynalazku jest substancja do wytwa-
rzania tabletki szybko rozpadającej się w środowisku 
wodnym, stosowanej zwłaszcza do blokowania i uru-
chamiania urządzenia do wypełniania gazem pneuma-
tycznych kamizelek i łodzi ratunkowych. 

Substancja wg wynalazku zawiera 60-95% wago-
wych mikrokrystalicznej celulozy o wielkości cząstek 
30-50 mikrometrów i ciężarze nasypowym 20-30 
G/100 cm3, 5-40% wagowych mikrokrystalicznej ce-
lulozy koloidalnej o ciężarze nasypowym 50-80 
G/cm3 oraz do 5% wagowych soli. sodowej karboksy-
metylocelulozy. (1 zastrzeżenie) 

C08L 
C09K 

P. 194127 02.12.1976 

Instytut Technicznych Wojsk Lotniczych, Warszawa, 
Polska (Bogdan Żarski, Tadeusz Kowalczyk). 

Substancja do powierzchniowego zabezpieczania 
elementów budowlanych wykonanych z betonów 

cementowych 

Przedmiotem wynalazku jest substancja do powierz-
chniowego zabezpieczania elementów budowlanych, a 
szczególnie nawierzchni drogowych i lotniskowych, 
wykonanych z betonów cementowych i wykazujących 
korozję, złuszczenie typu powłokowego itp. uszkodze-
nia powierzchniowe. 

Substancja według wynalazku składa się z 30-857o 
wagowych nienasyconej żywicy poliestrowej z dodat-
kiem do 0,1% parafiny, 15-70% wagowycn acetonu 
oraz środka inicjująco-inhibitującego w postaci 50% 
wodorcnadtlenku cykloheksanonu w ilości 0,1-2% 
wagowych i l7o naftenianu kobaltu w ilości 0,01-0,2% 
wagowych. (2 zastrzeżenia) 

C08L P. 199932 T 29.07.1977 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich, Bydgoszcz, Polska (Jan Skarga, Stanisław 
Zajchcwski, Alicja Dyczewska, Kazimierz Piszczek, 
Andrzej Michalak). 

Tworzywo termoplastyczne zwłaszcza do wytwarzania 
mas kablowych i powłok przewodów elektrycznych 

Tworzywo według wynalazku zawierające znane 
plastyfikatory, stabilizatory, napełniacze i inne środki 
pomocnicze, charakteryzuje się tym, że zawiera od 45 
do 607o kopolimerów chlorku winylu z octanem winylu 
o zawartości octanu winylu od 3 do 10%.. 

(1 zastrzeżenie) 

C09D P. 188198 23.03.1976 

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Polska 
(Dorota Szombierska, Andrzej Kwiatkowski, Helena 
Kuczyńska, Edward Kobyłecki). 

Sposób wytwarzania farb proszkowych 

Sposób wytwarzania farb proszkowych srebrzystych 
z efektem metalicznym o skróconym czasie adsorpcji 
pyłu aluminiowego na powierzchni farby, polega na 
tym, że do farby proszkowej wprowadza się 0 ,1-5% 
krzemionki koloidalnej, która w czasie mieszania osa-
dza się na farbie proszkowej, następnie dodaje się 
0 ,5-5% pyłu aluminiowego i całość miesza się w tem-
peraturze otoczenia lub podwyższonej. (1 zastrzeżenie) 

C10G P. 201752 26.10.1977 

Pierwszeństwo: 30.11.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 746 179) 

Gulf Research and Development Company, Pitts-
burgh, Stany Zjednoczone Ameryki (John A. Paraskos, 
Herman Taylor jr). 

Sposób wydłużania życia katalizatora procesu 
upłynniania węgla 

Sposób wydłużania życia katalizatora procesu upłyn-
niania węgla pod ciśnieniem wodoru ponad około 
217 KG/cm2, polega na tym, że przepuszcza się zawie-
sinę węgla zawierającego popiół w rozpuszczalniku 
przez strefę podgrzewacza i strefę uwodorniania za-
wierającą jednorodny katalizator uwodorniania opar-
ty na metylach grupy VI i grupy VIII utrzymując w 
wymienionej strefie katalicznej temperaturę 3 7 1 -
-441°C i po zakończeniu powyższego procesu z chwilą 
redukcji aktywności katalizatora uwodorniania, katali-
zator czyści się i suszy, usuwa go się ze wspomnianej 
strefy uwodorniania, mechanicznie usuwa się zanie-
czyszczenia zawierające popiół ze wspomnianego kata-
lizatora i kieruje się go ponownie do procesu. 

(11 zastrzeżeń) 
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C10G P. 201753 26.10.1977 

Pierwszeństwo: 30.11.1976 - St Zjedn. Ameryki 
(nr 746183) 

Gulf Research and Development Company, Pitts-
burgh, Stany Zjednoczone Ameryki (John A. Paras-
kos, Herman Taylor jr., Huey P. Malone). 

Sposób upłynniania węgla z zastosowaniem tlenku 
węgla 

Sposób według wynalazku polega na tym, że zawie-
rającą wodę zawiesinę węgla w rozpuszczalniku 
i strumień gazów zawierających tlenek węgla prze-
puszcza się przez strefę podgrzewacza rurowego do 
osiągnięcia maksymalnej temperatury w zakresie 3 7 7 -
-427°C, przy czym przeprowadza się reakcję tlenku 
węgla z wodą z wytworzeniem wodoru, po czym stru-
mień wypływający z wymienionej strefy podgrzewa-
cza przeprowadza się do strefy reaktora do rozpusz-
czania utrzymanej w temperaturze przynajmniej o 
5,5°C wyższej niż maksymalna temperatura w strefie 
podgrzewacza, która wynosi 399-482°C, przy czym 
stosuje się czas przebywania w strefie reaktora do 
rozpuszczania dłuższy niż w strefie podgrzewacza, od-
dziela się gazy zawierające tlenki węgla i wodór ze 
strumienia wypływającego z reaktora do rozpuszcza-
nia, frakcjonuje się wymieniony strumień gazów na 
strumień bogaty w tlenek węgla i na strumień bo-
gaty w wodór, zawraca się do cyklu przynajmniej 
część wymienionego strumienia bogatego w tlenek wę-
gla do wymienionej strefy podgrzewacza, a przynaj-
mniej część strumienia bogatego w wodór i strumienia 
cieczy wypływającej z reaktora do rozpuszczania prze-
prowadza się do strefy katalitycznego uwodorniania 
utrzymywanej w temperaturze w zakresie 371-441°C, 
przy czym temperaturę i/albo czas przebywania cieczy 
w strefie katalitycznego uwodorniania stosuje się niż-
sze niż w strefie reaktora do rozpuszczania. 

(14 zastrzeżeń) 

C10G P. 201754 26.10.1977 

Pierwszeństwo: 30.11.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 746 182) 

Gulf Research and Development , Company, Pitts-
burgh, Stany Zjednoczone Ameryki (John A. Paraskos, 
Herman Taylor jr., Huey P. Malone). 

Sposób upłynniania węgla 

Sposób upłynniania węgla pod ciśnieniem wodoru 
lub wodoru i tlenku węgla ponad 217 kG/cm2, polega 
na tym, że przepuszcza się zawiesinę węgla w rozpusz-
czalniku wodoru lub wodoru i tlenku węgla przez ru-
rową strefę podgrzewania, doprowadza się ciepło do 
tej strefy podgrzewania i ogrzewa się wymienioną za-
wiesinę do maksymalnej temperatury 377-427°C, kie-
ruje się zawiesinę stanowiącą odciek ze strefy pod-
grzewania do egzotermicznej strefy rozpuszczania, w 
której utrzymuje się temperaturę co najmniej o 5,5°C 
wyższą od maksymalnej temperatury w strefie pod-
grzewania, w granicach 399-482°C, przy czym czas 
przebywania zawiesiny w strefie rozpuszczania jest 
dłuższy niż czas przebywania w strefie podgrzewania. 

(12 zastrzeżeń) 

C10G P. 201756 26.10.1977 

Pierwszeństwo: 30.11.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 746180) 

Gulf Research a. Development Company, Pittsburgh, 
St. Zjednoczone Ameryki (John A. Paraskos, Herman 
Taylor, Jr., Richard E. Hildebrand). 

Katalityczny sposób upłynniania węgla 

Katalityczny sposób upłynniania węgla pod ciśnie-
niem wodoru wynoszącym powyżej 217 KG/cm2 pole-
ga na tym, że przepuszcza się zawiesinę surowca wę-

glowego w rozpuszczalniku oraz wodór przez rurową 
strefę podgrzewania i ogrzewa się tę zawiesinę do ma-
ksymalnej temperatury wynoszącej 377°-427°C, prze-
prowadza się strumień zawiesiny opuszczający strefę 
podgrzewania do strefy rozpuszczania, w której utrzy-
muje się temperaturę o co najmniej 5,5°C wyższą od 
maksymalnej temperatury w strefie podgrzewania 
i wynoszącą od 399°-482°C, przy czym czas przeby-
wania w strefie rozpuszczania stosuje się dłuższy niż 
w strefie podgrzewania, przeprowadza się strumień 
opuszczający strefę rozpuszczania do strefy uwodornia-
nia katalitycznego i przepuszcza się go przez strefę 
uwodorniania katalitycznego, w której utrzymuje się 
temperaturę 371°-441°C, przy czym temperaturę tą 
i/lub czas przebywania w strefie uwodorniania kata-
litycznego stosuje się krótszy niż w strefie rozpusz-
czania, odprowadza się strumień opuszczający strefę 
uwodorniania katalitycznego i odzyskuje się z tego 
strumienia frakcję o temperaturze wrzenia odpowia-
dającej zakresowi temperatur wrzenia rozpuszczalnika 
oraz zawraca się tę frakcję rozpuszczalnikową do wy-
tworzenia zawiesiny zasilającej, zawierającej surowiec 
węglowy i rozpuszczalnik. (15 zastrzeżeń) 

C10L P. 199827 T 21.07.1977 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra-
ków, Polska (Tadeusz Kalina, Leokald Skłodowski, 
Stanisław Nowak). 

Palnik inżektorowy zwłaszcza do kuchni i kuchenek 

Palnik według wynalazku posiada dyszę (1), mie-
szalnik (2) i głowicę (3). Mieszalnik (2) podzielony jest 
w swojej wlotowej części na dwie komory (6) i (7) 
z otworami (8) i (9) doprowadzającymi powietrze roz-
mieszczonymi na obwodzie, po obu stronach przewę-
żenia. 

Stosunek średnicy przewężenia (d) do średnicy ko-
mory (a) wynosi 0,2-0,7, a długość przewężenia (1) 
jest nie mniejsza niż (d). Dopływ powietrza regulowa-
ny jest przez przysłanianie przysłoną (4) otworów (8) 
usytuowanych za przewężeniem. Nastawianie przysło-
ny (4) odbywa się za pomocą śruby (5), której obrót 
powoduje osiowe przesunięcie przysłony (4) o zadaną 
wartość. (2 zastrzeżenia) 

C10M P. 200072 T 03.08.1977 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Jan 
Grabowski, Czesław Kajdas, Kazimierz Łojek, Marek 
Banasik, Paweł Sokołowski). 
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Smar płynny do procesów obróbki plastycznej metali 
na zimno 

Smar według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
zawiera jako środki przenoszące wysokie naciski po-
lietylen niskocząsteczkowy mazisty i boraks, które za-
wieszone są w dejach mineralnych uszlachetnionych 
dodatkiem oleju silikonowego, lanoliny, kalafonii roz-
puszczonej w oleju rycynowym, wyższymi kwasami 
tłuszczowymi i oleiną oraz środkami zwilżającymi jak 
alkohol etylowy i nafta. (2 zastrzeżenia) 

C12D P. 199744 19.07.1977 

Pierwszeństwo: 19.07.1976 - NRD (nr WP Old/193941) 

VEB Petrolchemisches Kombinat Schwedt, Schwedt, 
Niemiecka Republika Demokratyczna. 

Sposób oddzielania wodnej cieczy hodowlanej 
z zawiesin biomasy zawierających węglowodory 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oddzielania wo-
dnej cieczy hodowlanej z zawierających węglowodory 
zawiesin biomasy, które otrzymano przez hodowlę 
mikroorganizmów z fazy węglowodorowej. Oddziele-
nie przeprowadza się przez dekantację za pomocą pro-
stych środków z odcieków z fermentora przed sepa-
racją maksymalnej ilości wodnej cieczy hodowlanej. 
Ma to pozwolić na osiągnięcie tego, aby następujące 
oddzielanie w stopniu separacji następowało bez po-
ruszenia większych strumieni produktu i operację roz-
dzielania w separatorach można przeprowadzić z nie-
zmienną jakością. Cel ten osiągnięto w ten sposób, że 
dekantację przeprowadza się przez powierzchnie kon-
taktora w postaci blach, sit, kształtek siodełkowych, 
pierścieni Raschig'a albo wiórów tokarskich przy za-
chowaniu obciążenia powierzchni poniżej 10 cm3 za-
wiesiny na cm2 powierzchni kontaktowej i maksymal-
nej prędkości przepływu zawiesiny 0,5-10 cm na mi-
nutę. (3 zastrzeżenia) 

C14B P.201890 03.11.1977 

Pierwszeństwo: 04.11.1976 - RFN (nr P 2650576.O) 

USM Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Walter Baum, Heinz Dennstadt). 

Urządzenie do obróbki skór 

Urządzenie do obróbki skór zawiera zestaw dwóch 
narzędzi obróbczych (1, 2) o przeciwnie skierowanych 
ostrzach, przenośnik przystosowany do przemieszcza-
nia płyt (6) ze skórami (5) pomiędzy narzędziami, przy-
czyni skóry (5) są nałożone na płyty (6) tak, że ich 
środek okrywa krawędź natarcia płyty, oraz zespół 
regulujący położenie skóry (5) na płycie (6), przysto-
sowany do przesuwania odcinka środkowego skóry (5) 
na jedną stronę płyty (6). Ponadto urządzenie zawiera 
mechanizm przystosowany do unoszenia jednego na-
rzędzia obróbczego (1) względem drugiego narzędzia 
obróbczego (2) na określony czas. (16 zastrzeżeń) 

C21D P. 199S15 T 27.07.1977 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Stefania Stachura, Zbigniew Stradomski, "Janusz Uj-
ma, Witold Ziewiec). 

Sposób podwyższania odporności stali na pękanie 

Sposób według wynalazku wpływa na podwyższenie 
własności plastycznych osnowy metalicznej a jedno-
cześnie na zmianę kształtu i wielkość wtrąceń siar-
czkowych oraz na równomierne ich rozmieszczenie. 

Sposób polega na wyżarzaniu stali w temperaturze 
co najmniej 1050°C, w czasie wystarczającym dla po-
działu i sferoidyzacji wtrąceń siarczkowych, a następ-
nie na przeprowadzeniu właściwej dla danego wyrobu 
obróbki cieplnej, mianowicie ulepszania cieplnego lub 
normalizowania. Wyżarzaniu można poddawać zarów-
no wyroby, jak i półwyroby stalowe. (1 zastrzeżenie) 

C21D P. 199988 T 30.07.1977 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Leopold Jeziorski, Jadwiga Lis, Andrzej Lis). 

Sposób obróbki cieplnej stali niskostopowych do pracy 
w podwyższonych temperaturach 

Sposób według wynalazku obróbki cieplnej stali 
umożliwia uzyskanie stali niskostopowej o jedno-
rodnej drobnoziarnistej strukturze oraz wymaganych 
własnościach plastycznych i wytrzymałościowych. 

Sposób polega na nagrzaniu stali do temperatury 
między ACj a Ac3) najkorzystniej z zakresu 10-50°C 
poniżej Ac3, a co najmniej 30°C powyżej Acb wygrza-
niu w tej temperaturze w czasie uzależnionym od gru-
bości ścian wyrobu, najkorzystniej przez okres 0,5 do 
1 godziny, i ochłodzeniu w spokojnym powietrzu. Na-
stępnie stal poddaje się wysokiemu odpuszczaniu, naj-
korzystniej w temperaturze z zakresu 680-720uC 
przez okres 2 - 3 godzin. (1 zastrzeżenie) 

C21D P. 200073 T 03.08.1977 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Franci-
szek Rudol). 

Sposób hartowania powierzchniowego przedmiotów 
obrotowych, zwłaszcza kół, pierścieni łożysk tocznych 

wielkowymiarowych 

Sposób według wynalazku pozwala eliminować stre-
fę miękką w hartowaniu powierzchniowym przedmio-
tów obrotowych, zwłaszcza kół, pierścieni łożysk tocz-
nych wielkowymiarowych. 

Hartowany przedmiot (1) i głowica hartownicza (2) 
przesuwają się względem siebie ruchem śrubowym, 
ewentualnie ruchem posuwistym obrotowo-zwrotnym. 

Zastosowanie głowicy hartowniczej składającej się 
z segmentów umożliwia dostosowanie jej do zmiennej 
średnicy przedmiotu hartowanego. (2 zastrzeżenia) 
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C22C P. 200834 14.09.1977 

Pierwszeństwo: 22.11.197ö - Stany Zjedn. Am. 
(nr 744,154) 

Aluminum Company Of America, Pittsburgh, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania stopów glinowo-krzemowych 

Sposób wytwarzania stopów glinowo-krzemowych 
przez karbotermiczną redukcję surowców zawierają-
cych tlenek glinu i krzemionkę polega na tym, że 
przygotowuje się mieszankę surowców zawierających 
tlenek glinu i krzemionkę o stosunku wagowym krze-
mionki do tlenku glinu od 0,5 do 1,1, korzystnie od 
0,7 do 1,0, po czym do tej mieszanki dodaje się suro-
wiec węglowy i karbotermicznie redukuje się tlenek 
glinu i krzemionkę w mieszance otrzymując stop gli-
nowc-krzemowy. (10 zastrzeżeń) 

C22F P. 194152 02.12.1976 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Jan Marciniak, Łucja Cieślak, Krystyna Ma-
ciejewska, Witold Miśkiewicz, Marian Tomczyk, An-
drzej Ruszkarski). 

Sposób wytwarzania drutów ze stopu żarotrwałego 
alumel przeznaczonego na termopary 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
drutów ze stopu żarotrwałego, alumel cechujących się 
powtarzalną i prostoliniową charakterystyką termo-
elektryczną zgodną z wymaganiami dotyczącymi wy-
sokiej czułości i tolerancji siły termoelektrycznej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że stop 
wytapia się metodą próżniową przy ciśnieniu mniej-
szym od 10~! Tr, po czym odgazowuje się w tempera-
turze 1520-1560°C, a następnie stop przerabia się na 
walcówkę na gorąco w temperaturze 1150-950°C, po 
czym walcówkę wyżarza się w temperaturze 830±20°C 
przez 2 godziny, trawi i ciągnie na zimno do średnicy 
3 mm gniotami jednostkowymi max 25% i sumarycz-
nymi max 50%, a druty wyżarza się między operacyjnie 
w temperaturze 800±20°C przez 4 godziny, trawi i cią-
gnie do średnicy 3 mm. 

Przy średnicach poniżej 3 mm stosuje się gnioty je-
dnostkowe max 10-25% i sumaryczne max 40%, a 
wyżarzanie międzyoperacyjne prowadzi się w tempe-
raturze 800±10°C przez 2 godziny, natomiast końcowe 
prowadzi się w temperaturze 1000-1100°C - ±20°C 
przez 4 godziny i trawi. (3 zastrzeżenia) 

C22F P. 194153 02.12.1976 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Jan Marciniak, Łucja Cieślak, Krystyna Ma-
ciejewska, Witold Miśkiewicz, Marian Tomczyk, An-
drzej Ruszkowski). 

Sposób wytwarzania drutów ze stopu żarotrwałego 
chromel przeznaczonego na termopary 

Sposób według wTynalazku rozwiązuje zagadnienie 
otrzymywania drutów z żarotrwałego stopu, chromał 
cechujących się powtarzalną charakterystyką termo-

elektryczną zgodnie z wymogami dotyczącymi wyso-
kiej czułości i tolerancji siły termoelektrycznej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że stop 
wytapia się metodą próżniową przy ciśnieniu mniej-
szym od 10"1 Tr, po czym odgazowuje w temperaturze 
1520-1560°C, a następnie stop przerabia się plastycz-
nie na gorąco na walcówkę w temperaturze 1150-850° 
C. Wyżarzanie walcowki polega na tym, że stosuje się 
temperaturę 7f00±20°C w czasie do 4 godzin, trawi 
1 ciągnie na zimno do średnicy 3 mm gniotami jedno-
stkowymi w zakresie 10-25% i sumarycznymi max. 
50%. Druty poddaje się wyżarzaniu rekrystalizującemu 
międzyoperacyjnemu w temperaturze 800±20°C przez 
2 godziny, trawi i ciągnie do średnicy 3 mm. Przy śre-
dnicach poniżej 3 mm stosuje się gnioty jednostkowe 
w zakresie 10-20% i sumaryczne max. 40%, wyżarza-
nie międzyoperacyjne dla tych średnic prowadzi się 
w temperaturze 800±10°C przez 2 godziny, natomiast 
wyżarzanie końcowe prowadzi się w temperaturze 
800±10°C przez 4 godziny i trawi. (3 zastrzeżenia) 

C23B P. 201265 03.10.1977 

Pierwszeństwo: 04.10.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 729,074) 

M & T Chemicals Inc., Rahway, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Edward Paul Harbulak). 

Sposób wytwarzania powłok galwanicznych 

Sposób wytwarzania powłok galwanicznych zawiera-
jących nikiel i/lub kobalt lub dwu- albo trójskładni-
kowe stopy niklu, kobaltu i żelaza, polega na prze-
puszczaniu prądu od anody do katody przez wodny 
roztwór kwaśnej kąpieli galwanicznej, zawierającej co 
najmniej jeden związek niklu i/lub kobaltu i mogącej 
zawierać także związki żelaza, które to związki są 
źródłem jonów niklu, kobaltu i żelaza dla powlekania 

galwanicznego niklem, kobaltem lub stopami niklu 
i kobaltu, niklu i żelaza, kobaltu i żelaza lub niklu, 
żelaza i kobaltu. Proces prowadzi się w ciągu okresu 
czasu potrzebnego do wytworzenia na katodzie po-
włoki galwanicznej, w obecności бхЮ"6-0,5 mola/litr 
nienasyconego cyklosulfonu o wzorze 1, w którym R1; 
R2, R3 i R4 niezależnie od siebie oznaczają atom wo-
doru, niższą grupę alkilową lub grupę hydroksylową. 

(5 zastrzeżeń) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01B P. 199912 T 27.07.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przygotowawczych 
Maszyn Przędzalniczych „Polmatex-Falubaz", Zielona 
Góra, Polska (Antoni Głowienka, Antoni Karasiński, 
Zbigniew Gauza). 

Zasobnik bunkrowy do zasilania trzeparek 
i oczyszczarek bawełny 

Zasobnik bunkrowy do zasilania trzeparek i oczysz-
czarek bawełny zbudowany jest w kształcie skrzyni, 
w której ścianki przednia i tylna składają się z dwóch 
części: z części dolnej (1, 6) i zsypowej klapy (2, 7). 
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Przednia dolna ścianka (1) mocowana jest na dźwig-
niach (4), natomiast górna zsypowa klapa (2) jednym 
końcem mocowana jest wahliwie na trzpieniu (5), a 
drugim końcem opiera się swobodnie o dolną część (1) 
ścianki przedniej. Dolna część (6) ścianki tylnej mo-
ccwana jest wahliwie na trzpieniu (8) i połączona z 
mimośrodern (9), natomiast zsypowa klapa (7) moco-
wana jest wahliwie na trzpieniu (10) i połączona z 
mimośrodem (11). (1 zastrzeżenie) 

D01F 
A63B 

P. 194028 30.11.1976 

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Piastów, 
Polska (Mieczysław Gęsiak, Mieczysław Olejniczak, 
Leszek Pawłowski, Wiesław Szurek, Andrzej Zimow-
ski). 

Sposób wytwarzania strun do rakiet tenisowych 
i badmintonawych 

Sposób wytwarzania strun do rakiet tenisowych i 
badmintonowych polega na krótkotrwałym poddaniu 
termicznej obróbce linki kordowej skręconej z termo-
plastycznych włókien poliamidowych lub poliestro-
wych przez przeciąganie jej pod obciążeniem 0,1 K G -
10 KG przez komorę nagrzaną do temperatury wyższej 
od temperatury topnienia polimeru włóknotwórczego 
w czasie od 1 sekundy do 10 minut przez co uzyskuje 
się nadtopienie zewnętrznej warstwy. Po ostudzeniu 
linkę korodową poddaje się sezonowaniu przez prze-
ciąganie pod obciążeniem 0,01 KG-2,0 KG w tempera-
turze 60°C-180°C w czasie 0,5-20 minut przez wannę 
z nieagresywną dla włókien gorącą cieczą, przez ko-
morę z nieagresywną gorącą parą albo nieagresywnym 
gorącym gazem lub powietrzem. Również sezonowanie 
prowadzi się przez zanurzenie luźne zwiniętych zwo-
jów w wannach z gorącą nieagresywną cieczą lub u-
mieszczenie ich w komorach z gorącą nieagresywną 
parą albo nieagresywnym gorącym gazem lub powie-
trzem w temperaturze 6 0 ° C - 180°C w czasie 0,5-20 
minut. (1 zastrzeżenie) 

D01G P. 193866 22.11.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 
i Czesankowych Wełny „Befamatex", Bielsko-Biała, 
Polska (Leszek Warchoł, Józef Łyszczek, Józef Hebda, 
Marian Dobrowolski). 

Podkład pod maszyny włókiennicze, zwłaszcza 
zespołów zgrzebnych i czesankowych 

Podkład z blachy stalowej o kształcie zbliżonym do 
odwróconej rynienki z dnem płaskim i podłużnymi 
otworami w osi podłużnej do zalewania betonem, we-
dług wynalazku charakteryzuje się tym, że wewnątrz 

podkładu U), w jego narożnikach, w miejscach otwo-
rów nierozłącznie zamocowane są wzmacniające płyt-
ki (4), wspólnie z podkładem (1) wiercone i gwintowa-
ne dla poziomujących śrub (5). Po skamienieniu podło-
ża betonowego (6) mocującego podkład (1), w miej-
scach wykręconych poziomujących śrub przykręcona 
jest śrubami (7) zębata listwa (8), a śrubami (9) kor-
pus maszyny (10). (2 zastrzeżenia) 

D01G P. 200026 T 01.08.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przygotowawczych 
Maszyn Przędzalniczych „Polimatex-Falubaz", Zielona 
Góra, Polska (Rajmund Grochowiak, Antoni Głowien-
ka, Antoni Karasiński). 

Urządzenie do urabiania z bel surowca włókienniczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności maszyny przy zmniejszeniu jej gabarytów. 

Urządzenie do urabiania z bel surowca włókienni-
czego według wynalazku zbudowane jest z tocznie uło-
żyskowanej w obudowie (2) rury (1), na której osadzo-
ne są pierścienie (3) z zębami (4). W dolnej części obu-
dowy (2) przesuwnie mocowany jest ruszt (7) z żebra-
mi (8\ (1 zastrzeżenie) 

D01H 
D01F 

P. 193896 23.11.1976 

Instytut Włókien Chemicznych, Łódź, Polska (Lud-
wik Fiszer, Jerzy Cypryk, Teresa Krystyna Kapecka, 
Adam Dąbrowski, Krystyna Twardowska). 

Sposób wytwarzania dwuskładnikowych włókien 
poliamidowych o zwiększonym i wyrównanym stopniu 

skędzierzawienia 

Sposób gdzie jednym składnikiem jest polikapro-
amid a drugim - kopolikaproamid, formowanych me-
todą bok do boku przy zastosowaniu nawiewu bo-
cznego medium chłodzącego według wynalazku polega 
na tym, że wytłaczane przez otworki filiery dwuskład-
nikowe monofilamenty poddaje się działaniu medium 
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chłodzącego zwrócone do nawiewu składnikiem poli-
kaproamidowym, korzystnie tak, że linia podziału 
składników jest prostopadła do kierunku nawiewu, 
przy czym stosunek polikaproamidu do kopolikapro-
amidu w formowanych włóknach wynosi od 1:1 do 1:4, 
korzystnie od 1:1,2 do 1:1,9. Chłodzeniu poddaje się 
modyfilamenty zwrócone do nawiewu tą samą częścią 
tak, że linia podziału składników wszystkich mono-
filamentów tworzy taki sam kąt z kierunkiem na-
wiewu, (2 zastrzeżenia) 

D03D P. 193944 25.11.1976 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych, Łódź, Polska (Marian Perlikowski, 
Tadeusz Biernacki, Stanisław Łodwig). 

Urządzenie do doprowadzania czółenek do przesmyku 
w krosnach tkackich wieloprzesmykowych 

Urządzenie do doprowadzenia czółenek do przesmy-
ku w krosnach tkackich wieloprzesmykowych według 
wynalazku na łańcuch bez końca (1), poruszający się 
w płaszczyźnie poziomej, do którego ogniw odległych 
o stałą podziałkę (t) równą podziałce rozstawienia czó-
łenek (5), przymocowane są korpusy. Każdy korpus 
zaopatrzony jest w kołek (9) transportujący czółenko 
(5), umieszczony w przedniej części korpusu oraz za-
cisk (13) wątku (14), przymocowany do dolnej części 
korpusu. Na drodze przesuwającego się łańcucha (1) 
umieszczone są krzywki (15), przeznaczone do otwie-
rania zacisków (13.3 w czasie wprowadzania wątku, 
przymocowane do listwy (16) zamocowanej na mimo-
środach (17) i sterowanej z wału sterującego (20) za 
pomocą krzywki (21). Na nieruchomej osi obrotu koła 
łańcuchowego (3) osadzona jest na stałe krzywka (27) 
o zarysie krzywizny zbliżonym do krzywki (15), która 
otwiera zaciski (13) po uchwyceniu kcńca wątku (14) 
przez płaszczki zakleszczające (26). (2 zastrzeżenia) 

D03D P. 185277 T 11.01.1977 

Przędzalnia Czesankowa im. A. Kowalczyka „Inter-
tex", Sosnowiec, Polska (Franciszek Szkabrat, Henryk 
Studencki, Józef Tyrka, Dariusz Malec, Zofia Dutkie-
wicz, Zdzisław Wronkowski, Józef Wołejko). 

Sposób wytwarzania zdobnych tkanin 
dwuskładnikowych 

Sposób wytwarzania zdobnych tkanin z mieszaniny 
włókien poliestrowych i wiskozowych, według wyna-
lazku polega na tym, że napawa się przędzę z miesza-
niny włókien poliestrowych i wiskozowych przezna-
czoną na osnowę i wątek kompozycją barwników 
i środków poomcniczych, a następnie po procesie su-
szenia wytwarza się tkaninę, którą w stanie surowym 
poddaje się procesowi termicznego utrwalenia w tem-
peraturze 205°C w czasie 45 sekund. 

Napawanie kompozycją barwników zawiesinowych 
i reaktywnych przeprowadza się metodą odcinkową 
przy zastosowaniu jednego koloru barwnika lub każ-

dej dowolnej ilości kolorów. Wynalazek rozwiązuje 
zagadnienie wytwarzania zdobnych tkanin przy wy-
korzystaniu własności termicznego utrwalenia barwni-
ków w różnej fazie obróbki chemicznej i mechanicz-
nej. (2 zastrzeżenia) 

D03D P. 199964 T 29.07.1977 

Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego, Ży-
rardów, Polska (Stefan Olejniczak, Tadeusz Zalewski). 

Tkanina techniczna 

W tkaninie według wynalazku wątek i osnowę sta-
nowi pojedyncza lub podwójnie skręcona przędza rdze-
niowa o ilości skrętów przy zdwojeniu nie mniejszej 
niż 390 na metr, przy czym każda pojedyncza przędza 
rdzeniowa ma nie mniej niż 300 oplotów na metr. 

(2 zastrzeżenia) 

D06C 
B41M 

P. 201833 29.10.1977 

Pierwszeństwo: 29.10.1976 - Szwajcaria (nr 13684/76) 
20.05.1977 - Szwajcaria (nr 6262/77) 

Gygli Technik AG, Kollermühle, Zug, Szwajcaria. 

Sposób usztywniania płaskich utworów włókienniczych 
oraz urządzenie do usztywniania płaskich utworów 

włókienniczych 

Sposób usztywniania płaskich utworów włókienni-
czych, w którym płynny środek usztywniający nanosi 
się metodą sitodruku, następnie obrobione płaskie 
utwory włókiennicze suszy się, po czym poddaje się 
dalszej obróbce, według wynalazku polega na tym, że 
płaskie utwory włókiennicze doprowadza się kolejno 
pod matrycę sitodrukową, po przeciwnej względem 
utworu płaskiego stronie oraz na całej powierzchni 
matrycy sitodrukowej rozprowadza się środek uszty-
wniający. Poziom lustra środka usztywniającego utrzy-
muje się w pewnej odległości nad matrycą sitodru-
kową. Grubość powłoki środka usztywniającego na-
noszonej na płaskie utwory włókiennicze reguluje się 
przez zmianę ciśnienia oddziaływującego na matrycę 
sitodrukową. 

Urządzenie do usztywniania płaskich utworów włó-
kienniczych ma podkład (6) poruszany pokrocznie, 
na którym jest umieszczony płaski utwór włókienniczy 
(7) i ponad którym znajduje się zbiornik (8) do przej-
mowania środka usztywniającego prowadzony suwli-
wie do i od podkładu. Dno zbiornika (8) stanowi ma-
tryca sitodrukowa (10), a pozostałe ścianki są dopro-
wadzane do stanu gazoszczelności. Ponadto zbiornik 
(8) jest połączony ze źródłem (18) ciśnienia umożli-
wiającym regulację ciśnienia panującego w zbiorniku. 

(21 zastrzeżeń) 
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D06F P. 193843 22.11.1976 

Riggs and Lombard, Inc., Lowell, Stany Zjednoczone 
Ameryki (William Jarvis Holm). 

Sposób usuwania ciekłego czynnika z przesuwającej 
się tkaniny oraz urządzenie do usuwania ciekłego 

czynnika z przesuwającej się tkaniny 

Sposób usuwania ciekłego czynnika z przesuwającej 
się tkaniny, polega na tym, że jedną stronę tkaniny 
poddaje się działaniu podciśnienia, a jej przeciwną 
stronę poddaje się działaniu ciągłemu ciśnienia stru-
mienia wysuszonego czynnika w postaci gazowej. 

Urządzenie do usuwania ciekłego czynnika z przesu-
wającej się tkaniny, charakteryzuje się tym, że ma 
układ przesuwający wzdłużnie tkaninę (10) i wbudo-
wane elementy ssące przylegające po jednej stronie do 
przesuwającej się tkaniny (10\ Po przeciwnej stronie 
tkaniny ma ciśnieniowy układ przewodów wraz z zes-
połem grzejnym dla suszenia gazu, zakończony w są-
siedztwie tkaniny (10) otworem do wydmuchiwania ga-
zu na tą powierzchnię. (15 zastrzeżeń) 

D06M P. 194001 27.11.1976 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Kazimierz Poreda, Zygmunt 
Hehn, Mirosława Głośnicka, Ireneusz Figwer, Jerzy 
Mysior, Halina Tarsa). 

Środek do oklejania tkanin 

Środek według wynalazku zawierając^' związek utle-
niający w postaci nadboranu sodowego, zawiera 20-40 
części wagowych nadbromu sodowego 1-8 części wa-
gowych siarczanu sodowego, 50-75 części wagowych 
mocznika i 0,2-2,5 części wagowych związku zawiera-
jącego ugrupowanie R i - С - N - C H i O H w którym R, 

!! 1 
O - R n 

stanowi alkil, grupę - N H 2 lub - O - , a R stanowi 
wodór, alkil lub grupę -СН-.ОЫ. Środek ten może bvć 
stosowany w procesie bielenia tkanin w szerokości 
i w paśmie metodą ciągłą i okresową przy zastosowa-
niu różnych systemów bielenia. (3 zastrzeżenia) 

D06M P. 194002 27.11.1976 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzvn-KJoźle, Polska (Kazimierz Poreda, Zvgmunt 
Hehn, Mirosława Głośnicka, Ireneusz Figwer, Jerzy 
Mysior, Halina Tarsa). 

Sposób szybkiego obklejania tkanin 

Sposób cdklejania tkanin polega na napawaniu tka-
niny roztworem zawierającym 5-80 g/l NaOH, 1-5,3 
g/l niejonowego środka zwilżającego oraz 3-60 g/l 
specjalnego środka do odklejania, składającego się z 
20-40 części wagowych nadboranu sodowego, 0,2-2.5 
części wagowych związku zawierającego ugrupowanie 
R , - С - N - C H O H , w którym R, stanowi alkil, grupę 

II I 
O-R, 

-NH, , - O - , a R2 stanowi alkil, grupę _ -CH,OH 
lub wodór, 50-75 części wagowych mocznika i 1-8 
części wagowych siarczanu sodowego. 

Napawaną tkaninę po odżęciu poddaje się odkleja-
niu w komorze reakcyjnej -w temperaturze podwyż-
szonej, korzystnie w temperaturze 90-120°C w czasie 
1-45 minut. Następnie tkaninę płucze się w znanv 
sposób. Podany sposób odklejania tkanin stosowany 
być może w różnych systemach bielenia, przy użyciu 
różnego rodzaju maszyn. (2 zastrzeżenia) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01B P. 193863 22.11.1976 

Północna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, 
Gdańsk, Polska (Bogusław Konopiński, Karol Ziółkow-
ski, Jan Górczyński). 

Urządzenie do układania szyn zwłaszcza kolejowych 
na podkładach 

Urządzenie posiadające ramę z poprzeczną belką 
wspartą na teleskopowych podporach hydraulicznych 
i wyposażoną w zespoły chwytaj ąco-podnoszące, cha-

rakteryzuje się tym, że ma podpory (5) hydrauliczne 
wsparte na dwóch niezależnych podstawach Cl) umo-
cowanych wahliwie w przegubach (12) na końcu każ-
dej z nich. 

Zespoły jezdne i chwytająco-podnoszące (4, 6, 13) 
umocowane są do prowadnic (11) belki (9). 

(2 zastrzeżenia) 

E01B P. 202483 28.11.1977 

Pierwszeństwo: 03.12.1976 - Austria (nr A. 8982/76) 

Vereinigte Osterreichische Eisen - und Stahlwerke 
- Alpine Montan Aktiengesellschaft, Wiedeń, Austria 
(Hubert Augustin, Siegfried Sigott, Eduard Friesen-
bichler). 

Krzyżownica szynowa lub element skrzyżowania szyn 
oraz sposób wykonania połączenia krzyžííwnicy szyn 

lub elementu skrzyżowania szyn 

Krzyżcwnica szynowa lub elementy skrzyżowania 
szyn charakteryzują się tym, że złącza (4, 5) wvkena-
ne korzystnie z odpornej na ścieranie stali szynowej 
są połączone z krzyżownica '1) lub elementem skrzy-
żowania za pomocą czopów (8, 9), korzystnie czopów 
walcowych drugiego elementu, osadzonvcb z promie-
niowym naprężeniem w otworach '2, 3) jedneg° ele-
mentu, korzystnie krzyżownicy (1) lub elementu skrzy-
żowania. 
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Sposób według wynalazku polega na tym, że czop 
(8) wykonuje się z nadwyżką wymiarową i schładza 
się go do temperatury - 1 0 0 do -150°C przed osadze-
niem w otworze, używając do tego celu płynnego azo-
tu. (9 zastrzeżeń) 

E01B p. 202484 28.11.1977 

Pierwszeństwo: 03.12.1976 - Austria (A 8981/76) 

Vereinigte Osterreischische Eisen - und Stahlwer-
ke Alpine Montan Aktiengesellschaft, Wiedeń, Austria 
(Eduard Friesenbichler, Siegfried Sigott, Hannes Lin-
dner). 

Urządzenie do łączenia krzyżownicy rozjazdu lub 
skrzyżowania torów z normalnymi szynami 

Urządzenie do łączenia wykonanych ze stali manga-
nowej rozjazdów lub skrzyżowań torów kolejowych z 
normalnymi szynami, wyposażonymi w przyspawane 
do nich łączniki, charakteryzujące się tym, że wyko-
nane z odpornej na zużycie stali łączniki (4) są złą-
czone kształtowo z krzyżownicą (1) rozjazdu lub skrzy-
żowaniem torów i są utrzymywane w tym położeniu 
złączenia za pomocą śrub (13, 18\ przy czym łączniki 
(4) mają od tyłu występy (9, 10) wchodzące w wybra-
nia (7, 8) torów. (5 zastrzeżeń) 

E01G Р. 183664 29.09.1975 

Przedsiębiorstwo Obsługi Pozaprodukcyjnej Budow-
nictwa Komunalnego „PESOP", Katowice, Polska 
(Hanna Jędryszek, Walter Knapczyk, Wiesław Mola, 
Adam Chmielniak). 

Urządzenie do wykonywania przewiertów 

Urządzenie do wykonywania przewiertów pozio-
mych, zwłaszcza pod drogami i nasypami z napędem 
posuwu własnym lub obcym ma tuleję (4) z otworem 

(7) do wyprowadzenia zwiercin oraz tarczę (8), która 
służy do wprowadzenia rury <6) w otwór. Rura (6) słu-
ży jako obudowa otworu, a w trakcie pracy służy 
wraz z śrubą urabiającą jako transporter śrubowy. 

(2 zastrzeżenia) 

E02D P. 193937 24.11.1976 

Katowicki Kombinat Inżynierii Miejskiej, Katowice, 
Polska (Bogumił Janus, Leon Grzeszuchna, Henryk 
Mika). 

Urządzenie do wtłaczania w grunt rur iub innych 
elementów 

Urządzenie według wynalazku, rozpierane hydra-
ulicznie, zapewnia przenoszenie obciążeń mechanicz-
nych przy pełnym odciążeniu uszczelek oraz zabezpie-
cza przed dostaniem się zanieczyszczeń do uszczelnień. 
Urządzenie stosowane do wtłaczania w grunt rur sta-
lowych, elementów żelbetowych i innych składa się 
z cylindra (1) rdzennika (5) i płyty oporowej. 

Urządzenie ma dwa układy uszczelniająco-prowa-
dzące składające się z tulei (10) prowadzących, uszcze-
lek (12) (15) gumowo-parcianych ze stalowymi pier-
ścieniami (13,16) rozprężonymi. Układ uszczelniająco-
-prowadzący części tylnej umieszczony jest na końcu 
rdzennika (15) a tuleja (10) prowadząca nakręcona jest 
na gwint (8) wykonany na końcu rdzennika, natomiast 
układ uszczelniaj ąco-pr owadzący części przedniej u-
mieszczony jest wewnątrz przedniej części cylindra (1) 
dociskany kołnierzem (22) dociskowym i posiada do-
datkowe uszczelnienie (24) wykonane ze sznura ba-
wełnianego owiniętego na gumie. (4 zastrzeżenia) 
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E02D P. 199914 T 27.07.1977 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Andrzej Zieliński). 

Taśma do zbrojenia gruntu 

Taśma według wynalazku wykonana jest z włókien 
mineralnych lub syntetycznych, przykładowo z włó-
kien szklanych, przy czym powierzchnia taśmy pokryta 
jest posypką mineralną, przykładowo piaskiem. Taś-
mę tę stosuje się zwłaszcza do umacniania skarp 
ziemnych oraz wzmacniania gruntu wprowadzonego 
pod fundamenty budynków. (1 zastrzeżenie) 

E02F P. 194168 03.12.1976 

Huta Stalowa Wola, Kombinat Przemysłowy, Stalo-
wa Wola, Polska (Jan Ciorek, Szymon Cendrowski). 

Osłona stanowiska operatora maszyn budowlanych 

Osłona stanowiska operatora maszyn budowlanych, 
zwłaszcza ładowarek przegubowych w których stano-
wisko operatora może znajdować się na przedniej (3) 
lub tylnej (4) części maszyny składa się ze osłony 
przedniej (1) i osłony tylnej (2), ktćre są тосол/апе 
odpowiednio do części przedniej (3) i tylnej (4) ma-
szyny. Każda z nich składa się z dwóch słupów noś-
nych oraz jednego ckapu (9) lub (10). Okapy (9) i (10) 
są sztywno mocowane do słupów nośnych. 

Okapy (9) i (10) są skierowane nad stanowisko ope-
ratora i są usytuowane częściowo lub całkowicie je-
den nad drugim z tym że okap (9) jest usytuowany 
nad belką poprzeczną (13) łączącą słupy nośne osłony 
naprzeciw położonej. Okap (9) lub (10) posiada wal-
cowy czop (11), który w osłonie zmontowanej na go-
towo wchodzi do gniazda (14) o zarysie walcowym, 
usytuowanego w drugim okapie. (2 zastrzeżenia) 

E02F P. 194171 03.12.1976 

Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Me-
lioracyjnego, Toruń, Polska (Stanisław Jarocki, Zenon 
Jędrzejczyk, Anatol Gil). 

Zespół do układania rurociągu w gruncie zwłaszcza 
z rur elastycznych 

Przedmiotem wynalazku jest zespół do bezrowko-
wego układania rurociągu w gruncie, przeznaczony za-
równo do układania rurociągów ciągłych jak i zmon-
towanych z rozłącznych odcinków rur. Zespół ma kor-
pus (1) wraz z zamocowanymi w nim wahliwie rol-
kami: dociskową (5) i podporową (6), wyposażony w 
parę uszu (2) i (4). Górne ucho (4) jest połączone ela-
stycznie z korpusem (1). Rolka (5) dociskowa jest za-
mocowana w korpusie (1) do jarzma (7) za pośrednie-, 
twem wahacza (8), w którym jest osadzona wahliwa 
nakrętka (9) współpracująca ze śrubą (10) i korbą (11) 
osadzoną wahliwie w panewce (12) oporowej zamoco-
wanej w korpusie (1). (2 zastrzeżenia) 

E02F P. 194177 03.12.1976 

Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Me-
lioracyjnego, Toruń, Polska (Stanisław Jarocki). 

Zespół do bezrowkowego układania rur w gruncie 

Zespół według wynalazku składający się z noża (1) 
wykonującego szczelinę wraz z przymocowanym do 
niego chwytakiem, charakteryzuje się tym, że nóż (1) 
w dolnej części jest wyposażony w płozę (2), której 
szerokość jest \vieksza od szerokości noża (1) i posia-
da jarzmo (3) do mocowania chwytaka, który stanowi 
układ par szczęk ruchomych, zwłaszcza korzystnie 
trzech par szczęk, zaopatrzonych w zacisk mimośrodo-
wy i osadzonych w tarczy (7) z uchem (4) do połącze-
nia z jarzmem (3), przy czym ucho (4) jest wyposa-
żone w tuleję (6) wahliwą. (2 zastrzeżenia) 

E04B P. 194000 26.11.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Prze-
mysłowego „Śląsk", Katowice, Polska (Michał Michal-
czyk, Zenon Zielątkiewicz, Zbigniew Bandurowski). 

Spcsób łączenia, zwłaszcza żelbetowych elementów 
prefabrykowanych oraz element budowlany 

do stosowania tego sposobu 

Spcsób i element według wynalazku jest przezna-
czony głównie do budowy zbiorników wedno-ścieko-
wych. 

Sposób łączenia zwłaszcza żelbetowych elementów 
prefabrykowanych polega na tym, że łączy się wzdłuż 
styku listwy elementów prefabrykowanych przez wy-
konanie najkorzystniej wzdłuż styku spoiny ciągłej 
a szczeliny powstałe pomiędzy elementami prefabry-
kowanymi wypełnia się zaprawą albo mieszanką be-
tonową. 

Żelbetowy element prefabrykowany charakteryzuje 
się tym. że wzdłuż łączonych boków posiada listwę (2) 
wykonaną z kształtownika i przytwierdzoną do zbro-
jenia (3) elementu prefabrykowanego (1). 

(2 zastrzeżenia) 
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E04B 
E04H 

P. 194095 01.12.1976 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego „POLTEGOR", Wrocław, Polska (Ro-
muald Szłykiewicz, Jan Kubicki, Zbigniew Pelczar-
ski). 

Przenośna wiata namiotowa 

Przenośna wiata namiotowa o rurowym szkielecie 
pokrytym plandeką, służąca do ochrony przed wpły-
wami atmosferycznymi podczas wykonywania napraw, 
zwłaszcza przenośników taśmowych i innych przewo-
dów na powierzchni ziemi, ma górną płatew (4) i pod-
parte słupkami (1) dwie dolne płatwie (3) z rur o prze-
kroju trójkątnym lub wielobocznym. Dolna płatew (3) 
wsunięta jest w dwie tuleje (9) krokwiowej kratow-
nicy (2) i umieszczoną między nimi tuleję (11) stano-
wiącą górne zakończenie słupka (1). Przez tuleję (11) 
i wsuniętą w nią płatew (3) przewiercone są otwory 
na śrubę (12) do mocowania kotwiącej linki (6). Kra-
townica (2) ma u góry połpanewkę (10) o przekroju do-
stosowanym tak do przekroju górnej płatwi (4), że 
półpanewki dwóch kratownic nałożone na płatew (4) 
i ściśnięte razem zaciskami (5) tworzą sztywne połą-
czenie. (2 zastrzeżenia) 

E04B P. 201870 T 02.11.1977 

Biuro Projektów Budownictwa Elektrowni i Prze-
mysłu „ELPRO", Warszawa, Polska (Stanisław Nowak, 
Jan Kwiatkowski, Marek Gelo, Andrzej Kulczyński) 

Składana ściana osłonowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie tymczasowego 
oddzielania prowizorycznymi ścianami części budynku 
przekazanego do eksploatacji od części, w której pro-
wadzone są prace budowlano-montażowe zwłaszcza w 
budynkach przemysłowych o dużych wysokościach jak 
budynki główne elektrowni i elektrociepłowni. 

Ściana składa się z elementów (2) połączonych prze-
gubowo w płaszczyźnie poziomej. Element (2) zbudo-
wany jest z blach profilowanych usztywnionych 
kształtownikami (3) o przekroju ceowym. Elementy 
osłonowe połączone są przegubowo za pomocą łączni-
ków (4) i sworzni (5). 

Ściana może być montowana i demontowana wielo-
krotnie, a w stanie złożonym pozwoli na łatwe prze-
mieszczanie i transport. (3 zastrzeżenia) 

E04G 
Е04H 

P. 194003 27.11.1976 

Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych 
i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze, Pol-
ska (Teodor Gajek, Jan Hulbój, Józef Kachel). 

Wieża transportowa 

Wieża przeznaczona do montażu hal fabrycznych a 
w szczególności montażu naw i zblokowanych elemen-
tów dachu, ma podnoszony ruszt (3) umieszczony pio-
nowo przesuwnie na nośnej konstrukcji (1) wspartej 
na nośnej ramie (2) zaopatrzonej w cztery jezdne wóz-
ki (4). Najkorzystniej dwa wózki (4) są napędzane. 
Nośna rama (2) ma najkorzystniej cztery siłowniki (6) 
do podnoszenia wieży, zaś jezdne wózki (4) są w ra-
mie (2) osadzone obrotowo względem pionowej osi 
obrotu. Kablowy bęben (9) jest również osadzony 
obrotowo o pionowej osi obrotu. 

Dla ułatwienia ustalenia położenia jezdnych wóz-
ków (4) znajdują się ograniczniki (11) obrotu, korzyst-
nie z regulacją. (3 zastrzeżenia) 
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E04H 
E04B 

P. 194077 30.11.1976 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa-Ogólnego 
„Miastoprojekt-Wrocław", Wrocław, Polska (Mirosław 
Radomski, Ryszard Spławski). 

Budynek wielonawowy 

Przedmiotem wynalazku jest układ konstrukcyjny 
budynku wielonawowego o przeznaczeniu na garaże 
dla dużej ilości pojazdów lub jako budynek przemy-
słowo-magazynowy, o konstrukcji prefabrykowanej 
bez konieczności stosowania podciągów i przy użyciu 
dwu grup prefabrykatów tj. słupów i jednakowych 
płyt trójkątnych. 

Budynek wielonawowy ma słupy (2) ustawione w 
rzędach, tak że słupy (2) parzystego rzędu (4) są usta-
wione naprzeciwko środka odległości pomiędzy słupa-
mi (2) w nieparzystym rzędzie (5). Stropowa płyta (1) 
ma żebra (6) tworzące siatkę równobocznych trójką-
tów (7) z wierzchołkami (8) nad słupami (2). Na jednej 
głowicy (3) słupa (2) opiera się sześć żeber (6) stro-
powej płyty (1). (1 zastrzeżenie) 

E05D P. 195382 
B60J 

18.01.1977 

Pierwszeństwo: 31.03.1976 - Wielka Brytania 
(nr 12925/76) 

I.H.W. Engineering Limited, Warwick, Wielka Bry-
tania (Philip Charles Shephard). 

Połączenie zawiasowe 

Konstrukcja zawiasu rozwiązuje zagadnienie wyeli-
minowania zespołu ograniczającego stopień otwarcia 
drzwi pojazdu. 

Połączenie zawiasowe tylnych drzwi furgonetki za-
wiera zawiasy (11, 12), zamocowane obrotowo na ra-
mieniu (15) wokół osi (20, 21), przy czym osie te są 
oddalone od siebie, element ograniczający ruch obro-
towy zawiasu (12) wokół drugiej osi (21) o określony 
kąt do określonego położenia tak, że ciągły ruch obro-
towy zawiasu (12) zachodzi wokół pierwszej osi (20) 
wraz z ramieniem (15), oraz zespół ograniczający za-
pewniający sprężyste przeciwdziałanie ciągłemu ru-
chowi obrotowemu. (9 zastrzeżeń) 

E21C P. 194151 02.12.1976 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego i Centralny 
Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górni-
czych „KOMAG", Gliwice, Polska (Jan Rynik). 

Mechanizm posuwu z przegubowym umocowaniem 
zębatki zwłaszcza do maszyn górniczych 

Mechanizm posuwu z przegubowym umocowaniem 
zębatki, posiadający koło napędowe współpracujące z 
zębatką złożoną z segmentów połączonych między so-
bą połączeniem przesuwno-obrotowym charakteryzuje 
się tym, że segment (3) zębatki przymocowany jest do 
płyty mocującej (6) za pomocą dwóch przegubów ko-
rzystnie krzyżowych, pierwszego (7) i drugiego (8) po-
łączonych ze sobą dźwignią (9) lub przegubów kulis-
tych. Taka konstrukcja mechaniczna umożliwia uzys-
kanie w każdych warunkach jego pracy stałego poło-
żenia koła napędowego względem zębatki niezależnie 
od stopnia zakrzywienia trasy przenośnika. 

(2 zastrzeżenia) 

E21D P. 194042 29.11.1976 

Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych 
„TAGOR", Tarnowskie Góry, Polska (Andrzej Kubi-
czek). 
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Cierny stojak natychmiastpodporowy oraz przyrząd do 
wykonywania i instalowania kołków zabezpieczających 

cierny stojak natychmiastpodporawy 

Stojak charakteryzuje się tym, że rdzennik (3) słu-
żący jako zabezpieczenie przed wysunięciem ze spod-
nika (1), ma kołek (8) przechodzący przez cba otwory 
usytuowane w rdzenniku (3) lub co najmniej jeden 
kcłek (8) przechodzący przez jeden otwór w rdzenniku 
(3) w postaci pręta, o przekroju poprzecznym najdo-
godniej kwadratu lub prostokąta. Otwór okrągły ma 
kcłek (8) w rdzenniku (3) ma średnicę nieco mniejszą 
niż największa przekątna kołka (8) w przekroju po-
przecznym. 

Przyrząd do szlifowania kołków charakteryzuje się 
tym, że w korpusie (9) osiowo umieszczony jest trzpień 
(10) zaopatrzony na znacznej długości w sprężynę (11) 
osadzoną z jednej strony w występie (12) cylindrycz-
nego trzpienia (10) a z drugiej strony na przewężeniu 
(13) korpusu (9). Trzpień (10) z jednej strony ma ję-
zyk (14) dociskany dźwignią (15) zaopatrzoną w zamek 
(16) mimośrodowy a z drugiej strony połączony jest 
gwintem (17) z łącznikiem (18) w postaci prowadnika 
zazębiającego się główką z rowkami (19) ruchomych 
szczęk (20) usytuowanych wewnątrz korpusu (9). 

(4 zastrzeżenia) 

E21D P. 194124 01.12.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 75863 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Katowice, Pol-
ska (Józef Małoszewski, Piotr Krupanek). 

Okładzina szczególnie do stalowej łukowej obudowy 
wyrobisk górniczych 

Okładzina, stanowiąca zbrojną mieszaninę kruszywa 
lekkiego ze składnikami wiążącymi jako wypełniacz 
ma kruszywa lekkie, korzystnie agloporyt lub keram-
zyt, co zmniejsza jej nasiąkliwość. (1 zastrzeżenie) 

E21D P. 200113 T 05.08.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Bo-
lesław Lech, Józef Łojas, Władysław Konopko, Wal-
demar Stanik, Zdzisław Kowalski). 

Elastyczny sztuczny strop dla wielowarstwowej 
eksploatacji z zawałem grubych złóż minerałów 

użytecznych, zwłaszcza pokładów węgla 

Sztuczny strop według wynalazku należy do grupy 
rozwiązań, w których siatka lub kratownica umożli-
wia warstwową eksploatację z zawałem grubych złóż 
minerałów użytecznych. Strop ten pozwala na mecha-
nizację obudowy, urabiania i ładowania w pierwszej 
wybieranej warstwie. 

Strop ma elementarne cięgna (1) wyposażone obu-
stronnie w samozaciskowe zaczepy (2). 

Zaczepy (2) stanowią końce cięgien (1) wygięte o 
180° i nawinięte na ich proste odcinki, tak aby umo-
żliwiały łączenie poszczególnych cięgien w postać pła-
skiej kratownicy lub siatki. Kratownica lub siatka 
może mieć pierścieniowe ogniwa (5) łączące sąsiednie 
zaczepy (2) cięgien (1). (2 zastrzeżenia) 

E21D P. 202485 28.11.1977 

Pierwszeństwo: 01.12.1976 - Austria (A 8903/76) 

Vereinigte Österreichische Eisen - und Stahlwerke 
Alpine Montan Aktiengesellschaft, Wiedeń, Austria 
(Gottfried Sibenhofer, Manfred Mülner, Walter Arbe-
ithuber). 

Mechanizm wychylny wrębiarki ograniczonego 
skrawania 

Mechanizm wychylny wrębiarki odcinkowego skra-
wania z obrotową głowicą na ramieniu wychylnym, 
zamocowaną sztywno do ramy wrębiarki, według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że mechanizm wy-
chylny posiada dwie zębatki (25, 26) osadzone równo-
legle do pionowej płaszczyzny środkowej (27) prze-
suwnego ramienia wrębiającego (9) i które to zębatki 
zazębiają się w dwóch różnych miejscach, leżących po 
przeciwnych stronach wieńca koła zębatego (19), zamo-
cowanego współosiowo z tarczą łożyskową (17). 

(7 zastrzeżeń) 
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E21F P. 199805 T 20.07.1977 

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

Napęd amortyzujący do drzwi wentylacyjnych 

Napęd amortyzujący według wynalazku, znajdujący 
zastosowanie w górniczych tamach wentylacyjnych po-
zwala na płynne otwieranie i zamykanie tamy przy 
dużym naporze powietrza przy zachowaniu małych 
wymiarów gabarytowych tamy. 

Napęd amortyzujący składa się z pneumatycznego 
siłownika (1) i hydraulicznego amortyzatora (2) szty-
wno i rozłącznie osadzonych na dwóch łącznikach (3). 
Jeden łącznik (3) jest osadzony obrotowo na wspor-
niku (4) ramy, a drugi łącznik (3) jest osadzony obro-
towo na dźwigni (6) związanej z drzwiami (7). Pne-
umatyczny siłownik (1) i hydrauliczny amortyzator (2) 
są usytuowane względem siebie równolegle i zacho-
wują jednakowy skok. (1 zastrzeżenie) 

E21F P. 202069 11.11.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 200199 

Pierwszeństwo: 12.11.1976 - Austria (nr A. 8432/76) 

Vereinigte Osterreichische Eisen - und Stahlwerke 
- Alpine Montan Aktiengesellschaft, Wiedeń, Austria 
(Emanuel Strahsner, Alfred Zitz). 

Urządzenie do oddzielania cząstek pyłu ze strumienia 
powietrza wentylacyjnego w kopalniach 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do oddzie-
lania cząstek pyłu ze strumienia powietrza wentyla-
cyjnego w kopalniach za pomocą oddzielacza mokrego, 
w którym zanieczyszczone powietrze jest wtłaczane 
do szeregu połączonych równolegle rurek Venturiego. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyciszenia pracy 
urządzenia. 

Istota rozwiązania polega na tym, że na otworze 
wylotowym powietrza (16) oddzielacza mokrego (3, 4, 
5, 6) jest umocowany przynajmniej jeden lej (17) roz-
szerzający się w kierunku prądu powietrza, którego 
wylot jest całkowicie zamknięty przez filtr (18) spo-
rządzony z cienkiej warstwy materiału filtracyjnego. 

(5 zastrzeżeń) 

E21F P. 202585 T 30.11.1977 

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „POWEN", 
Zabrze, Polska (Eugeniusz Rudzki, Andrzej Wróblew-
ski, Roman Pawlik, Marian Dobrowolski). 

Urządzenie do regulacji dysz wentylatora górniczego 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do regu-
lacji parametrów wentylatora w zależności od aktu-
alnych potrzeb, umożliwiające jednoczesne zamykanie 
lub otwieranie wszystkich dysz wentylatora górni-
czego. 

Urządzenie to charakteryzuje się tym, że we wnę-
trzu komory (1) sprężonego powietrza wentylatora (2) 
osadzony jest łukowy segment (3), zaopatrzony na ze-
wnętrznej średnicy w wycinek wieńca (4) koła zęba-
tego, który współpracuje z zębatym kołem (8) osadzo-
nym na sworzniu (9) ułożyskowanym w tulejce (10) 
i zakończony pokrętłem (11\ przy czym łukowy seg-
ment (3) jest prowadzony w zaczepach (5) i dociskany 
do czołowej powierzchni (16) z dyszami (7) za pomocą 
sprężynowych elementów dociskowych. 

(2 zastrzeżenia) 

E22B P. 194189 04.12.1976 

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycz-
nych „DOLMEL", im. Feliksa Dzierżyńskiego, Wroc-
ław, Polska (Paweł Reszka). 

Sposób odzyskiwania cząstek ferromagnetycznych 
z lotnych pyłów urządzeń kotłowych oraz układ do 

stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że z lot-
nych pyłów urządzeń kotłowych spalających paliwa 
stałe, zwłaszcza węgiel kamienny w paleniskach rusz-
towych, zgarniane z rusztu i gromadzone w dodatko-
wym pojemniku pyłu (2) drobne ziarna żużla wraz 
z pyłem przy pomocy strumienicy (7) odsysa się i wtła-
cza do strumieniowego rozdrabniacza (8) gdzie ziarna 
żużla uderzając o rozdrabniającą płytę (9) ulegają 
rozbiciu. Tak powstałą mieszaninę pyłu wraz z po-
wietrzem odprowadza się kanałem wylotowym dyfu-
zora (10) strumieniowego rozdrabniacza (8) do cyklo-
nowego odpylacza (11), w którym następuje rozdział 
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pyłu i powietrza nośnego, natomiast rozdział pyłu 
i cząstek na frakcje ferromagnetyczną i niemagnetycz-
ną następuje w zasobniku separatora magnetyczne-
go (14) przy pomocy walcowego wirnika magnetycz-
nego (15), od którego przechwycone cząstki ferroma-
gnetyczne odrywa się przy pomocy szczotek zgarnia-
jących (16) i gromadzi się w pojemniku cząstek ferro-
magnetycznych (19) skąd strumienicą łopatową (20) 
odsysa się i tłoczy poprzez cyklon odpylający (21) do 
zasobnika cząstek ferromagnetycznych (23), w którym 
gromadzi się je oraz usuwa okresowo. 

Układ do odzyskiwania cząstek ferromagnetycz-
nych według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
ma dodatkowy pojemnik pyłu (2), którego pokrywę 
stanowią dwa oddzielne, zachodzące na siebie i wspar-
te na amortyzatorach sprężynowych (5) przesiewacze 
szczelinowe zewnętrzny (3) i wewnętrzny (4), połączo-
nego poprzez strumienice (7) ze strumieniowym roz-
drabniaczem (8) zaopatrzonym w rozdrabniającą płytę 
i(9) i dyfuzor (10) przyłączony do cyklonowego odpy-
lacza (11), nad którym zabudowano stożkowy filtr tka-
ninowy (12) oraz pośrednią przewoźną komorę (30) 
wyposażoną w górną zasuwę (37) oraz od dołu w za-
suwę odcinającą (31), poniżej której zainstalowana jest 
strumienicą łopatowa (36) połączona elastycznie z cy-
klonowym odpylaczem (11) usytuowanym nad zasob-
nikiem separatora magnetycznego (14), w przewężeniu 
którego zainstalowany jest walcowy wirnik magne-
tyczny (15), przylegające do jego pobocznicy szczot-
ki zgarniające (16) oraz kolektor (17) połączony po-
przez zawór regulacyjny (18) z przewodem łączącym 
stożkowy filtr tkaninowy (12) z zaworem regulacyj-
nym (13). 

Pojemnik cząstek ferromagnetycznych (19) jest przy-
łączony poprzez strumienice łopatową (20) do cyklonu 
odpylającego (21) zabudowanego w pokrywie (22) za-
sobnika cząstek ferromagnetycznych (23) natomiast 
pojemnik cząstek niemagnetycznych (26) jest połączo-
ny przewodowo ze strumienicą (28). (5 zastrzeżeń) 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE 

F01C 
F02B 

P. 193968 25.11.1976 

Zdzisław Kruszewski, Warszawa, Polska (Zdzisław 
Kruszewski). 

Silnik turboprężny 

Silnik turboprężny składa się z dwóch lub wielu 
stożkowatych tarcz ułożyskowanych oporowo i ukośnie 
na wale silnika. Tarcze są stale styczne wzdłuż profi-
lowanych powierzchni, ukształtowanych w spiralne 
fałdy, które szczelnie się zazębiając tworzą spiralne 
kanały zamknięte krążącą linią styczności. Wzdłuż 
kanałów przebiega proces termodynamiczny materiału 
pędnego wtłaczanego między tarcze przez kanały do-
pływowe w wale silnika. (1 zastrzeżenie) 

F02C P. 202499 29.11.1977 

Pierwszeństwo: 03.12.1976 - Wielka Brytania 
(nr 50429/76) 

Holset Engineering Company Limited, Huddersfield, 
Wielka Brytania. 

Turbozespół ładujący silnika o spalaniu wewnętrznym 

Turbozespół ładujący silnika o spalaniu wewnętrz-
nym jest wyposażony w zawór cieczowy (10), usytuo-
wany na wlocie do wirnika turbiny, przystosowany 
do sterowania ilością gazu doprowadzanego do wir-
nika turbiny w funkcji wybranego parametru. Zawór 
cieczowy (10) zawiera kanał (34) wlotów}' połączony 
z przewodem wydechowym (12), dochodzącym do wlo-
tu turbiny, oraz cylindryczną komorę (28), do której 
dochodzi króciec sterujący (20) oraz otwór wylotowy 
(27). (13 zastrzeżeń) 

F04C P. 201046 T 26.09.1977 

Pierwszeństwo: 27.09.1976 - Niemiecka Republika De-
mokratyczna (nr WP FOlc/194999) 

VEB Kuhlautomat, Berlin, Niemiecka Republika De-
mokratyczna (Dieter Mosemann, Bernhard Seiffert). 

Wirnik zębatej pompy rotacyjnej 

Wirnik zębatej pompy rotacyjnej, szczególnie do 
sprężania ściśliwego roboczego medium, składający się 
z głównego koła zębatego napędowego o czterech zębach 
i współpracującego z nim koła zębatego napędzanego 
o sześciu zębach, których zarysy boków zębów są 
tak dobrane, że przy minimalnym luzie między zębami 
nie powodującym uszkodzeń powierzchni bocznej zęba 
zapewnia ciągłość styku zębów, przez co uzyskuje się 
optymalny wypływ strumienia medium i poprawę 
wydajności pompy, charakteryzuje się tym, że na je-
dnym boku zęba współpracującego pędzonego koła zę-
batego (13) wprowadzone jest połączenie kilku odcin-
ków krzywych począwszy od punktu poza średnicą 
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podziałową (10) koła zębatego (4), rozpoczynając od 
ewolwenty (2), który zmienia się w łuk koła (6) a da-
lej jest zetknięta z nim obwiednia część (5) elipsy 
z zarysu boku zęba (14) napędowego koła zębatego a 
po tym odcinku jest łuk kołowy (4) położony najbliżej 
środka napędowego koła zębatego (13), przy czym na 
boku koła pędzonego (14) jest połączenie kilku odcin-
ków krzywych począwszy od odcinka konchoidy (3) 
i krzywej, która jest linią obwiednia zębów drugiego 
koła. (4 zastrzeżenia) 

F04D P. 193967 25.11.1976 

Zdzisław Kruszewski, Warszawa, Polska (Zdzisław 
Kruszewski). 

Sprężarka precesyjna 

Sprężarka precesyjna składa się z dwóch lub wielu 
stożkowatych tarcz, ułożyskowanych oporowo i ukoś-
nie na wspólnym wale napędowym. Tarcze są stale 
styczne wzdłuż profilowanych powierzchni, ukształto-
wanych w spiralne fałdy, które szczelnie się zazębia-
jąc tworzą spiralne kanały zamknięte krążącą linią 
styczności. Wzdłuż kanałów przebiega proces spręża-
nia o wysokiej wydajności oraz przetłaczanie płynu 
sprężonego do kanałów odpływowych w wale napędo-
wym. (1 zastrzeżenie) 

F04D P. 194026 30.11.1976 

Spółdzielnia Pracy „Elektrogrzejnik", Bielsko-Biała, 
Polska (Henryk Postawka, Franciszek Rak, Zbigniew 
Skulima). 

Wentylator świecący 

Przedmiotem wynalazku jest wentylator świecący 
o zasilaniu bateryjnym, przeznaczony dla turystów, 
względnie dla osób, którym zależy, aby przy jak naj-
mniejszej ilości sprzętów, o najmniejszym ciężarze, 
można było zapewnić jak największy stopień komfor-
tu życia w warunkach czasowego pobytu, zwłaszcza w 
pomieszczeniach o ograniczonej kubaturze. Wentylator 
według wynalazku ma nieprzewodzący prądu korpus 
(1) i przewodzącą prąd płytkę ustawczą (5), która 
przylegając do bieguna dodatniego baterii (4) zasila-
jącej umożliwia włączenie przepływu prądu albo przez 
źródło światła (9), osadzone w jednym końcu korpusu 
(1), albo przez silnik wentylatora (3), osadzony w dru-
gim końcu korpusu (1), albo wreszcie odłączenie obu 
odbiorników od źródła zasilania. 

Na ścianie korpusu (1) zamocowany jest przesuwnie 
trój położeniowy przełącznik (4) i obrotowo z ustale-
niem położenia wielopozycyjny statyw (15), zaś na 
wałku silnika wentylatora (3) osadzona jest piasta (16), 
do której za pośrednictwem występów (17) zamoco-
wane są przegubowo płaty wirnika (18) zabezpieczone 
pierścieniem (19). (4 zastrzeżenia) 

F15B P. 194182 03.12.1976 

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni 
Remontowych, Gdańsk, Pclska (Walenty Branicki, Mi-
chał Mianowski). 

Siłownik pneumatyczny, zwłaszcza oczyszczarki 
strumieniowo ciernej 

Siłownik pneumatyczny oczyszczarki według wyna-
lazku składa się z elastycznego węża (1), który jest za-
mocowany do korpusu (2) siłownika. Na korpusie (2) 
siłownika jest zamontowany przesuwny zderzak (3), 
którego ruch powrotny odbywa się po wypuszczeniu 
sprężonego powietrza z węża (1) za pomocą sprężyn (4). 

(1 zastrzeżenie) 

F16B P. 199989 T 30.07.1977 

Tadeusz Kłos, Bielsko-Biała, Polska (Tadeusz Kłos). 

Zamek obrotowy osłaniający elementy złącza 
rozłącznego, zwłaszcza gwintowego przed rozłączeniem, 

stosowany zwłaszcza do zabezpieczania śrub 
mocujących koła samochodu osobowego 

Zamek według wynalazku składa się z korpusu (1) 
osłaniającego, w którym umieszczony jest wkład (2) 
bębenkowy, obrotowy, z programowaną blokadą obro-
tu kluczem, przy czym wkład (2) ma zaczep (4) z koń-
cówką (3) zakleszczającą się w rowku (6) znajdującym 
się na obwodzie elementu (5), przy czym osie elemen-
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tu złącznego i zaczepu z wkładką (2) bębenkową są 
rozmieszczone mimośrodowo. Rowek zakleszczający 
zaczep (4) może być również umieszczony w gnieździe 
znajdującym się na powierzchni czołowej elementu 
złącznego np. sworznia gwintowanego lub łba śruby. 

(8 zastrzeżeń) 

F16C P. 201985 08.11.1977 

Pierwszeństwo: 10.11.1976 - Wielka Brytania 
(nr 46708/76) 

The Glacier Metal Company Limited, Middlesex, 
Wielka Brytania (Brian Douglas Campbell). 

Sposób wytwarzania łożyska ślizgowego oraz łożysko 
ślizgowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mocnego łączenia 
ze sobą elementów łożyska, przy zachowaniu maksy-
malnej jego sprężystości umożliwiającej sprężysty 
montaż łożyska w obudowie. 

Sposób wytwarzania łożyska ślizgowego według wy-
nalazku polega na tym, że w uchwycie montuje się 
półpierścień (11) oraz kołnierze (12) tak, że ich krawę-
dzie zachodzą na siebie tylko na części (X) grubości (t) 
półpierścienia (11), oraz przykłada się wiązkę laserową 
po półkolistym torze w miejscu zetknięcia wewnętrz-
nej powierzchni kołnierza (12) z powierzchnią obrze-
ża półpierścienia (11). 

Łożysko ślizgowe składa się z dwóch półpierścieni 
(11) oraz jednego lub dwóch kołnierzy (12). Każdy koł-
nierz (12) styka się z obrzeżem półpierścienia (11) na 
części grubości półpierścienia (11) i jest z nim połą-
czony spoiną (25). (13 zastrzeżeń) 

F16D P. 201284 04.10.1977 

Pierwszeństwo: 5.10.1976 - Finlandia (nr 762834) 

Kymi Kymmene Oy, Kuusankcski, Finlandia. 

Część maszynowa z żeliwa sferoidainego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie utrzymania wy-
sokiego współczynnika tarcia przekładni mocy przy 
małym zużyciu części z nią współdziałającej. 

Część maszynowa z żeliwa sferoidainego stosowana 
do takich ciernych przekładni mocy, w których jej 
powierzchnia ślizga się w sposób przerywany po po-
wierzchni metalowej, kiedy jest dociskana do niej, 
charakteryzuje się tym, że w mikrostrukturze żeliwa 
sferoidainego poza grafitem kulkowym ma nie mniej 
niż 5% objętcściowych austenitu szczątkowego, stabil-
nego izotermicznie w zakresie temperatury od +300°C 
do -80°C, przy czym pozostałą jej część stanowi głów-
nie bainit. (6 zastrzeżeń) 

F16K P. 193939 24.11.1976 

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Poligraficznego 
„Grafmasz", Poznań, Polska (Adam Białek, Konstanty 
Jajus). 

Samoczynny zawór rozdzielczy dla układów 
hydraulicznych lub pneumatycznych 

Zawór, mający zastosowanie w przypadku okreso-
wego zasilania dwóch cylindrów z jednego źródła, 
zwłaszcza przy dwustopniowych prasach hydraulicz-
nych, zawierający tłoczek osadzony suwliwie w komo-
rze oraz zaopatrzony w element sprężysty, według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że stanowi go ko-
mora (2) w kształcie walca, mająca na jednym końcu 
otwór (3) doprowadzający medium, zaś z boku kanały 
(5, 6) łączące odpowiednią przestrzeń cylindrową z 
wnętrzem komory (2). W komorze (2) osadzony jest 
tłok (7) z wybraniem po przeciwnej stronie otworu (3) 
i kanałkiem na całej swej długości. Między tłokiem (7) 
a ślepym zakończeniem komory (2) osadzony jest ele-
ment sprężysty (8). (1 zastrzeżenie) 

F16K P. 194027 30.11.1976 

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Piastów, 
Polska (Andrzej Kazimierczak, Antoni Żarczyński, Ta-
deusz Młotek, Janusz Pietrzak, Hanna Goliańska, Sta-
nisław Marčzyk). 

Wkład gumowy do zaworu odcinającego 

Wkład gumowy do zaworu odcinającego przeznaczo-
nego do stosowania w rurociągach pneumatycznie 
transportujących sypkie materiały o właściwościach 
ściernych wykonany jest w kształcie rury (1) zakoń-
czonej z obu stron kołnierzami (2). Grubość ścianek 
rury (1) jest zmienna, a mianowicie przy kołnierzach 
(2) jest ona największa, a dalej stopniowo zmniejsza 
się i w części środkowej jest stała. Wewnątrz gumy 
wkładu umieszczone są w kołnierzach (2) i częściach 
(3) gumowej rury, do nich przylegających, elementy 
wzmacniające (6), co w znacznym stopniu przedłuża 
żywotność wkładu, gdyż naprężenia w gumie w małym 
stopniu przenoszone są w miejsce najbardziej narażo-
ne na pękanie. (2 zastrzeżenia) 
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F16K 
F04B 

P. 201301 05.10.1977 

Pierwszeństwo: 06.10.1976 - Austria (nr 7423/76) 

ENFO Grundlagen Forschungs AG, Döttingen, 
Szwajcaria. 

Zawór płytkowy do sprężarki tłokowej 

Zawór, mający co najmniej jedną giętką płytkę (12), 
która steruje jednym lub wieloma otworami przeloto-
wymi, przewidzianymi w płycie osadczej i która jest 
zamocowana w pewnej odległości od tych otworów, 
między płytą osadczą a sąsiednim elementem kon-
strukcyjnym płyty, np. cylindrem sprężarki lub gło-
wicą cylindrową, według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że płytka (12, 13) na swej stronie odwróco-
nej od płyty osadczej jest wyposażona w obszarze mo-
cowania (15, 16) w elastycznie podatne nierówności, 
np. jest pofalowana lub ma odgięte języki, łapki, inne 
występy lub innego rodzaju ukształtowania. Płytka 
(12) przynajmniej w swoim obszarze mocowania (15, 
16) jest szczelnie dopasowana do wybrań (17, 18) 
uszczelnienia przylegającego do mocującego je ele-
mentu konstrukcyjnego (1) i zabezpieczona w ten spo-
sób przed wychyleniem, przy czym w obszarze swo-
ich dwóch końców ma ona nierówności i jest moco-
wana. W celu przykrycia otworów przelotowych (9, 10) 
w płycie osadczej z płytki (12) jest wycięty giętki ję-
zyk (14). 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczonego 
mocowania płytek zaworu płytkowego i takiego zabez-
pieczenia ich w zaworze, aby wyeliminowało to sto-
sowanie dodatkowych elementów. (3 zastrzeżenia) 

F16K P. 202174 16.11.1977 

Pierwszeństwo: 17.11.1976 Austria (nr A 8559/76) 

Alex. Friedmann Kommanditgesellschaft, Wiedeń, 
Austria. 

Stacja rozdzielcza, zwłaszcza do sterowania zaworów 
tarczowych urządzenia klimatyzacyjnego 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że wał roboczy (19) jest za pomocą przyporządko-
wanych na obu końcach rdzenia magnetycznego (8, 9) 
osiowo przesuwnych i z wałem roboczym (19) trwale 
połączonych części sprzęgła (11, 11') sprzęgnięty przez 
dwa biegunowe wieńce (13, 15), które są poruszane 
przez przyporządkowane na rdzeniu magnetycznym 
cewki elektromagnesu (6, 7) przesuwne osiowo wbrew 
sile sprężyny (12) i wbrew sprężynie odciągającej (21) 
o ograniczony kąt naprzeciw segmentów (14, 16). 
Wynalazek ma na celu osiągnięcia wysokiego momen-
tu obrotowego dla obu kierunków obrotu stacji roz-
dzielczej.. (3 zastrzeżenia) 

F16K P. 202249 18.11.1977 

Pierwszeństwo: 22.11.1976 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki (nr 744.195) 

American Air Filter Company, Inc., Louisville, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki (Robert G. Huntington). 

Zawór wielogniazdowy 

Zawór wielogniazdowy do zamykania i otwierania 
przepływu gazu wewnątrz przewodu, zwłaszcza insta-
lacji przemysłowej dla procesów metalurgicznych, we-
dług wynalazku zawiera przynajmniej dwa oddalone 
od siebie gniazda uszczelniające (14, 16) i przynajmniej 
dwie płyty (20, 24) zaworów zamontowane na wydrą-
żonym trzpieniu (18) w odległości od siebie równej 
rozstawieniu gniazd uszczelniających. Wydrążony 
trzpień (18) ma otwór nieprzelotowy i jest osadzony 
przesuwnie od pozycji otwartej, w której płyty (20, 24) 
zaworu odsunięte są od gniazd uszczelniających (14, 
16) do pozycji zamkniętej, a płyty (20, 24) zaworu do-
ciśnięte są do gniazd uszczelniających (14, 16) tworząc 
pomiędzy nimi komorę (26), która może być odpowiet-
rzona poprzez wydrążony trzpień (18). Wynalazek roz-
wiązuje zagadnienie zapewnienia szczelności między 
płytą zaworu a jej prowadnicami przy zachowaniu 
jej łatwego po nich przesuwnego osadzenia oraz roz-
szerzenia zakresu stosowalności zaworu. 

(11 zastrzeżeń) 
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F16L P. 195201 07.01.1977 

Pierwszeństwo: 22.01.1976 - Francja (nr 7601697) 

Societě d'Etudes de Machines Thermiques - S.E.M.T. 
- Saint Denis, Francja (Albert Haug). 

Układ połączeniowy dwóch części przewodu 

Układ połączeniowy dwóch części przewodu, rozwią-
zujący zagadnienie uniknięcia powstania szkodliwych 
naprężeń przy wymuszonym prostowaniu w czasie łą-
czenia kołnierzy według wynalazku ma jeden kołnierz 
(16) o zarysie stożkowym oraz drugi kołnierz (12) o za-
rysie cylindrycznym, a pierścień zaciskowy (20) ma ro-
wek zaciskający (32) o zarysie cylindryczno-stożko-
wym. 

Rozwiązanie według wynalazku ma zastosowanie 
zwłaszcza do łączenia kompensatorów rozszerzalności 
na kolektorze wydechowym silnika spalinowego. 

(2 zastrzeżenia) 

F16N P. 203308 16.12.1977 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Piotr Bulaszewski, Saturnin Maciej Korc, Tadeusz 
Gwardys, Czesław Smoliński, Maciej Brokman, Zbig-
niew Rydz). 

Urządzenie do automatycznego dozowania i mieszania 
lepkich i łatwopalnych składników substancji, 

zwłaszcza komponentów wieloskładnikowych mas 
podłogowych 

Urządzenie według wynalazku rozwiązuje zagadnie-
nie dozowania i mieszania lepkich i łatwopalnych 
składników substancji w cyklu automatycznym oraz 
w wymaganych warunkach bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Urządzenie według wynalazku jest wyposażone w 
dozowniki (1) cieczy lepkich, z których co najmniej 
jeden jest napełniany ze zbiornika pomocniczego (7) 

do cieczy o dużej lepkości wyposażonego w uchwyty 
do zawieszenia pojemnika transportowego (12) oraz w 
płaszcz grzejny (13) utworzony z niepalnej cieczy o-
grzewanej elektrycznie. Pozostałe dozowniki (1) są na-
pełniane ze zbiorników pomocniczych (6) za pomocą 
układu przewodów (8) i pomp (9). Ponadto urządzenie 
jest wyposażone w dozowniki (2) do cieczy łatwopal-
nych, napełniane ze zbiorników pomocniczych (15) za 
pomocą układu przewodów (16) i pomp (19), oraz mie-
szarkę (30). Dozowniki (1) i (2) są wyposażone w ele-
troniczne regulatory (27) poziomu dozowanej cieczy, 
których sygnał steruje pracą napędu pomp (9) i (19), 
a dozowniki (1) są ponadto wyposażone w płaszcze 
grzejne (4) utworzone z niepalnej cieczy ogrzewanej 
elektrycznie oraz w automatyczne regulatory tempe-
ratury (5) dozowanej cieczy. 

Urządzenie ma pulpit sterowniczy (22) wyposażony 
w przyciski wyzwalające sygnały elektryczne steru-
jące pracą napędu pomp i mieszarki oraz elementy 
optycznej sygnalizacja stanu napełnienia dozowników 
cieczy i zbiorników pomocniczych. (5 zastrzeżeń) 

F24D P. 199863 T 25.07.1977 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 
Rzeszów, Polska (Tadeusz Peszko). 

Centralna instalacja ciepłej wody użytkowej 
z rozdziałem dolnym i górnym 

Przedmiotem wynalazku jest instalacja ciepłej wody 
użytkowej z rozdziałem dolnym lub górnym, zape-
wniająca od razu pobór ciepłej wody na wszystkich 
piętrach, nie posiadająca pionów cyrkulacyjnych na 
poszczególnych rozprowadzeniach lecz mająca jeden 
centralny pion cyrkulacyjny łączący wszystkie piony 
rozprowadzające poprzez górne lub dolne połączenia 
rurowe zwierające, wyposażone w zawory zwrotne 
i elementy regulacyjne, najkorzystniej w kryzy dła-
wiące i zawory termostatyczne. 
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Instalacja według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma dolny zbiornik (9 i 19) odpowietrzający in-
tegralnie związany ze źródłem ciepła (10 i 20) a pic-
ny (1 i 11) rozprowadzające połączone są z poziomami 
(3 i 14) cyrkuiacyjnymi za pomocą przewodów (4 i 15) 
zwierających, wyposażonych w zawory (5 i 16) zwrot-
ne, kryzy (6 i 17) dławiące oraz zawory (7 i 18) .termo-
statyczne. Instalacja z rozdziałem dolnym ma górny 
poziom (3) cyrkulacyjny połączony z głównym pionem 
(2) cyrkulacyjnym wychodzącym z pompy (8; wiro-
wej, natomiast instalacja z rozdziałem górnym ma 
główny pion (12) rozprowadzający połączony z gór-
nymi poziomami (13) rozprowadzającymi mającymi 
spadek w kierunku pionu (12) większy od 37o. 

(3 zastrzeżenia) 

F27B P. 194147 02.12.1975 

Huta Łaziska, Łaziska Górne, Polska (Józef Klepek, 
Tadeusz Torz, Marian Koźma, Stanisław Moczulski). 

Piec zwłaszcza elektryczny oporowo-łukowy 

Piec według wynalazku ma dwie pionowe wanny, 
umownie lewą (1) i prawą (2) każda posadowiona na 
przejezdnym podwoziu odpowiednio lewym (4) i pra-
wym (5), przy czym każda z piecowych wanien (i), 
(2) ma najlepiej do dna (13) zamocowany element (16) 
pozwalający na jej zablokowanie w pozycji pracy. 
Przejezdny tor (6), na którym spoczywają podwozia 
(4) i (5) jest rozłożony symetrycznie na prav/o i lewo 
od csi pionowej pieca w pozycji pracy i ma z każdej 
strony taką długość aby pomieścić jedną wannę w po-
zycji pracy, a jedną w pozycji remontu. Każda z wa-
nien (1) i (2) ma podwójne dno (13). Do dna (13) ma 
zamocowany wysuwny króciec (15) dla powietrza, do-
stosowany kształtem do połączenia z przewodem chło-
dzącego powietrza (14). Wanny (1) i (2) i/lub podwozia 
(4) i (5) są połączone podestem (7). Podwozia (4) i (5) 
mają co najmniej jeden wspólny napęd (10) lub (11) 
korzystnie linowy (8) lub (9j. (4 zastrzeżenia) 

F27D P. 194091 30.11.1976 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Felicjan Biolik, Norbert 
Langner, Zygmunt Morys, Jerzy Pieracki, Stanisław 
Walawender). 

Sposób zabezpieczenia płynnego metalu w piecu 
metalurgicznym przed utlenianiem oraz niepożądanym 

oddziaływaniem atmosfery pieca 

Sposób według wynalazku polega na przykryciu 
lustra roztopionego metalu pływającymi elementami 
ekranującymi, które w najkorzystniejszym przypadku 
wykonane są z materiałów ogniotrwałych o dobrym 
przewodnictwie cieplnym i wysokiej odporności che-
micznej na działanie metali, tlenków metali i gazów 
w wysokich temperaturach. Poza tym, dla lepszego 
przykrycia lustra stopionego metalu, przestrzenie po-
między elementami ekranującymi mogą być wypełnio-
ne solami pokryciowymi. (4 zastrzeżenia) 

F41C P. 193868 22.11.1976 

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprzętu Technicznego, 
Sosnowiec, Polska (Zygmunt Wiśniewski, Jerzy Nowak) 

Tarcza ochronna z uchwytem uwalniającym rękę 

Tarcza ochronna, zwłaszcza do walk ulicznych z 
uchwytem na rękę (2) i poduszką (5) charakteryzuje 
się tym, że uchwyt (2) wykonany jest z blachy sprę-
żynującej (7) wygiętej w kształcie zbliżonym do sierpa, 
pokrytej gąbką (8) i zabezpieczoną powłoką z tworzy-
wa sztucznego (9). (1 zastrzeżenie) 

Dział G 
FIZYKA 

G01В P. 193895 23.11.1976 
Elektrownia Turów, Bogatynia, Polska (Andrzej Dą-

browski, Zbigniew Dynarowicz). 
Układ elektroniczny urządzenia do pomiaru wydłużeń 

elementów, zwłaszcza wrałów turbin oraz do 
zabezpieczenia przed ich nadmiernym wzrostem 

Układ według wynalazku stosowany jest w urządze-
niach stanowiących stałe wyposażenie turbin znajdu-

jących się w eksploatacji. Ma on nadajnik indukcyjny 
(NI), do którego równolegle przyłączone są układy: po-
miarowy (UP) i zabezpieczający, składający się z po-
łączonych szeregowo: układu kształtowania impulsu 
(ÜK1), przerzutnika Schmitta (PS), wzmacniacza (W) 
i tyrystora (ly) jako członu wykonawczego, przy czym 
układ zabezpieczający i nadajnik (NI) indukcyjny za-
silane są ze wspólnego transformatora sieciowego (Tr). 

(1 zastrzeżenie) 
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G01B P. 193916 24.11.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Ukła-
dów Pneumatyki, Kielce, Polska (Leonard Cholewa). 

Urządzenie do selekcji wielogrupowej przedmiotów 

Urządzenie do selekcji wielogrupowej przedmiotów 
składa się z zasobnika (1), połączonego prowadnicą (2) 
z podajnikiem skokowym (3), którego przedłużenie 
stanowi zasobnik kompensacyjny (4). Na wspólnej osi 
(6) osadzona jest tarcza transportująca (5) i krzywka 
(7) realizująca podawanie przedmiotów za pomocą po-
pychacza krzywkov/ego (8), a za pośrednictwem mikro-
łącznika (9) sygnalizująca do układu logicznego (10) 
położenie tarczy transportującej (5). Pomiar przedmio-
tów odbywa się na stanowisku pomiarowym (13). Wy-
nik pomiaru przekazywany jest ze wskaźnika sygnali-
zacji odczytu (14) do układu logicznego (10). Rynna (15) 
łączy tarczę transportującą (5) z obrotową głowicą 
rozdzielczą (16), osadzoną na wale (17). Głowica roz-
dzielcza (16) połączona jest rynnami (19) z zasobnikami 
(20) rozmieszczonymi na obwodzie koła. Położenie gło-
wicy rozdzielczej (16) kontrolowane jest kontaktona-
mi (22). 

Urządzenie według wynalazku ma zastosowanie 
szczególnie do selekcji wielogrupowej igieł wtryskiwa-
czy oraz kulek, rolek i igieł łożyskowych. 

(3 zastrzeżenia) 

G01B P. 193935 24.11.1976 

Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn „ZREMB-
-MAKRUM", Bydgoszcz, Polska (Stanisław Wenda, 
Ryszard Szarowski, Wiesław Tomaszewski). 

Układ kontroli położenia osiowego obrotowego 
walczaka, zwłaszcza pieca obrotowego 

Układ kontroli położenia osiowego obrotowego wal-
czaka jest wykonany na bazie półprzewodnikowych 
układów elektronicznych. Układ informuje obsługę o 
położeniu walczaka, oraz powoduje automatyczną ko-
rektę jego położenia. Pojemnościowy czujnik (2) wraz 
z przynależnym do walczaka pierścieniem (1) tworzy 
kondensator włączony w obwody ustalające częstotli-
wość drgań generatorów (3) i (4). Sygnały z generato-
rów (3) i (4) odpowiednio wzmocnione i przetworzone 
sterują przerzutnikami (11), (12), (13) blokady, korekcji, 
sygnalizacji i wskaźnikiem (10) położenia osiowego. 

(1 zastrzeżenie) 

G01D P. 193957 26.11.1976 

The Secretary of State for Social Services, Depart-
ment of Health Social Security, Londyn, Wielka Bry-
tania. 

Urządzenie do badania próbek oraz sposób badania 
wielu próbek 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do badania 
próbek, szczególnie do analizy kalorymetrycznej pró-
bek krwi oraz sposób badania tych próbek. 

Urządzenie według wynalazku składa się z ramy (1) 
z czopem (2), wału (5) z podajnikiem (6) oraz wału (3) 
z zespołem wirnika (16). Czop (2) oraz wały (3, 5) są 
umieszczone współosiowo, przy czym czop (2) służy 
do osadzenia wału wewnętrznego (3) i wału zewnętrz-
nego (5). Na ramie (1) są zamocowane silniki (4) i (14) 
do napędu odpowiednio wałów (3) i (5). W podajniku 
(6) są umieszczone na obwodzie naczynia (15) z bada-
nymi próbkami, natomiast w wirniku (16) na części 
ramiona (17) są osadzone urządzenia (8) optyczne i fo-
todetektory (9). Urządzenie (8) optyczne, fotodetektory 
(9) wraz z lampą (10) umieszczoną na stałe w wale (3) 
oraz sześć otworów (7) w wale (3) tworzą układ op-
tyczny urządzenia. 

Sposób badania próbek polega na tym, że próbki 
prześwietla się kolejno promieniowaniem pochodzącym 
ze źródła (10) w taki sposób, że każda próbka jest 
prześwietlona wiele razy, co uzyskuje się przez obrót 
podajnika (6) z próbkami w sposób skokowy i obrót 
wirnika (16) z układem optycznym w sposób ciągły 
i następnie odbiera się promieniowanie po przejściu 
przez próbki, oraz wytwarza się sygnały wyjściowe 
uzależnione od natężenia odbiorczego natężenia, przy 
czym odbieranie promieniowania odbywa się w czasie 
postoju podajnika (6). (15 zastrzeżeń) 
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G01D P. 194133 03.12.1976 

Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Pro-
blemów Techniki, Warszawa, Polska (Andrzej No-
wicki). 

Sposób rejestracji ech ultradźwiękowych 
na rejestratorach typu y-t lub x-y oraz urządzenie do 

realizacji tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że echa 
otrzymane z echoskopu zostają spowolnione w czasie 
od kilku do kilku tysięcy razy przez system korelacji 
wzajemnej impulsów z echoskopu ze standartowymi 
impulsami prostokątnymi. 

Urządzenie zawiera dwa generatory piły (2 i 4) połą-
czone z -echoskopem (6), w tym jeden za pośrednic-
twem dzielnika częstotliwości. Generatory te połączone 
są również z komparatorem (3) a następnie za pośred-
nictwem generatora impulsów standartowych (5) z u-
kładem mnożącym (7) i integratorem (8), przy czym 
układ mnożący (7) połączony jest z echoskopem (6). 
Na wyjściu integratora (8) otrzymuje się sygnały ana-
logiczne do sygnałów ultradźwiękowych z echoskopu 
spowolnione dowolną ilość razy. (4 zastrzeżenia) 

G01D P. 199961 T 29.07.1977 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska 
(Piotr Wójcik), 

Układ automatycznej zmiany zakresów cyfrowych 
przyrządów pomiarowych 

Układ według wynalazku posiada, sterowany z prze-
rzutników dwóch środkowych dekad licznika dziesięt-
nego (2), dekoder (1) stanu 0990, którego wyjście połą-
czone jest z wejściem zegarowym przerzutnika (Pl), 
przy czym wejście kasujące tego przerzutnika dołą-
czone jest do wejścia kasującego drugiego przerzutni-
ka (P2) sterowanego z wyjścia najstraszej dekady licz-
nika. Do wejść kasujących tych przerzutników dopro-
wadzony jest impuls zakończenia pomiaru opóźniony 
poprzez przerzutnik monostabilny (P3). Wyjścia prze-
rzutników (Pl i P2) dołączone są odpowiednio do wejść 
trzywejściowych bramek (Bl i B2), których wyjścia 
dołączone są do wejść liczących w przód i wstecz licz-
nika rewersyjnego (3). Wyjścia licznika rewersyjnego 
(3) połączone są poprzez dekoder (4) z układem wyko-
nawczym (5). Wyjścia dekodera (4) odpowiadające na j -
niższemu i najwyższemu zakresowi przyrządu dołą-
czone są do drugich wejść bramek (Bl i B2) natomiast 
do trzecich wejść bramek doprowadzony jest impuls 
zakończenia pomiaru opóźniony przez przerzutnik mo-
nostabilny (P3). (1 zastrzeżenie) 

G01F P. 194016 28.11.1976 

Polska Akademia Nauk, Zakład Mechaniki Góro-
tworu, Kraków, Polska (Jan Kiełbasa, Jerzy Piwowar-
czyk). 

Anemometr do pomiaru prędkości, kierunku i zwrotu 
przepływu płynu 

Anemometr do pomiaru prędkości, kierunku i zwro-
tu przepływu płynu charakteryzuje się tym, że ma dwa 
czynne elementy (1) i (2) o takich samych właściwoś-
ciach fizycznych, połączone ze sobą szeregowo i włą-
czone w stałotemperaturowy układ (3). Do elementów 
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(I) i (2) jest dołączony różnicowy wzmacniacz (4) 
z miernikiem (5). Wzmacniacz (4) realizuje różnicę na-
pięć występującą na czynnych elementach (1), (2) w 
zależności od ich położenia względem siebie oraz od 
działania czynnika zewnętrznego, którym jest przepływ 
płynu. (1 zastrzeżenie) 

G01F P. 199883 T 27.07.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Bogu-
sław Bałaziński, Tadeusz Postawa), 

Układ do sygnalizacji natężenia przepływu płynów 
przezroczystych 

Układ według wynalazku zawierający rotametr (1) 
wyposażony w co najmniej dwie pary źródeł światła 
(2) współpracujących z fotoelektrycznymi elementami 
(3) charakteryzuje się tym, że każda para fotoelektrycz-
nych elementów {3) jest połączona poprzez układ (4), 
formujący impulsy, z równoległym rejestrem (8, 12). 
WTyjścia równoległych rejestrów są połączone poprzez 
logiczne funktory (13, 14) z dzielnikiem (15) impulsów 
i poprzez funktory sterujące (16) z wykonawczymi 
członami (17). Zanegowane wyjścia dzielnika impulsów 
(15) są połączone poprzez sterujące funktcry logiczne 
(16) z wykonawczymi członami (17), a proste wyjście 
dzielnika (15) jest połączone bezpośrednio z pozostałym 
członem wykonawczym (17). 

Układ według wynalazku znajduje zastosowanie do 
dozowania płynów, pomiarów zawartości gazu w mie-
szaninach oraz do automatycznej regulacji natężenia 
przepływu płynów przezroczystych. (1 zastrzeżenie) 

G01F P. 201132 29.09.1977 

Pierwszeństwo: 29.09.1976, Stany Zjedn. Ameryki 
(nr 727894) 

Marine Moisture Control Company, Inc., Inwcod, 
Stany Zjednoczone Ameryki (William H. Gravert). . 

Urządzenie do pomiaru rezerwy cieczy 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru 
rezerwy cieczy w zbiornikach zawierających ropę naf-
tową lub inne niebezpieczne substancje płynne w sta-

nie ciekłym. "Wynalazek rozwiązuje zagadnienie po-
miaru w warunkach gdy powierzchnia cieczy znajduje 
się poza zasięgiem wzroku. 

Urządzenie do pomiaru rezerwy cieczy zawiera taś-
mowy mechanizm szpulowy (18) posiadający taśmę (20) 
z podziałką, zespół (22) sygnalizacji cieczy połączony 
z jednym końcem taśmy (20) i wytwarzający w mo-
mencie zetknięcia się z cieczą sygnał wejściowy, dźwię-
kowy zespół alarmowy wytwarzający sygnał alarmo-
wy na sygnał wyjściowy oraz zespół sterujący wiel-
kością wysuwu taśmy i zatrzymujący ruch taśmy gdy 
zespół (22) wejdzie w kontakt z cieczą. (16 zastrzeżeń) 

G01K P. 199991 T 30.07.1977 

Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym 
i Hutniczym, Sosnowiec, Polska (Franciszek Śpioch, 
Józef Kosz). 

Przyrząd do pomiaru parametrów mikroklimatu 
na stanowiskach pracy 

Przyrząd ma trzy czujniki (A, B, C), każdy składa-
jący się z dwóch termoelementów (4) zanurzonych 
częściowo we wspólnym naczyniu (5) zawierającym 
ciecz (6) o stałej temperaturze, lecz różnej od mierzo-
nej temperatury otoczenia. Cc- najmniej dwa czujniki 
(A i B) mają szeregowo połączone termoelementy (4) 
w obwód z co najmniej czterema rezystorami (RI, R2, 
КЗ, R4), do których równolegle jest przyłączony reje-
strator lub wskaźnik temperatury mierzący wartość 
zintegrowaną. 

Przyrząd ma zastosowanie zwłaszcza przy określa-
niu termicznego obciążenia pracowników zatrudnio-
nych v/ pomieszczeniach o wysokiej temperaturze. 

(1 zastrzeżenie) 

G01M P. 193941 24.11.1976 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Barbara-Chorzów", 
Chorzów, Polska (Alfred Rusin, Leon Freifeld, Alek-
sander Kurdziel, Janusz Drewniak). 

Urządzenie do kontroli siły hamowania 
układu hamulcowego, zwłaszcza kopalnianych wózków 

kolejek podwieszanych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przeznaczo-
ne do kontroli siły hamowania układu hamulcowego, 
zwłaszcza kopalnianych wózków kolejek podwiesza-
nych, zawierające siłownik hydrauliczny (8) zamoco-
wany jednym końcem do jezdnej szyny kolejki poprzez 
uchwyt mocujący (1), który stanowią dwie symetryczne 
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prostokątne blachy z jednnrożnym ścięciem. Od strony 
tłoczyska (9), siłownik (8) połączony jest poprzez zaczeo 
(11) z wózkiem hamulcowym (12). Ponadto siłownik (8) 
połączony jest z ręczną pompą hydrauliczną (14) za 
pomocą przewodu (10a), do którego wmontowany jest 
manometr (13) oraz za pomocą przewodu (15). Urucho-
mienie pompy hydraulicznej (14) powoduje rozpiera-
nie siłownika hydraulicznego (8), a tym samym pomiar 
ciśnienia czynnika odczytywanego na manometrze (13). 

(2 zastrzeżenia) 

G01M P. 194184 03.12.1976 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska 
(Waldąmar Dedel, Jerzy Witold Pasiński). 

Urządzenie do badań ręcznych narzędzi udarowych 

Urządzenie do badań ręcznych narzędzi udarowych 
stanowiące ramę (2) ze stołem (3), zawiera obejmę (7) 
o regulowanej sztywności do mocowania narzędzia (11), 
połączoną z przesuwnym uchwytem (6) sprzężonym 
z przesuwnym wózkiem (5), przy czym urządzenia ru-
chome połączone są z układem cięgien (9), do których 
przyłożone są siły („Q") potrzebnej do uzyskania kie-
runku działania roboczej końcówki (10), 

(1 zastrzeżenie) 

G01M P. 199843 T 25.07.1977 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa, Warszawa, Polska (Tadeusz Potocki, Iwo 
Paszkowski). 

Urządzenie pomiarowe 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie pomiarowe, 
przeznaczone do określania oporu roboczego maszyn 
i narzędzi rolniczych, zawieszanych na trzypunktowym 
podnośniku ciągnika, a także maszyn półzawieszanych 
i zaczepianych do podnośnika. W urządzeniu, mocowa-
nym po obu stronach korpusu ciągnika, w miejscu 
osadzenia dolnych dźwigien (11) podnośnika są przy-
twierdzone podstawyr (3), do których są zawiasowo za-
mocowane czworoboki przegubowe. 

W górnej części korpusu jest umieszczony przetwor-
nik (12) siły, a v/ nim jest zawiasowa osadzona dwura-
mienna dźwignia (13). Dźwignia (13) jest połączona prze-
gubowo z górną dźwignią (15) podnośnika oraz - za-
wiasowo z czworobokami przegubowymi. Elementem 
łączącym jest ramię (8), wspólne dla obu czworoboków 
przegubowych. (4 zastrzeżenia) 

G01N P. 194018 29.11.1976 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Marek Fert, Paweł Augustyn). 

Sonda udarowa 

Celem wynalazku jest zmniejszenie wpływu obsługi 
na wyniki pomiarów przez zmianę konstrukcji baby 
i zwiększenie ilości przypadków dokładnie swobodnego 
spadania baby z określonej wysokości, a także likwi-
dacja zmienności oporów gruntu przez zmianę kon-
strukcji końcówek poszczególnych elementów żerdzi. 

Sonda udarowa do badań geotechnicznych gruntu 
składa się z zespołu żerdzi podbabnika i prowadnicy, 
na której suwliwie i luźno jest osadzona baba i cha-
rakteryzuje się tym, że na prowadnicy (3) jest osa-
dzony dodatkowo suwliwie wolnospad (6) z hakami 
samozaczepnymi (7) podnoszącymi babę (4). Nad wol-
nospadem (6) jest osadzony suwliwie wyłącznik wolno-
spadku (9) z powierzchniami skośnymi (10). 

(4 zastrzeżenia) 
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G01N P. 194066 01.12.1976 

Polska Akademia Nauk, Instytut Niskich Tempera-
tur Badań Strukturalnych, Wrocław, Polska (Adam 
Pietraszko, Damian Kucharczyk). 

Przystawka niskotemperaturowa do dyfraktometrów 
rentgenowskich systemu Bonda 

Przystawka ma zastosowanie do zakresu temperatur 
od + 30°C do - 180°C i jest zasilana w znany sposób 
z dwóch niezależnych zbiorników płynnego azotu. 
Przystawka jest zaopatrzona w wymiennik ciepła, 
który ma w dolnej części zbiornika (1) cylindryczny 
radiator (6) złożony z szeregu pierścieniowych kanałów 
(7) tak ze sobą połączonych otworami, iż realizują one 
funkcję równolegle połączonych rur współśrodkowych. 
Dolna przestrzeń (8) radiatora jest połączona z dyszą 
(9) zaopatrzoną w stabilizacyjny grzejnik (11) oraz 
dwa korki (13) i (27) z waty miedzianej. Dolny koniec 
dyszy (9) jest ruchomo połączony z głowicą zapewnia-
jącą odszronienie osłony (14) i odlodzenie szczeliny (24). 

(4 zastrzeżenia) 

G01N P. 194096 01.12.1976 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska 
(Olgierd Olszewski, Paweł Romanowski). 

Urządzenie do badania współczynnika 
lepkości dynamicznej olejów smarnych 
w zależności od ciśnienia i temperatury 

Urządzenie według wynalazku posiada lepkościo-
mierz (1) zawieszony obrotowo na osi (2) osadzonej 
w stojaku (3). W korpusie lepkościomierza (1) umiesz-

czony jest cylinder pomiarowy (4) połączony z zew-
nętrznym układem tłoczącym oraz elektrycznym sto-
perem (8) przez styki (9, 10) umieszczone w cylindrze 
pomiarowym (4) i elektromagnes (11) utrzymujący kul-
kę (12) w górnym położeniu. W układzie elektrycznym 
umieszczona jest lampa (15) sygnalizująca moment 
odcinania się kulki (12) od elektromagnesu i kontrol-
na lampa (17) włącznika (18) prądu na styki (9, 10). 
Cylinder pomiarowy (4) umieszczony w korpusie lep-
kościomierza (1) posiada spiralne kanały (20) połączo-
ne z zewnętrznym układem do zasilania medium o 
określonej temperaturze. W korpusie lepkościomierza 
(1) umieszczony jest też tłok (21) o niskim stopniu 
sprzężenia sprzężony z tłokiem wysokociśnieniowym 
(22) umieszczonym w cylindrze pomiarowym (4). Zew-
nętrzny układ tłoczący, posiadający tłok o niższym 
stopniu sprężania i tłok wysokociśnieniowy, połączony 
jest z agregatem niskociśnieniowym i z przestrzenią 
(26) pod tłokiem (21). Na tłoku wysokociśnieniowym 
(22) naklejone są czujniki (28) do pomiaru ciśnienia 
oleju badanego. (5 zastrzeżeń) 

G01N P. 194165 03.12.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani-
zacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Kato-
wice, Polska (Tadeusz Szmyd, Władysław Mironowicz, 
Lech Suławko, Andrzej Skrzypek, Jan Kaczmarczyk, 
Jerzy Kołodziej). 
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Układ kontrolno-pomiarowy przekroczenia krytycznej 
wartości poślizgu 

Układ według wynalazku zawiera czujnik (CB) 
sprzężony z bębnem (1) przenośnika, wytwarzający 
impulsy wzorcowe, odmierzający czas wzorcowy, które 
są podawane do liczników (LD: i LD2). Czujnik (CT) 
wytwarza impulsy pomiarowe, które za pośrednictwem 
bramki (B) są przekazywane do liczników (LD3 i LD4). 
Wynik zliczenia tych impulsów jest przekazywany 
przez wyświetlacze (Nj i N2). Wyjścia liczników (LD3 
i LD4) są połączone z bramką (B3). Licznik (LD5) zli-
czający kolejne cykle pracy jest połączony ze wzmac-
niaczem (W), który załącza wykonawczy przekaźnik 
(PK). 

Układ ma zastosowanie zwłaszcza do uruchamiania 
sygnalizatora alarmowego lub zespołu samoczynnego 
napinania taśmy przenośnika. (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 194166 03.12.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komputerowych 
Systemów Automatyki i Pomiarów „MERA-ELWRO", 
Wrocław, Polska (Henryk Stýbel, Rajnar Jarzombek). 

Czujnik konduktometryczny o regulowanym parametrze 
stałej „K" 

Przedmiotem wynalazku jest czujnik konduktome-
tryczny o regulowanym parametrze stałej „K" służący 
do pomiaru konduktancji roztworów wodnych, przy 
współpracy z przetwornikiem konduktometrycznym -
solomierzem, a mający zastosowanie zwłaszcza w prze-
myśle wytwórczym, chemicznym, cukrowniczym, far-
maceutycznym, celulozowo-papierniczym i w innych. 

W czujniku według wynalazku dwie metalowe elek-
trody (6 i 7) ukształtowane najkorzystniej w przekro-
ju kołowym są osadzone współosiowo w izolacyjnym 
korpusie (9) usytuowanym w cylindrycznej tulei (1), 

przy czym jedna elektroda (6) jest nieruchomo osa-
dzona w górnej części izolacyjnego korpusu (9) zamo-
cowanego w tulei (1) przy pomocy nakrętki (10), nato-
miast druga elektroda (7) osadzona w dolnej części 
izolacyjnego korpusu (9) jest zakończona gwintowa-
nym trzpieniem (12), wkręconym w gwintowany otwór 
metalowej wkładki (13) i dodatkowo elektroda ta jest 
zabezpieczona przed obrotem mocującym wkrętem (14). 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P. 199925 T 28.07.1977 

Śląska Akademia Medyczna, Katowice, Polska (Zy-
gmunt Zawada, Władysław Wardas). 

Wielokapilarny wiskozymetr dwufazowy 

Przedmiotem wynalazku jest wielckapilarny wisko-
zymetr dwufazowy, w którym pomiar oparto na reje-
stracji objętości roztworu przepływającego przez kapi-
larę w stałym czasie, a wyznaczanej ze zmian jego 
stężenia w układzie dwufazowym badanego roztworu 
i rozpuszczalnika. 

Wiskozymetr wyposażony jest w wiele, a najkorzyst-
niej w sześć par kranów zbiorniczkowych (1) z dwo-
ma otworami do łączenia z kapilára (2) i rurką odpro-
wadzającą (3). Prawe krany posiadają otwór (4) w osi 
prostopadłej do dwóch pozostałych otworów (2) i (3), 
a lewe krany w tym samym miejscu na zewnętrznej 
stronie posiadają rowek wyciekowy (5) sięgający po-
łowy wysokości kranu. Krany lewe i prawe połączone 
są kapilára (6) i rurką odprowadzającą (7) ze zbior-
nikami. (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 200059 T 03.08.1977 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Ry-
szard Suwart, Tadeusz Kochański). 

Ciśnieniowe urządzenie do badań korozyjnych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do badań 
własności korozyjnych materiałów konstrukcyjnych w 
warunkach wpływu czynników agresywnych a zwła-
szcza wpływu skażenia wody substancjami promienio-
twórczymi. 

Urządzenie według wynalazku zawiera pojemniki 
wolnego przepływu (1) i szybkiego przepływu (la) po-
łączone równolegle za pośrednictwem układu przewo-
dów ciśnieniowych. Układ przewodów stanowi pod-
zespół doprowadzający (2) czynnik agresywny, zakoń-
czony zaworami odcinającymi (3) i końcówkami przy-
łączeniowymi (9). W górnej części pojemniki połączo-
ne są z podzespołem odprowadzającym (2a) zakończo-
nym głównymi zaworami odcinającymi (3) i końców-
kami przyłączeniowymi (9). (3 zastrzeżenia) 
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G01N P. 201305 05.10.1977 

Pierwszeństwo: 11.11.1976 - Stany Zjedn. Ameryki 
(nr 740704) 

Atlantic Richfield Company, Los Angeles, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Generator fali sejsmicznej oraz sposób wytwarzania 
fali sejsmicznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia czę-
stotliwości pracy tłoka generatora gazowego. 

Generator fali sejsmicznej zawiera pionową obudo-
wę (12) cylindryczną, podstawę (14) zamykającą dolny 
koniec obudowy, tłok (20) przystosowany do wykony-
wania ruchu pionowego w obudowie, ograniczający 
wraz z wewnętrznymi ściankami obudowy (12) oraz 
podstawą (14) rozprężną komorę detonacyjną, oraz 
układ zapłonowy przeznaczony do inicjowania eksplo-
zji gazów w komorze detonacyjnej oraz cyklicznego 
powtarzania eksplozji z dużą częstotliwością. 

Generator zawiera zespół (16, 22, 24) przystosowany 
do sprężania pierwszej porcji gazu tworzącej tłumik 
przyspieszający ruch powrotny tłoka (20), oraz zespół 
(40, 42) przystosowany do sprężania drugiej porcji ga-
zu tworzącej tłumik tłumiący końcowy odcinek ruchu 
powrotnego tłoka (20). 

Sposób wytwarzania fali sejsmicznej przy użyciu 
generatora fali sejsmicznej zawierającego rozprężną 
komorę detonacyjną ograniczoną tłokiem usytuowa-
nym w obudowie cylindrycznej oraz podstawą zamy-
kającą dolny koniec obudowy, polega na tym, że usta-
wia się podstawę na ziemi, wtryskuje się porcję pal-
nej mieszaniny gazowej do komory detonacyjnej, za-
pala się mieszaninę inicjując eksplozję gazów, które 
przekazują impuls na podstawę oraz przemieszczają 
tłok do góry, gromadzi się energię ruchu tłoka do góry 
w postaci tłumika gazowego, oraz przyspiesza się ruch 
tłoka do dołu przy wykorzystaniu energii tłumika .ga-
zowego. (13 zastrzeżeń) 

G01N P. 201782 27.10.1977 

Pierwszeństwo: 27.10.1976, Węgry (nr 13564) 

Medicor Müvek, Budapeszt, Węgry. 

Urządzenie pomiarowe do określania ilości 
palnego gaza w powietrzu 

Wynalazek dotyczy urządzenia pomiarowego do o-
kreślania ilości palnego gazu w powietrzu, w którym 
to urządzeniu znajduje się komora pomiarowa, a w tej 
komorze umieszczone są dwie nitki żarowe, z których 
jedna jest pokryta materiałem katalitycznym, a druga 
nitka żarowa jest powierzchnią neutralną, ponadto w 
urządzeniu tym są oprócz tego umieszczone obwody 
prądowe sterujące oraz wzmacniacz ujemny. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji urzą-
dzenia o znacznej czułości, pozwalającego w ciągu 
kilku sekund określić zawartość palnego gazu w prze-
pływającym powietrzu, przy czym wskaźnik zawar-
tości ma być niezależny od prędkości przepływu po-
wietrza i innych gazów niepalnych. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że nitka żarowa 
(Ci) z powierzchnią katalityczną jest przyłączona do 
wyjścia obwodu prądowego sterującego (Gj), połączo-
nego z nitką żarową, druga zaś nitka żarowa jest pod-
łączona do wyjścia dalszego obwodu prądowego ste-
rującego (G?), a do wejścia pierwszego obwodu prą-
dowego sterującego (GJ jest podłączony czujnik tem-
peratury (E,) katalitycznej nitki żarowej, a do wejścia 
drugiego obwodu prądowego sterującego (G:;) jest pod-
łączony czujnik temperatury (E;) nitki żarowej po-
wierzchni neutralnej, przy czym oba obwody prądowe 
sterujące (G;, G.) są połączone od strony wyjściowej 
z potencjometrami (Pl5 P2) i z plusowymi lub z minu-
sowymi wejściami wzmacniacza ujemnego (E). 

(1 zastrzeżenie) 

G01P P. 194058 01.12.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani-
zacji, Elektroniki i Automatyki Górniczej, Katowice, 
Polska (Henryk Majcher, Jerzy Sośnierz, Karol Skrzy-
pek, Stefan Upława, Zbigniew Krzemiński). 

Urządzenie do mocowania czujnika indukcyjnego 

Urządzenie do mocowania czujnika indukcyjnego 
przeznaczonego do pomiaru prędkości taśmy przenoś-
nika, zawiera taśmę (1) napędzaną krążnikiem (2). 
Krążnik (2) jest dwustronnie podparty płytą tworzącą 
sztywne połączenie z mocującym ramieniem (3), które 
jest przykręcone do elementu konstrukcji przenośnika 
(4). Do mocującego ramienia (3) jest zamocowany na 
stałe zwalniak (5) i przegubowo-wychylne ramię (6) 
z indukcyjnym czujnikiem (7). Położenie początkowe 
wychylnego ramienia (6) względem mocującego ra-
mienia (3), a tym samym indukcyjnego czujnika (7) 
względem krążnika (2) ustala zwalniak (5), natomiast 
położenie kontrolne ustala ogranicznik (8). 

(2 zastrzeżenia) 
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G01P P. 199887 T 27.07.1977 

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

Korpus prędkościomierza magnetycznego 
z dwoma liczydłami o okrągłej podzielni 

Przedmiotem wynalazku jest korpus prędkościomie-
rza magnetycznego z dwoma liczydłami o okrągłej po-
dzielni, w którym ułożyskowany jest również mecha-
nizm kasowania liczydła kasowalnego oraz ustrój po-
miarowy prędkościomierza. Korpus prędkościomierza 
charakteryzuje się tym, że tuleja (3) łożyskująca wa-
łek mechanizmu kasowania połączona jest ze ścianą (1) 
korpusu za pomocą wspornika składającego się z co 
najmniej jednej ściany poziomej (4) i jednej ściany 
pionowej (2) oraz że ma dwa wsporniki (10) połączone 
ze ścianami korpusu (1) i (5) za pomocą płyt (6) i (7), 
z których płyta (7) jest płytą łożyskującą wałki napę-
dowe liczydeł, a gniazdo (8) zwory w dolnej części 
korpusu ma kształt pełnej powierzchni walcowej. 

(2 zastrzeżenia) 

G01P P. 199951 T 28.07.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych „Komag", Gliwice, Polska (Jan Ka-
lyta, Tadeusz Tłuścik, Czesław Paprotny). 

Elektroniczny przekaźnik kierunku wirowania 

Elektroniczny przekaźnik składa się z tachogenera-
tora (1), diod (4, 7), ze wzmacniaczy elektronicznych 
(5, 8) i z przekaźników sterowniczych (6, 9). Wejścia 
wzmacniaczy elektronicznych (5, 8) są włączone na za-

ciski (2, 3) tachogeneratora (1) poprzez odmiennie skie-
rowane diody (4, 7). Do wyjść wzmacniaczy elektro-
nicznych (5, 8) są podłączone przekaźniki sterownicze 
(6, 9), z których każdy steruje obwodem hamowania 
generatorowego silnika napędowego dla innego kie-
runku jego obrotów. . (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 193886 24.11.1976 

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych 
„UNITRÁ-UNIMÁ", Warszawa, Polska (Jan Dziupiń-
ski, Lech Bogusz). 

Układ do wykrywania kolejności faz w sieci 

Przedmiotem wynalazku jest układ do wykrywania 
kolejności faz zasilającej sieci szczególnie trójfazowej, 
przeznaczony do kontrolowania zasilania wszelkiego 
rodzaju maszyn i urządzeń dla zabezpieczenia przed 
niewłaściwym podłączeniem przewodów zasilania. 

Układ składa się z układu formującego (F), który 
stanowią rezystory (R^-Rn) połączone szeregowo z ka-
todami djod (D^.Dn), zaś zwarte anody tych diod 
(Dj.-.Dn) 'są połączone z przewodem zerowym, przy 
czym punkty połączeń rezystorów (R^.-Rn), i diody 
(Di.-.Dn) są połączone z bazami tranzystorów (T^.-Tn), 
których emitery są połączone z masą układu wykry-
wania. Kolektory tranzystorów (TV..Tn) stanowią wyj-
ścia układu formującego (F), które są połączone z wej-
ściem układu dwustanowego (D), który stanowi prze-
rzutnik realizujący jednocześnie żądaną funkcję ukła-
du wykrywania za pomocą układu wykonawczego (W) 
połączonego z wyjściem układu dwustanowego (D). 
Układ według wynalazku eliminuje konieczność ręcz-
nego przełączania przewodów zasilających i umożliwia 
stałą kontrolę właściwego zasilania. 

Dotychczas znane wskaźniki i przyrządy oraz spo-
soby kontroli uniemożliwiały połączenie funkcji ste-
rowania i kotrolowania zasilania za pomocą jednego 
układu. (2 zastrzeżenia) 

G01R P. 193918 24.11.1976 

Gdańskie Zakłady Elektroniczne UNIMOR, Gdańsk, 
Polska (Henryk Wojciechowski, Wacław Raczyk, Kazi-
mierz Młodzieniak, Ryszard Szmid). 
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Sposób odtwarzania przebiegów elektrycznych m.cz. 
na ekranie wskaźnika o odchyleniu magnetycznym 

i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób odtwarzania przebiegów elektrycznych m.cz. 
na ekranie wskaźnika odchylania magnetycznego po-
lega na tym, że odtwarzany przebieg porównuje się 
z napięciem piłoksztaltnym proporcjonalnym do prądu 
odchylania pionowego (linii) i w momentach zrównania 
rozświetla się punktowo ekran. Uzyskuje się w ten 
sposób obwiednię odtwarzanego przebiegu w postaci 
linii kropkowanej. 

Urządzenia zbudowane wg tego sposobu zawierają 
typowe układy odchylania linii i ramki oraz wzmac-
niacz wizji i kineskop jak w standardowych odbiorni-
kach telewizyjnych, z tą różnicą, że do odchylania 
pionowego używa się układów odchylania linü, a do 
odchylania poziomego układów odchylania ramki. 

(4 zastrzeżenia) 

G01R P. 193945 25.11.1976 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Antoni Sitek). 

Układ pomiaru przesunięcia fazowego między dwoma 
przebiegami o tej samej częstotliwości 

Przedmiotem wynalazku jest układ pomiaru przesu-
nięcia fazowego między dwoma przebiegami o tej sa-
mej częstotliwości. W układzie według wynalazku je-
den detektor (3) przejścia przez poziom zerowy jest 
połączony poprzez fazowy przesuwnik (5) jednocześnie 
z jednym z wejść czujnika (6) przesunięcia fazowego 
z jednym z dwóch wejść przerzutnika (7) i jednym 
z dwóch wejść pierwszego dzielnika (8) częstotliwości. 
Drugie wejście wspomnianego czujnika (6) jest połą-
czone bezpośrednio z wyjściem drugiego detektora (4) 
przejścia przez poziom zerowy, zaś wyjście omawiane-
go czujnika (6) jest połączone ze sterującym wejściem 
fazowego przesuwnika (5) i licznikiem (11) modulo 360. 
Drugie wejście przerzutnika (7) jest połączone z wyj-
ściem drugiego detektora (4). Wyjście przerzutnika (7) 
jest połączone z jednym z wejść bramkującego układu 
(12), którego drugie wejście jest połączone z wyjściem 
pierwszego dzielnika (8) częstotliwości, zaś trzecie wej-
ście jest połączone z wyjściem pomocniczego genera-
tora (13). Wyjście bramkującego układu (12) jest po-
łączone przez drugi dzielnik (10) częstotliwości z jed-
nym z trzech wejść licznika (11) modulo 360. Wyjście 
zegarowego generatora (9) jest połączone z odpowied-
nimi wejściami pierwszego dzielnika (8) częstotliwości, 
drugiego dzielnika (10) częstotliwości i licznika (11) 
modulo 360. (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 199922 T 28.07.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Woj-
ciech Fuliński). 

Kompensator napięcia przemiennego z odczytem 
cyfrowym 

Przedmiotem wynalazku jest kompensator napięcia 
przemiennego z odczytem cyfrowym, pracujący w u-
kładzie współrzędnych biegunowych lub prostokąt-

nych. Kompensator pracujący w układzie współrzęd-
nych biegunowych wyposażony jest w dodatkowy po-
tencjometr (6), którego styk ruchomy jest sprzężony 
mechanicznie ze stykiem ruchomym kompensacyjnego 
rezystora (1). Potencjometr (6) jest zasilany stabilizo-
wanym napięciem stałym, a jego wyjście jest połączo-
ne z cyfrowym miernikiem (9) napięcia stałego. W 
kompensatorze o współrzędnych prostokątnych, który 
zawiera dwa rezystory kompensacyjne zastosowano 
dwa dodatkowe potencjometry, z których każdy ma 
styk ruchomy sprzężony mechanicznie ze stykiem ru-
chomym jednego rezystora kompensacyjnego. Poten-
cjometry te są zasilane stabilizowanym napięciem sta-
łym, a cyfrowe mierniki napięcia stałego są włączone 
między środki a styki ruchome tych potencjometrów. 

Kompensator według wynalazku znajduje zastoso-
wanie w technice pomiarów elektrycznych. 

(2 zastrzeżenia) 

G01R P. 199954 T 29.07.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zbi
gniew Moroń). 

Układ do kompensacji wpływu temperatury 
na wskazania przyrządów pomiarowych 

W układzie według wynalazku zastosowano napię
ciowy transformator (2), który jest włączony między 
wyjściem różnicowego wzmacniacza wejściowego (1) 
a zasilającą przekątną mostka (5) zawierającego rezy-
stancyjny czujnik temperatury. Pomiarowa przekątna 
mostka (5) jest połączona w znany sposób poprzez dru
gi wzmacniacz różnicowy (6) z jednym z wejść wzmac
niacza wejściowego (1) albo w sposób zapewniający 
sumowanie prądów, z wejściami wzmacniacza wej
ściowego (1). 

Układ według wynalazku znajduje zastosowanie w 
pomiarach wielkości, których wartość zależy od tem
peratury, a zwłaszcza w pomiarach konduktywności 
elektrolitów. (5 zastrzeżeń) 
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G01R P. 200008 T 02.08.1977 

Centralne Biuro , Studiów i Projektów „Bipromel", 
Warszawa, Polska (Stanisław Porzeżyński). 

Urządzenie do pomiaru rezystancji właściwej, 
zwłaszcza gruntu 

Urządzenie według wynalazku rozwiązuje zagadnie-
nie automatyzacji kompensacji sumy napięć polary-
zacji elektrod pomiarowych, tellurycznych i zakłóce-
niowych. 

W urządzeniu wejście miliwoltcmierza prądu stałego 
(3) połączone jest z pierwszym wejściem (1) urządzenia, 
przez wtórnik napięcia (2). Do wyjścia wtórnika na-
pięcia przez zestyki (4) przekaźnika (5) podłączony jest 
układ integrująco-pamiętający (6), którego wyjście 
podłączone jest z drugim wejściem urządzenia (7). 
Przekaźnik (5) podłączony jest do układu startowego 
(8), do którego podłączony jest również, przez układ 
opóźniający (9) generator prądu stałego (Ю). 

Urządzenie przeznaczone jest do prac geoelektrycz-
nych w prowadzonych badaniach geofizycznych. 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P. 200105 T 05.08.1977 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (Adam 
Starnawski). 

Sposób regulacji napięcia zapłonu 
wyładowania elektrycznego w parach i gazach 

oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że napię-
cie zapłonu reguluje się poprzez zmianę wzajemnej od-
ległości elektrod pośrednich lub elektrod pośrednich 
i zasadniczych. 

Urządzenie według wynalazku posiada jedną lub 
więcej pośrednich elektrod (5) i (6) izolowanych wza-
jemnie i izolowanych od zasadniczych elektrod (1) i (2). 
Elektrody pośrednie (5) i (6) skonstruowane są tak, że 
zezwalają na przepływ gazu pomiędzy elektrodami za-
sadniczymi (1) i (2). Wynalazek znajduje szczególnie 
zastosowanie w laserach, lampach gazowanych i lam-
pach błyskowych. (3 zastrzeżenia) 

G01S 
H04K 

P. 193943 25.11.1976 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Janusz Mokrzycki, Anna Więckiewicz). 

Układ wykrywania obszarów zakłóceń biernych 

Układ wykrywania obszarów zakłóceń biernych 
składa się z filtru dolnoprzepustowego, komparatora 
z układem odniesienia oraz układu koincydencyjnego 
złożonego z układu opóźnienia i iloczynu logicznego 
i charakteryzuje się tym, że zawiera połączone kaska-
dowo dolnoprzepustowy filtr (F), komparator (K) z 
układem odniesienia (NO) i układ koincydencyjny, 
oraz jest wyposażony w dzielnik częstotliwości impul-
sów taktujących (DZ) o zaprogramowanym dokony-
waniu podziału częstotliwości, który to dzielnik (DŻ) 
jest połączony z układem sterującym poprzez prze-
łącznik (P), którego drugie wyjście jest połączone 
z drugim wejściem dolnoprzepustowego filtru (F) do-
stosowanego do pracy na jednej z kilku częstotliwości 
granicznych, natomiast wyjście wspomnianego dziel-
nika częstotliwości impulsów taktujących (DZ) połą-
czone jest z drugim wejściem układu opóźnienia (O), 
a ponadto w układ poszerzania impulsu (U), oraz w 
układ sumowania (S), przy czym układy te są tak po-
łączone, że wyjście iloczynu logicznego (I) układu ko-
incydencyjnego połączone jest z wejściem układu po-
szerzania (U) oraz z wejściem układu sumowania (S), 
z tym, że wyjście układu poszerzania (U) połączone jest 
dodatkowo z wejściem drugim układu sumowania (S), 
którego wyjście jest wyjściem (WY) całości układu. 

(1 zastrzeżenie) 

G01S P. 199465 T 07.07.1977 

Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska (Jerzy Wie-
land, Wojciech Węgrzynowicz, Jacek Birtus). 

Urządzenie do zdalnego pomiaru głębokości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie samoczynnego 
bezprzewodowego zdalnego pomiaru głębokości wody 
w akwenie lub na torze wodnym. 

Urządzenie zawiera znaną echosondę pionową, na-
dawczo-odbiorczy zespół radiowej transmisji danych 
telemetrycznych oraz analogowy miernik głębokości. 
Echosonda pionowa (I) wysterowana jest impulsami 
generatora sterującego (II) o znanej budowie i współ-
pracującego z zespołem przetwarzania sygnału pomia-
rowego (III) oraz z samoczynnym radiowym nadajni-
kiem (IV). W drodze bezprzewodowej nadajnik ten 
współpracuje z samoczynnym radiowym odbiornikiem 
danych telemetrycznych (V) zblokowanym z cyfrowym 
miernikiem głębokości (VI). Echosonda pionowa (I) 
zawiera generator impulsów sterujących (1), nadaw-
czo-odbiorczy przetwornik magnetostrykcyjny (2) zna-
nej budowy oraz wzmacniacz wyjściowy echosondy (3). 
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Urządzenie ma zastosowanie do oznakowania trud-
nych szlaków żeglugowych lub akwenów w strefie wy-
stępowania wysokich pławów, do kontroli głębokości 
tox*ów wodnych u wejść do portów intensywnie wy-
płycanych nanoszonym w czasie sztormów rumowis-
kiem dennym itp. (5 zastrzeżeń) 

G01S P. 20069S 06.09.1977 

Warszawskie Zakłady Radiowe „Rawar", Warszawa, 
Polska (Innocenty Grzenkiewicz, Marian Hilsberg). 

Sposób pomiaru prędkości obiektów ruchomych, 
zwłaszcza pojazdów mechanicznych oraz 

radarowe urządzenie do realizacji tego sposobu 

Sposób pomiaru według wynalazku rozwiązuje za-
gadnienie wyeliminowania wpływu zaniku sygnału 
dopplerowskiego na dokładność pomiaru prędkości. 
Wynalazek ma szczególne zastosowanie w przypadku 
występowania sygnału dopplerowskiego z dużymi znie-
kształceniami i zanikami a ponadto gdy nie można 
dopuścić do wskazania prędkości, jeśli istnieje praw-
dopodobieństwo wyświetlenia błędnego wyniku po-
miaru. 

Sposób pomiaru prędkości według wynalazku polega 
na tym, że kolejne okresy sygnału dopplerowskiego 
mierzy się i porównuje między sobą, aż do momentu, 
gdy różnica ich długości jest nie większa od wartości 
dopuszczalnej, po czym uzyskany wynik przedstawia 
się w postaci wielkości wyrażonej w jednostkach 
prędkości. 

Radarowe urządzenie według wynalazku posiada 
dołączony do układu bramkowania generator o pro-
gramowanej, .częstotliwości, zawierający generator (16) 
impulsów zegarowych, dołączony do układu (11) zli-
czającego, połączonego z układami (17) pamięci, któ-
rych wyjścia są dołączone do komparatora (18). Wyj-
ście (WY) komparatora (18) jest wykorzystywane do 
odczytu prędkości na wskaźniku oraz do zerowania 
generatora (16) impulsów zegarowych. (3 zastrzeżenia) 

G01T P. 200017 T 02.08.1977 

Gamma Muvek, Budapeszt, Węgry. 

Sposób oraz układ do pomiaru promieniowania 
radioaktywnego w szerokim paśmie energii i natężenia 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pomiaru 
dokonuje się przez wzmacnianie, kształtowanie i wska-
zanie sygnałów detektora promieniowania, przy czym 
wskazanie jest proporcjonalne do ilości i powierzchni 
impulsów. W czasie kształtowania impulsy o mniej-
szej amplitudzie niż zadany poziom energetyczny 
przekształca się w sygnały o równej powierzchni od-
powiadającej żądanemu poziomowi, a więc wskazanie 

jest proporcjonalne do ilości impulsów. Sygnały o wyż-
szym poziomie energetycznym przekształca się w sy-
gnały o powierzchni proporcjonalnej do energii. 

W układzie pomiarowym połączone są szeregowo 
detektor promieniowania, wzmacniacz, układ formu-
jący sygnały, układ całkujący, a w układzie formują-
cym znajduje się modulator szerokości impulsów. 
Wyjście modulatora utworzonego z tranzystorów (9, 
10, 16, 17) połączone jest przez układ różniczkujący 
(18, 19) ze wzmacniaczem różnicowym (20, 21). Wyjście 
tego wzmacniacza połączone jest z wejściem sterują-
cym (14) modulatora szerokości impulsów (9, 10, 16, 17). 

(3 zastrzeżenia) 

G05D P. 194009 27.11.1976 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urządzeń 
Ochrony Powietrza „Opam", Katowice, Polska (Jerzy 
Witecki, Piotr Cimander, Benedykt Nowak). 

Układ regulacji oporu przepływu gazu i ilości 
podawanej wody w gardzieli urządzenia do mokrego 

Gczyszczania gazów, zwłaszcza w koagulatorze 
Venturiego 

Układ regulacji oporu przepływu gazu i ilości poda-
wanej wody w gardzieli urządzenia do mokrego oczysz-
czania gazów jest wyposażony w czujnik ciśnienia na 
wlocie (1) i czujnik ciśnienia na wylocie (2), oraz rna 
przetwornik różnicy ciśnień (3) sprzężony z regulato-
rem (4) i stycznikiem (5), które sterują napędem prze-
pustnicy gazu (6), przy czym informacja o stopniu 
otwarcia przepustnicy gazu (6) poprzez przetworniki 
(7) i (8) oraz sygnał z przetwornika ilości wody (9) 
i (10) podawane są na regulator stosunku ilości wody 
do ilości gazu (11) i sterują zaworem regulacyjnym (12). 
Dzięki wynalazkowi uzyskano optymalne warunki 
pracy gardzieli z zachowaniem wysokiej sprawności 
mokrego urządzenia do oczyszczania gazów i minimal-
nym zużyciu wody. (1 zastrzeżenie) 
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G05D P. 191034 30.11.1976 

Sundstrand Corporation, Rockford, St. Zjedn. Ame-
ryki. 

Układ elektronicznego sterowania pojazdami 

Elekroniczny układ sterowania ruchem pojazdu dla 
stosowania w pojazdach, w których moc jest dopro-
wadzana do gąsiennic lub kół poprzez wiele przekład-
ni hydrostatycznych, zawiera środki do regulowania 
prędkości na wyjściu każdej z hydrostatycznych prze-
kładni, środki do wytwarzania sygnałów w postaci 
impulsów elektrycznych odpowiadających prędkościom 
na wyjściu przekładni hydrostatycznych, obwód elek-
troniczny dla porównania faz każdego z wymienionych 
sygnałów w postaci impulsów elektrycznych i wy-
twarzania sygnału różnicowego odpowiadającego róż-
nicy prędkości każdej z hydraulicznych przekładni, 
środki sterowania elektronicznego reagujące na wy-
mieniony sygnał różnicy faz dla spowodowania, aby 
jeden ze środków regulujących zmniejszył prędkość 
związanej z nią przekładni hydrostatycznej w celu 
ułatwienia działania pojazdu na żądanym torze jazdy. 

(12 zastrzeżeń) 

G05D P. 19404Ô 28.11.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń 
Transportowych, Warszawa, Polska (Ryszard Wolski, 
Jerzy Pawlas, Henryk Lubsczyk). 

Urządzenie do sterowania siły elektrohydraulicznego 
zwalniaka hamulca 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do stero-
wania siły elektrohydraulicznego zwalniaka hamulca, 
poprzez sterowanie prędkością obrotową trójfazowego 
silnika elektrycznego, napędzającego pompkę olejową 
zwalniaka. 

Istota wynalazku polega na zastosowaniu w ukła-
dzie wyzwalania tyrystorów (Tyl, Ty2) wariometru (L) 
o sekcjonowanej cewce i generatora stałego prądu 
z tranzystorem (TI), a w układzie sterowania styczni-
kami (SHJ., SHJ) mikroprzełączników (Рн, Кн) odwzo-
rowujących położenie rdzenia wariometru (L). 

(1 zastrzeżenie) 

G05D 
G01P 

P. 194059 01.12.1976 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani-
zacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Kato-
wice, Polska (Henryk Majcher, Adam Kaźmierczak, 
Ryszard Storek, Stanisław Kremer). 

Układ kontroli prędkości przenośnika 

Układ według wynalazku przeznaczony jest do pracy 
w układach automatycznego sterowania. 

Układ zawiera tachogenerator (A) oraz zespół prze-
twarzania (B). Tachogenerator (A) jest napędzany po-
przez taśmę (C) lub bęben (D) przenośnika, wskutek 
czego na wyjściu tachogeneratora pojawia się sygnał 
wejściowy (X;) w postaci napięcia proporcjonalnego 
do prędkości. 

Zespół przetwarzania (B) składa się z prostownika 
(1), tłumika (2), z dwóch elementów progowych (3, 4), 
z klucza bezstykowego (5), z iloczynu logicznego (6), 
kondensatora (7) i z przekaźnika (8). Przekaźnik (8) 
jest sterowany sygnałem z prostownika (1) poprzez 
iloczyn logiczny (6), element progowy (9) i negację (10). 

(1 zastrzeżenie) 

GÖ5F P. 193869 22.11.1976 

Biuro Projektów Metali Nieżelaznych „Bipromet", 
Katowice, Polska (Jan Maciejewski, Andrzej Berg, 
Stefan Kondratowicz, Włodzimierz Bas, Tadeusz Cichy). 

Układ regulacji prądu prostownika 

Układ wg wynalazku służy do regulacji natężenia 
prądu stałego prostownika przemysłowego dużej mo-
cy, przeznaczonego zwłaszcza do zasilania procesów 
elektrolizy. 

Układ regulacji ma pomiarowy czujnik (4) prądu 
podający rzeczywistą wartość prądu do regulatora (5) 
prądu. Regulator (5) poprzez wzmacniacz (6) mocy 
steruje nasycone dławiki (2) w zakresie regulacji dła-
wikowej. Po przekroczeniu zakresu regulacji dławiko-
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wej sygnał wyjściowy z regulatora (5) prądu poprzez 
progowy człon (7), ograniczający człon (8), wzmacnia-
jący inercyjny człon (9), zaworowe człony (10, 11), 
człony (12, 13) o charakterystyce przekaźnikowej i ele-
ktromagnetyczne przekaźniki (14, 15) powoduje prze-
łączenie przełącznika (16) zaczepów. (1 zastrzeżenie) 

G05F P. 193870 22.11.1976 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Jan Maciejewski, An-
drzej Berg, Stefan Kondratowicz, Tadeusz Cichy). 

Układ regulacji prądu dwóch prostowników 
połączonych równolegle 

Układ według wynalazku stosowany jest przy pro-
stownikach dużej mocy, przeznaczonych zwłaszcza do 
zasilania procesów elektrolizy. 

W układzie regulacji dla każdego prostownika za-
stosowano elektroniczny sumator (5), wzmacniacz (6) 
mocy i układ (7) sterowania przełącznika zaczepów. 
Regulator (8) sumarycznego natężenia prądu wyste-
rowuje sumatory (5), które poprzez wzmacniacze (6) 
mocy regulują prąd w zakresie regulacji dławikowej, 
a po przekroczeniu tego zakresu zmieniają położenie 
ustawienia przełącznika (4) zaczepów. Regulator (10) 
różnicy prądów zapewnia równomierne obciążenie 
obydwu prostowników dodając swój sygnał do sygnału 
z regulatora (8) w tym sumatorze (5), którego prostow-
nik ma niższe obciążenie, i odejmując swój sygnał od 
sygnału z regulatora (8) w drugim sumatorze (5). Bo 
dokładnej regulacji sumarycznego natężenia prądu 
prostowników wystarcza jeden dokładny czujnik (9) 
pomiaru natężenia prądu. Zastosowanie wzmacniaczy 
scalonych zapewnia wysoki stopień niezawodności. 

(1 zastrzeżenie) 

G05F P. 194023 30.11.1976 

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne „TELKOM-
-PZT", Warszawa, Polska (Andrzej Pietrasik, Piotr 
Błędziński, Andrzej Maruda, Marek Nowosielski). 

Układ szeregowego stabilizatora napięcia 

Przedmiotem wynalazku jest układ szeregowego sta-
bilizatora napięcia z zabezpieczeniem wyjścia przed 
przeciążeniem. Stabilizator zrealizowano w układzie, 
w którym szeregowy tranzystor regulacyjny (Tl) 
z dołączonym do źródła napięcia emiterem sterowany 
jest poprzez wzmacniacz sygnału błędu o dużej opor-
ności wyjściowej. Napięcie z wyjścia stabilizatora po-
dawane jest poprzez przesuwnik napięcia z diodą Ze-
nera (Dl) i tranzystorem (T3) na emiter tranzystora 
(T2), na którego bazę podawane jest napięcie odnie-
sienia. Rezystor (R5) służy do wstępnego wprowadze-
nia tranzystorów pracujących w układzie w stan ak-
tywny. 

Układ może znaleźć zastosowanie wszędzie tam, 
gdzie niezbędne jest duże tłumienie zakłóceń od źródła 
napięcia do odbiornika i odwrotnie, a jednocześnie za-
chodzi potrzeba zabezpieczenia układu przed zwar-
ciem wyjścia. (1 zastrzeżenie) 

G05F P. 199993 Г 01.08.1977 

Krakowskie Zakłady Elektroniczne „UNITRA-
-TELPOD", Kraków, Polska (Henryk Rzepa, Wojciech 
Grzesiak, Jacek Pająk). 

Tyrystorowy regulator grupowy 

Przedmiotem wynalazku jest tyrystorowy regulator 
grupowy mocy, w którym zastosowano zasadę grupo-
wego sterowania tyrystora. 

Tyrystorowy regulator grupowy mocy, zawierający 
dwupołówkowy prostownik, tyrystor, regulowany 
multiwibrator, zasilacz i wzmacniacz sterujący, ma 
do dodatniego wyjścia dwupołówkowego prostownika 
(Pr), jednego końca obciążenia (Ro) i zasilacza (Z) do-
łączony rezystor (Rj), którego drugi koniec przyłączony 
jest do bazy tranzystora (T\) i drugiego rezystora (R2). 
Drugi koniec rezystora (R2) i emiter tranzystora (T )̂ 
dołączone są do drugiego końca dwupołówkowego pro-
stownika (Pr), regulowanego multiwibratora (MR) i ka-
tody tyrystora (Tyl), natomiast kolektor tranzystora 
(Tj) dołączony jest do trzeciego rezystora (R3) i ka-
tody diody (Dj), której anoda przyłączona jest do ano-
dy drugiej diody (D2), czwartego rezystora (R4) oraz 
bazy drugiego tranzystora (T2), zaś katoda drugiej dio-
dy (D2) dołączona jest do wyjścia regulowanego multi-
wibratora (MR), a pozostałe końce trzeciego rezysto-
ra (R3) i czwartego rezystora (R4) przyłączone są do 
wyjścia zasilacza (Z). (1 zastrzeżenie) 

G06F P. 194055 30.11.1976 

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, Polska 
(Jan Wrona). 

Sposób zwiększania ilości wejść/wyjść z komputera 
oraz układ umożliwiający jego stosowanie 

Sposób zwiększania ilości wejść/wyjść z komputera, 
który umożliwia uzyskanie N2 wejść/wyjść do obiek-
tów zewnętrznych, przy N standardowych wejściach/ 
/wyjściach komputera polega na tym, że do każdego 
adresu wysyłanego przez komputer jest dodawana 
stała liczba ujednoradniająca adresy w przedziale od 
nr O do nr N, przy czym pierwszy adres jest zapa-
miętywany w układzie pamięciowym (4), a drugi adres 
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jest podawany wraz z pierwszym zapamiętanym adre-
sem do dekodera adresów (2), przy czym ilość bitów 
nowego adresu stanowi sumę ilości bitów pierwot-
nych dwóch adresów, co oznacza, że ilość wejść/wyjść 
z dekodera adresów (2) odpowiada kwadratowi ilości 
wejść/wyjść adresowych z komputera. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu charaktery-
zuje się tym, że w urządzeniu sprzęgającym komputer 
z obiektami zewnętrznymi zastosowano dodatkowy 
układ składający się z układu sumującego (1) połączo-
nego z dekoderem adresów (2) oraz z układem (3) 
stwierdzającym prawidłowość adresu, układem pamię-
ciowym (4) i układem (5) rozróżniania kierunku trans-
misji. (2 zastrzeżenia) 

G06G 
G03B 

P. 200086 T 05.08.1977 

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

Suwak do wyznaczania czasu naświetlania powiększeń 
fotograficznych 

Suwak do wyznaczania czasu naświetlania powięk-
szeń fotograficznych w zależności od krotności po-
większenia, charakteryzuje się tym, że składa się 

z kołowego korpusu (3) połączonego kołkami (7) z pier-
ścieniem (2), na którym naniesione są: współśrodkowo 
podziałka krotności powiększenia (1) i podziałka od-
ległości negatyw-pozytyw (4), oraz z współśrodkowej 
z korpusem (3), obrotowo osadzonej tarczy (6) z po-
działka czasu naświetlania (5), unieruchomionej w kie-
runku poosiowym nakrętką (8), obracanej względem 
korpusu (3) za pomocą gałek (9). (1 zastrzeżenie) 

G06G P. 200111 T 05.08.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jan Po-
ręba, Franciszek Szulc). 

Logarytmiczny przetwornik analogowo-cyfrowy 

Przetwornik ma dwa komparatory, sterujący kom-
parator (5) wejściami porównującymi, włączony po-
między wejściowy sygnał (Ux) a źródło (11) napięcia 
odniesienia, z dzielnikiem (12) na wyjściu i porównu-
jący komparator (18) z logicznym członem (19) na 
wyjściu. W układzie znajduje się przekaźnik (3) o me-
chanicznie sprzężonych trzech zestykach (2, 8, 9), któ-
rego sterujące wejście połączone jest z wyjściem ste-
rującego komparatora (5). Wejście (WE) połączone jest 
przełącznie poprzez zestyk (2) bezpośrednio lub po-
przez wzmacniacz (1) i dwa zestyki (8, 9) z wejściami 
porównującego komparatora (18), którego zwarte wej-
ścia połączone są z obwodem RC (17) generującym 
wzorcowe napięcie (Uw) o przebiegu wykładniczym, 
zasilanym z zespołu (21) złożonego ze źródła (23) na-
pięcia i wyłącznika (22) sterowanego z układu (26) ste-
rowania. Źródło (11) napięcia odniesienia z dzielnikiem 
(12), daje dwie wartości napięcia, przełącznie poda-
wane poprzez zestyki (8, 9) przekaźnika (3) na porów-
nujący komparator (18), którego wyjście poprzez lo-
giczny człon (28) połączone jest z licznikiem (29) przy-
łączonym poprzez deszyfrator (30) do cyfrowego wy-
świetlacza (31) ze wskaźnikiem (32) znaku wyniku. 
Kwarcowy generator (27) i układ (26) sterowania są 
połączone z licznikiem (29) poprzez logiczny człon (28). 

Przetwornik ma zastosowanie w urządzeniach po-
miarowych, w których korzystnie jest stosować miary 
logarytmiczne, zwłaszcza w urządzeniach pomiarowych 
wielkości teletransmisyjnych. (9 zastrzeżeń) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01F P. 193946 25.11.1976 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmasz-projekt", Katowice, Polska (Franciszek Czu-
raj, Rafał Kozioł, Herbert Janek). 

Układ do mocowania taśm 

Układ do mocowania taśm łączących belki prasujące 
(2) wzdłuż osi kolumn rdzenia magnetycznego (1) ma 
element rolkowy (4) mocowany na krawędzi belki pra-
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sującej, przez który przewinięta jest taśma (3), której 
koniec mocowany jest do belki (2) za pomocą nakładki 
(5) i elementu łączącego (6). (1 zastrzeżenie) 

H01G P. 193979 27.11.1976 

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-
-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warszawa, 
Polska (Alfons Westphal, Antoni Ziemski, Wojciech 
Grochowski). 

Sposób wytwarzania prostowników mostkowych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że cztery 
diody półprzewodnikowe w obudowach własnych zgrze-
wa się w czterech punktach dowolną metodą, a po 
obcięciu zbędnych wyprowadzeń i otryśnięciu tworzy-
wem sztucznym ich wystające końcówki formuje się 
oraz obcina do montażu w obwodach elektrycznych, 
zaś na obudowie wytworzonej wT procesie otryskiwania 
o odpowiednim kształcie montuje się dodatkowe ele-
menty czynne lub bierne. (2 zastrzeżenia) 

H01G 
B44D 

P. 194020 29.11.1976 

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych 
„UNITRA-UNIMA", Warszawa, Polska (Krzysztof Ży-
liński, Tadeusz Żamojdo, Zdzisław Szczepanowski, 
Zdzisław Stępniak). 

Urządzenie do znakowania elementów i podzespołów 
elektronicznych kondensatorów płytkowych 

Urządzenie według wynalazku jest wyposażone w 
zespół, za pomocą którego nakłada się farbę drukarską 
oraz w głowicę stemplującą wykonującą cyklicznie 
przerywany ruch obrotowy. Głowrica współpracuje 
z listwą montażową (1), w której są zamocowane zna-
kowane elementy. 

Urządzenie ma czcionki (8) oraz stemple (4, 5, 6, 7) 
mocowane parami na końcach belki (3) centralnie osa-
dzonej na osi głowicy stemplującej. 

Rozwiązanie to zapewnia zwiększenie niezawodności 
działania szczególnie przy automatyzacji procesu. 

(1 zastrzeżenie) 

H01G P. 194021 29.11.1976 

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych 
„UNITRA-UNIMA", Warszawa, Polska (Tadeusz Ża-
mojdo, Krzysztof Żyliński, Zdzisław Szczepanowski, 
Zdzisław Stępniak). 

Sposób pokrywania warstwą ochronną elementów 
elektronicznych, zwłaszcza kondensatorów płytkowych 

oraz urządzenie do pokrywania warstwą ochronną 
tych elementów 

Sposób według wynalazku polega na tym, że po każ-
dym pokryciu warstwą ochronną element elektronicz-
ny jest obracany o więcej niż jeden pełny obrót w 
płaszczyźnie prostopadłej do jego wyprowadzeń. Pod-
czas tych obrotów warstwa jest wstępnie suszona, po 
czym następuje przekazanie elementu do dalszej obrób-
ki zgodnie z przebiegiem procesu produkcyjnego. 

Urządzenie według wynalazku jest wyposażone w 
bęben wykonujący cyklicznie przerywany ruch obro-
towy i współpracujący z listwą montażową. Bęben 
posiada rozmieszczone na obwodzie tory (20), których 
liczba jest podzielna przez cztery, przy czym w czasie 
jednego cyklu pracy bęben obraca się o nieparzystą 
liczbę torów (20), przy tym liczba ta jest większa od 
jedności. 

Natomiast ilość listew montażowych (17) znajdują-
cych się na jednym torze (20) jest równa ilości zanu-
rzeń kondensatorów w substancji ochronnej. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu wykorzystującemu zależ-
ność usytuowania torów na bębnie od wielkości skoku 
bębna uzyskano konstrukcję urządzenia o uniwersal-
nym zastosowaniu oraz umożliwiającego wprowadze-
nie nowego sposobu pokrywania warstwą ochronną 
elementów wykonywanych na automatycznej linii 
montażowej. (2 zastrzeżenia) 
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H01H P. 193909 24.11.1976 

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia 
im. Dymitrowa, Warszawa, Polska (Medard Świebo-
dziński, Wojciech"Willimowski, Andrzej Gadaliński, 
Władysław Laskus, Hieronim Strzeżysz, Czesław Raj-
szewicz, Stanisław Ciemiecki, Bogusław Zacharjasie-
wicz, Paweł Kieliszczyk^ Andrzej Potrzebski, Zbigniew 
Malczyk, Stanisław Pogorzelski, Stanisław Wajdenfeld, 
Jerzy Zawadka, Michał Draka, Jan Grochowina, Sta-
nisław Kociszewski, Marek Kuprianowicz, Leonard 
Sadowski, Henryk Piętka, Adam Amplewski, Mieczy-
sław Dmowski, Stefan Źmijewski, Kazimierz Koła-
kowski, Mieczysław Pucek, Zbigniew Dąbrowski, Ale-
ksander Piętka). 

Napęd siłnikowo-sprężynowy do odłączników 
wysokiego napięcia 

Przedmiotem wynalazku jest napęd silnikowo-sprę-
żynowy do odłączników wysokiego napięcia przystoso-
wany do usytuowania i przymocowania poniżej pod-
stawy odłącznika na wysokości bezpośrednio dostępnej 
dla obsługi z poziomu ziemi. 

Wynalazek charakteryzuje się tym, że ogniwa kine-
matyczne napędu (15, 19, 22, 23) oraz elementy wspor-
cze (2, 3) mocujące obudowę napędu (1) do podstawy 
odłącznika (9) są symetrycznie rozmieszczone w sto-
sunku do płaszczyzny symetrii pionowej (21), co za-
pewnia równomierny i skompensowany rozkład ob-
ciążeń mechanicznych. Jeden z elementów wsporczych, 
rurowy wspornik (3) wykorzystano do ułożyskowania 
w nim pionowego wału głównego (4) napędu. 

(2 zastrzeżenia) 

H01H P. 193997 26.01.1976 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Mysłowice, Pol-
ska (Stanisław Bielecki, Ludwik Cieślawski, Stanisław 
Grzymała, Eugeniusz Wędzki, Włodzimierz Tarkota, 
Stanisław Bock). 

Przekaźnikowy układ blokady, zwłaszcza blokady 
styczników wysokiego napięcia 

Przekaźnikowy układ blokady, zwłaszcza blokady 
przełączania styczników wysokiego napięcia znajduje 
zastosowanie, przede wszystkim, w układach sterowa-
nia stycznikami rewersyjnymi i stycznikami włączają-
cymi prąd stały na uzwojenia stojanów asynchronicz-
nych pierścieniowych napędowych silników górniczych 
maszyn wyciągowych. 

Układ charakteryzuje się tym, że w obwód sterują-
cych cewek (28, 27) rewersyjnych styczników (4, 5) 
włączony jest rozwierny styk (22) pomocniczego 

zwłocznego przekaźnika (12), bocznikowany układem 
równolegle połączonych zwiernych styków (23, 24) 
styczników (4, 5), a w obwód sterującej cewki (28) 
stycznika (7), włączającego na uzwojenia stoj ana sil-
nika (1) prąd stały ze źródła (6) włączony jest zwier-
ny styk (11) pcdnapięciowego przekaźnika (8), którego 
cewka sterująca jest włączona w obwód wtórny na-
pięciowego przekładnika (9) połączonego po stronie 
pierwotnej równolegle z uzwojeniem stoj ana silnika (1). 

(1 zastrzeżenie) 

H01H P. 194185 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Stanisław 
Szpor). 

03.12.1976 

Wyłącznik gazowy 

Wyłącznik gazowy według wynalazku zawiera w ko-
morze mieszaninę gazową, której jednym komponen-
tem jest gaz elektroujemny, na przykład sześciofluorek 
siarki SF6, a drugim - gaz o dużej przewodności cie-
plnej, korzystnie hel Не, со prowadzi do zmniejszenia 
wymiarów głównych, a także pozwala na obniżenie 
ciśnienia w komorze wyłącznika. Wynalazek znajduje 
zastosowanie w elektroenergetyce. (1 zastrzeżenie) 

H01H P. 20Î304 05.10.1977 

Pierwszeństwo: 05.10.1976 - Wielka Brytania 
(nr 41227/76) 

Lucas Industries Limited, Birmingham, Wielka Bry-
tania. 

Przełącznik elektryczny 

Przedmiotem wynalazku jest przełącznik elektrycz-
ny, przeznaczony do stosowania jako przełącznik aku-
mulatora pojazdów drogowych. Przełącznik elektrycz-
ny, zawiera obudowę (11) uformowaną z żywicy synte-
tycznej zamkniętą za pomocą płyty (12) i posiadającą 
piastę (13) z pokrętłem (14). Pokrętło zawiera tuleję 
(15), wewnątrz której jest zamocowane suwliwie wrze-
ciono (16). Na wrzecionie (16) jest zamocowany walec 
odizolowany elektrycznie od wrzeciona, posiadający 
opaskę przewodzącą (19) z występem (21). 

Przełącznik zawiera również przekaźnik elektroma-
gnetyczny (24), zespół styków (22, 23) łączonych ze so-
bą za pomocą opaski przewodzącej (19), wtedy gdy 
przekaźnik (24) nie jest pobudzony oraz zespół styków 
(35, 39) przesuwanych z jednego położenia roboczego 
do drugiego przez elektromagnes (26). 

Przełącznik zawiera także, zespół (61) opóźniania 
sygnału umożliwiający doprowadzanie sygnału elek-
trycznego do elektromagnesu (26) po doprowadzeniu 
sygnału do przekaźnika (24). . (12 zastrzeżeń) 
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H01J P. 194100 02.12.1976 

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-
-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warsza-
wa, Polska (Bogdan Pastuszka, Andrzej Otto, Kazi-
mierz Kaźmierski). 

Dioda elektroluminescencyjna o ukierunkowanej 
wiązce promieniowania 

Dioda elektroluminescencyjna według wynalazku 
posiada podłoże (2) przewodzące prąd elektryczny. To 
podłoże stanowi jednocześnie reflektor odbijający 
światło, które jest odizolowane od drugiej elektrody 
drutowej (4) pierścieniem izolacyjnym (3) korzystnie 
ceramicznym. Konstrukcja diody zapewnia uspraw-
nienie procesu wytwarzania, ułatwia montaż diod w 
układach elektronicznych. (1 zastrzeżenie) 

H01J P. 201281 04.10.1977 

Pierwszeństwo: 04.10.1976 - S t . Zjedn. Am. (nr 729592); 
04.10.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 729549) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (Al-
bert Maxwell Morrell). 

Kineskop maskowy 

Przedmiotem wynalazku jest kineskop maskowy ma-
jący płaski ekran i zawierający maskę falistą. Kines-
kop maskowy według wynalazku zawiera płaską płytę 

czołową (24), której wewnętrzna powierzchnia (32) jest 
pokryta warstwą luminoforu (30), zespół (34) wyrzutni 
elektronowych usytuowany w szyjce (28) oraz prosto
kątną maskę (36) aperturową umieszczoną w sąsiedz
twie ekranu (30). Maska (36) jest pofalowana wzdłuż 
osi poziomej i posiada krzywiznę wzdłużną osi pio
nowej. Maska (36) zawiera wiele otworów (40) w kształ
cie szczelin usytuowanych w pionowych kolumnach, 
przy czym poziome odległości między kolumnami otwo
rów są zmienne i są funkcją odległości między maską 
(36) a warstwą luminoforu (30) według następującego 
wzoru: 

3sq 

gdzie: 
a -■ pozioma odległość między kolumnami otworów 
q - odległość między maską a płytą czołową 
L -■ odległość od warstwy luminoforu do płasz-

czyzny odchylania wiązki elektronów 
s - odległość pomiędzy środkową, a zewnętrzną 

wiązką elektronów w płaszczyźnie odchylania. 
(12 zastrzeżeń) 

H01K P. 181702 25.06.1975 

Zbigniew Kaszczyszyn, Lubań Śląski, Polska (Zbig-
niew Kaszczyszyn). 

Silnik 2-cylindrowy elektryczny 

Silnik elektryczny według wynalazku składa się 
z części mechanicznej i elektrycznej. Część mechanicz-
ną stanowi układ korbowodowy z tłokami wykonany-
mi z miękkiej stali oraz blok cylindryczny. Cylindry 
wykonane są z materiału izolacyjnego i osadzone są 
w skrzyni korbowodowej. 

Część elektryczną stanowią cewki elektryczne osa-
dzone na dwóch cylindrach, dwa przerywacze, które 
zasilają odpowiednio cewki i są napędzane od krzy-
wek na wale korbowym. 

Cewki silnika są zasilane prądem stałym lub zmien-
nym. Ponadto do wstępnego rozruchu silnik jest wy-
posażony w rozrusznik elektryczny sprzężony z kołem 
zamachowym. (5 zastrzeżeń) 

H01L P. 193977 27.11.1976 

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-
-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warszawa, 
Polska (Jan Kunicki, Tadeusz Gajos). 

Sposób wytwarzania planarnych struktur 
półprzewodnikowych o zmniejszonej rezystancji 

szeregowej bazy i/lub emitera 

Sposób według wynalazku polega na wykonaniu 
wgłębienia przez chemiczne trawienie w miejscach 
pod kontakty omowe bazy i/lub emitera, którego głę-
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bokość określa się grubością warstwy zwiększającej 
rezystancję tych obszarów. Wynalazek stosuje się do 
złącz p-n, p-n-p planarnych, w których kontakty me-
talowe płaskie nie wychodzą poza obręb obszarów dy-
fuzyjnych oraz do złącz p-n z kontaktem sferycznym. 

(1 zastrzeżenie) 

H01M P. 194054 30.11.1976 

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

Sposób i układ ograniczenia przepięć komutacyjnych 
w przemienniku częstotliwości z falownikiem 

prądowym 

Sposób według wynalazku polega na tym, że napię-
cie występujące na kondensatorach komutacyjnych 
prostuje się i filtruje, a następnie porównuje się z na-
pięciem zadanym. Otrzymanym sygnałem błędu regu-
luje się przekształtnikami zwrotnymi aby napięcie na 
kondensatorach nie przekroczyło dopuszczalnej war-
tości. 

Układ według wynalazku zawiera przekształtnik (1) 
połączony przez dławik (L) i falownik (2) z silnikiem 
asynchronicznym (3). Falownik (2) jest połączony po-
przez kondensatory komutacyjne (Ck) z prostownika-
mi (4), na wyjściu których są podłączone kondensato-
ry filtrujące (Cf). Wyjścia prostowników (1) są połą-
czone poprzez dławiki z przekształtnikami (6). Konden-
satory filtrujące (Cf) są połączone poprzez bloki po-
miarowe (5) z regulatorami (7), które ponadto łączą 
się z zadajnikiem (8). Wyjścia regulatorów (7) są po-
łączone z przekształtnikami (6), których wyjścia są 
połączone poprzez transformator (9) z siecią. 

(2 zastrzeżenia) 

H01M 
H02J 

P. 194072 29.11.1976 

Zakłady Radiowe „Diora", Dzierżoniów, Polska (Piotr 
Twórz, Józef Maděra). 

Tranzystorowy układ automatycznego odłączania 
baterii zasilającej 

W układzie według wynalazku, zamiast germanowe-
go tranzystora mocy zastosowany jest tranzystor krze-
mowy. Istota układu polega na tym, że bateria zasi-

lająca (B) jest połączona szeregowo ze złączem emiter-
-kolektor tranzystora (T). Baza tranzystora (T) jest 
polaryzowana przy pomocy rezystora (Rl), przy czym 
poprzez ten rezystor i wyłącznik zasilania jest ona 
połączona z przeciwnym biegunem baterii zasilającej 
niż biegun połączony z drugą elektrodą tranzystora 
krzemowego. (1 zastrzeżenie) 

H01M P. 200058 T 03.08.1977 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Krakov/, Polska (Kazimierz Appelt, Leszek He-
lak). 

Elekiroda niklowa do akumulatora zasado ivego 

Elektroda niklowa do akumulatora zasadowego we-
dług wynalazku ma nośnik masy czynnej, ktćry sta-
ncwi aktywowana, porowata włóknina węglowa po-
kryta metalicznym niklem. Masę czynną stanowi wo-
dorotlenek niklu. Elektroda odznacza się dużą odpor-
nością na korozję. (1 zastrzeżenie) 

H01R F, 193981 27.11.1976 

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

Gniazdo sieciowe z bezpiecznikiem 

Gniazdo sieciowe z bezpiecznikiem według wyna-
lazku przeznaczone jest do aparatów i urządzeń elek-
trycznych. 

Gniazdo składa się z korpusu (1) zawierającego ko-
morę gniazda sieciowego (9), komorę bezpieczników 
(10) oraz z obejmy (4). W komorze (10) umieszczone są 
zaciski (3) do mocowania bezpieczników. Obejma (4) 
posiada cylindryczne otwory na bezpieczniki i jest 
wkładana do komory (10) przez wciśnięcie, stanowiąc 
jednocześnie zamknięcie tej komory. Takie rozwiąza-
nie pozwala na zastosowanie bezpieczników o różnych 
rozmiarach normatywnych oraz zapewnia ich szybką 
i nieskomplikowaną wymianę. (1 zastrzeżenie) 

H01Q P. 194093 01.12.1976 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, W7arszawa, 
Polska (Ryszard Brzyski, Marek Gabriel, Danuta Jur-
kiewicz, Zbigniew Kowalczyk). 

Falowodowa antena szczelinowa, 
zwłaszcza na pasmo „S" 

Falowodowa antena szczelinowa, zwłaszcza na pas-
mo ,,S" według wynalazku zawiera szyk źródeł ele-
mentarnych utworzonych przez falowód z naciętymi 
szczelinami na wąskiej ściance i tubę wielorodzajową 
kształtującą charakterystykę promieniowania w płasz-
czyźnie H, a wykonaną z płaszczyzn przewodzących. 
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Przekrój poprzeczny tuby wielorodzajcwej jest figurą 
symetryczną, złożoną z dwóch prostokątów o różnych 
wymiarach, połączonych trapezem, przy czym prosto-
kąt od strony apertury ma wymiary większe niż pro-
stokąt od strony falowodu. (4 zastrzeżenia) 

H02H 
B51L 

P. 193965 25.11.1976 

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Poz-
nań, Polska (Stanisław Mąka). 

Układ zabezpieczenia i sterowania zwłaszcza oporników 
wstępnego obciążenia w wagonach osobowych 

Układ według wynalazku ma dwie gałęzie równole-
głe, gdzie odbiornikami są oporniki (12) wstępnego 
obciążenia oraz grupa odbiorników żarowych (13), przy 
czym obie gałęzie równoległe zabezpieczone są wspól-
nym wyłącznikiem nadmiarowym (9). Między wymie-
nionymi odbiornikami umieszczonymi w dwóch gałę-
ziach równoległych istnieje zależność, która uniemo-
żliwia załączanie pod obciążenie jednocześnie oporni-
ków wstępnego obciążenia oraz grupy odbiorników 
żarowych. 

Układ zabezpieczenia i sterowania według wynalaz-
ku posiada zastosowanie zwłaszcza w instalacjach elek-
trycznych wagonów osobowych, które zasilane są z 
baterii akumulatorów oraz z prądnicy prądu stałego 
współpracującej z regulatorem napięcia ze stosem wę-
glowym. (1 zastrzeżenie) 

H02H P. 194048 29.11.1976 

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Poz-
nań, Polska (Tadeusz Siejak). 

Układ tyrystorowy do zabezpieczenia 
przeciwzwarciowego i przeciwprzepięciowego 

uzwojeń maszyn elektrycznych 
zwłaszcza w trakcji elektrycznej 

Układ według wynalazku ma dwa tyrystory przeciw-
zwarciowy (1) i przeciwprzepięciowy (2) połączone 
przeciwsobie - równolegle i również równolegle przy-

łączone do chronionego uzwojenia (11). Ponadto układ 
ma zespół diod służących do zabezpieczenia wyżej wy-
mienionych tyrystorów przed nadmiernym przyrostem 
napięcia i przed przepływem prądu wstecznego oraz 
rezystory ustalające poziom napięć wyzwalających ty-
rystory (1, 2). 

Układ znajduje zastosowanie jako zabezpieczenie 
przeciwzwarciowe i przeciwprzepięciowe maszyn elek-
trycznych zwłaszcza w trakcji oraz innych urządzeń 
pracujących przy prądzie stałym i posiadających duże 
indukcyjności. (1 zastrzeżenie) 

H02J 
H01R 

P. 194074 30.11.1976 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic-
twa Odkrywkowego „POLTEGOR", Wrocław, Polska 
(Antoni Lenart, Antoni Rosseger, Gerard Wilczek). 

Urządzenie do sterowania zestrajaniem dławików 
kompensacyjnych z płynną regulacją 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do sterowa-
nia zestrajaniem dławików kompensacyjnych z płynną 
regulacją, stosowanych w sieciach kompensowanych 
wysokiego napięcia. 

Urządzenie posiada pomiarowy przetwornik (1), któ-
rego wyjściowy sygnał U'o, proporcjonalny do war-
tości modułu spadku napięcia Uo na dławiku (7) poda-
wany jest równocześnie na wejście bloku (2) pamięci 
z detektorem kierunkowym, na wejście przerzutnika (3) 
kontroli dolnego poziomu oraz na wejście przerzutnika 
(4) kontroli górnego poziomu. Sygnały wyjściowe z 
przerzutników (3, 4) podawane są na wejście logiczno-
-wykenawczego bloku (5), którego sygnały wyjściowe 
poprzez człony wykonawcze uruchamiają blok stero-
wania (6) napędu kompensacyjnego dławika (7) i zmia-
ny jego kierunku oraz włączają blok pamięci z detek-
torem kierunku (2) na kontrolę zmian Uo. 

(2 zastrzeżenia) 
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H02K P. 193998 26.11.1976 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Za-
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
„Promel", Gliwice, Polska (Wacław Piotrowski, Sta-
nisław Nitka). 

Asynchroniczny silnik elektryczny 

Silnik elektryczny według wynalazku charakteryzuje 
się małą bezwładnością wirnika i płaską charakterys-
tyką mechaniczną. Pracuje on ze zmienną prędkością 
obrotową zależną od obciążenia. 

Uzwojenia wytwarzające strumień magnetyczny roz-
mieszczone są w żłobkach pierścieniowego wzbudnika 
(4), równoległych do tarczy wirnika (1). 

(3 zastrzeżenia) 

H02M 
G05F 

P. 193852 23.11.1976 

Zakład Urządzeń Elektronicznych „UNIMA", War-
szawa, Polska (Andrzej Krajewski). 

Przetwornica z automatyczną stabilizacją napięć 
wyjściowych 

Przetwornica z automatyczną stabilizacją napięć 
wyjściowych, charakteryzuje się tym, że do pierwsze-
go uzwojenia wtórnego (III) transformatora wielo-
uzwojeniowego (TR) dołączone jest wejście źródła od-
niesienia (ZO), zaś niepołączone z masą wyjście tego 
źródła odniesienia dołączone jest do jednego z wejść 
układu bramkowego (UB), którego drugie wejście jest 
dołączone do źródła startu (ZS), a wyjście połączone 
jest ze wspólnym punktem rezystora sumacyjnego (Rl), 
wyjścia detektora błędu (DB) i wyjścia wzmacniacza 

nieodwracającego (WN), a wyjście tego wzmacniacza 
(WN) jest połączone z „gorącym" końcem" drugiego 
uzwojenia pierwotnego (II) transformatora (TR), na-
tomiast „zimny" koniec tego uzwojenia jest dołączony 
do wejścia klucza przełączającego (KP), przy czym 
wyjście tego klucza (KP) jest połączone z „gorącym" 
końcem pierwszego uzwojenia pierwotnego (I), trans-
formatora (TR) oraz z jednym z wejść detektora błędu 
(DB), a „zimny" koniec tego uzwojenia (I) jest dołą-
czony do źródła zasilania i równocześnie do drugiego 
wejścia detektora błędu (DB). 

Wynalazek ma zastosowanie jako źródło wielu na-
pięć stabilizowanych, zwłaszcza w przyrządach stacjo-
narno-przenośnych zasilanych z sieci i ze źródeł che-
micznych. . (3 zastrzeżenia) 

H02P P. 194006 27.11.1976 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowv Maszvn 
Elektrycznych, Oddział Zamiejscowy, Bielsko-Biała, 
Polska (Zbigniew Linke). 

Połączenie silnika z reduktorem, zwłaszcza 
w motoreduktorze 

Połączenie silnika z reduktorem według wvnalazku 
cbaraktervzuje się tvm, że końcówka wałka (8) sil-
nika řl) jest oodnarta dodatkowo w korpusie reduk-
tora (2) poiorzez łożysko (4), a między zatoczeniem koł-
nierza silnika (1) i zatoczeniem korpusu reduktora (2) 
lub łączącej pokrvwv (9) wystęnuje luz (a) o wartości 
przekraczającej błedv bicia i wsoółosiowości zatocze-
nia kołnierza silnika (1) względem końcówki wałka 
(8) silnika (1). 

Wynalazek znajduje zastosowanie zwłaszcza w moto-
reduktorze zębatym, stosowanym jako jednostka na-
pędowa maszyn, urządzeń i mechanizmów. 

(2 zastrzeżenia) 

H03K P. 193897 23.11.1976 

Instyti.it Techniki Cieplnej, Łódź, Polska (Andrzej 
Smętkiewicz). 

Układ sterowanego generatora impulsów 

Układ sterowanego generatora impulsów według wy-
nalazku ma tranzystorowy wzmacniacz prądowy (T2, 
T3, T4) z dodatnim sprzężeniem zwrotnym, który pra-
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cując impulsowo rozładowuje cyklicznie pojemność (C,) 
ładowaną ze źródła stałoprądowego (Tj). 

Tranzystory, z których zbudowany jest wzmacniacz 
prądowy spełniają jednocześnie rolę komparatora i klu-
cza elektronicznego. 

Układ według wynalazku zastosowany może być w 
aparaturze kontrolno-pomiarowej, układach automa-
tyki i urządzeniach powszechnego użytku. 

(1 zastrzeżenie) 

H03K P. 193920 25.11.1976 

Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telfa", Byd-
goszcz, Polska (Alfred Cymański, Tomasz Kruszewski, 
Szymon Oiachowski). 

Tranzystorowo-przekaźnikowy przerzutnik RS 

Przedmiotem wynalazku jest tranzystorowo-przekaź-
nikowy przerzutnik RS przeznaczony do stosowania 
między innymi w układach urządzeń dyspozytorskich. 
Przerzutnik wykonany jest na jednym tranzystorze (T). 
W obwodzie kolektorowym tego tranzystora włączony 
jest przekaźnik (P), a emiter połączony jest z wyjściem 
włączającym („R") i szeregowo połączonymi diodą (D3) 
i rezystorem (RS), które stanowią obwód podtrzyma-
nia przerzutnika w stanie aktywnym. Obwód ten po-
przez zestyk (Zp) przekaźnika (P) połączony jest z jed-
nym biegunem źródła zasilania, natomiast baza tran-
zystora (T) poprzez diodę (D2) i rezystor (Rl) połą-
czona jest z drugim biegunem źródła zasilania. 

(1 zastrzeżenie) 

H03K 
G01S 

F. 194011 27.11.1976 

Zakład Doświadczalny przy Przemysłowym Instytu-
cie Telekomunikacji, Warszawa, Polska (Zbigniew Łu-
kasiewicz, Andrzej Nitka, Wojciech Matejkowski). 

Układ do szybkiego orientowania toru cyfrowego 
przekazywania danych kątowych 

Układ według wynalazku jest wyposażony w nastaw-
nik liczby działek (1), który połączony jest bezpośred-
nio bądź poprzez przełącznik (12) z licznikiem rewer-
syjnym (2) odliczającym do zera odpowiadające dział-
kom impulsy przychodzące z przetwornika kątowo-cy-
frowego (PKC) od liczby działek uprzednio wprowa-
dzonej na wejście licznika (2) z nastawnika (1). 

Dwa wyjścia przetwornika (PKC) są połączone z de-
tektorem kierunku (3) oraz bramką (4) bezpośrednio 
lub poprzez układ powielania impulsów (10) i z ukła-
dem synchronizacji impulsów (6), a jedno z wyjść tego 
przetwornika jest połączone dodatkowo z innym wej-
ściem bramki (4). Wyjście detektora kierunku (3) jest 
połączone z wejściem licznika rewersyjnego (2) steru-
jącym kierunkiem zliczania impulsów, natomiast wyj-
ście bramki (4) jest połączone z wejściem zliczania 
impulsów licznika rewersyjnego (2), którego wyjścia 

są połączone z dekoderem stanu „O" (5). Wyjścia tego 
dekodera są połączone z bramką (4) oraz z układem 
synchronizacji impulsów (6) i zwrotnie z wejściem ste-
rującym wpisywaniem licznika rewersyjnego (2). 

Wynalazek znajduje zastosowanie w przewoźnych 
urządzeniach antenowych. (5 zastrzeżeń) 

H03K P. 1940S5 01.12.1976 

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne „TELKOM-
-PZT", Warszawa, Polska (Andrzej Goliszewski, Da-
riusz Jakubiak, Kazimierz Kuś). 

Układ przekaźnika elektronicznego 

Układ przekaźnika elektronicznego ma zastosowanie 
w układach elektronicznych sterujących i sygnaliza-
cyjnych. Układ charakteryzuje się tym, że zacisk wyj-
ściowy układu (Wy) połączony jest z emiterem tran-
zystora członu wzmacniającego (T), a element kluczu-
jący (K) włączony jest między zacisk wyjściowy (Wy) 
i wejście (We) tranzystorowego członu wzmacniające-
go. Uzyskano w ten sposób układ zastępujący zestyk 
przekaźnika. 

Układ ma tę właściwość, że pozwala zastosować tran-
zystory NPN - wysokonapięciowe w obwodach z uzie-
mionym biegunem dodatnim baterii zasilającej oraz 
zapewnia galwaniczne rozdzielenie obwodów sterowa-
nia kluczem od obwodu, w którym pracuje człon 
wzmacniający. (2 zastrzeżenia) 

H03K 
G08F 

P. 195381 18.01.1977 

Pierwszeństwo: 22.06.1976 - Węgry (nr 2251/HJ-437/76) 

Hiradástechnikai Ipari Kutató Intézet, Budapeszt, 
Węgry (Péter Hauer, Jánoš Brauer. Ferenc Markus 
Lenk, István Székely, Péter Rózsa). 
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Wielestanowy układ przełącznikowy 

Wielostanowy układ przełącznikowy według wyna-
lazku mający n zacisków wejściowych i realizujący 
n+1 stanów połączeniowych, może zostać wykorzysta-
ny do przenoszenia na zacisk wyjściowy (K) podanego 
na wybrany zacisk wejściowy (B,, B) sygnału napię-
ciowego i do przerywania połączenia między wejściami 
i wyjściem, zwłaszcza w generatorach funkcyjnych. 
Układ zawiera identyczną z liczbą wejść liczbę pod4Tój-
nych par diod (Dl5 D,, D3, D4, D5, D6, D7, D8) połączonych 
w obwody Graetza. W każdej podwójnej parze jeden 
z punktów połączenia różnoimiennych elektrod diod 
dołączony jest do odpowiedniego zacisku wejściowe-
go (Bj, B2), a drugi do zacisku wyjściowego (K) oraz 
jeden z punktów połączenia jednoimiennych elektrod 
diod, za pośrednictwem pierwszego obwodu prądowego 
złożonego z łącznika (K2, K )̂ i połączonego z nim 
regowo generatora prądowego (I,, I3) jest dołączony do 
jednego z zacisków (+UT) źródła napięcia zasilania, 
a drugi za pośrednictwem drugiego obwodu prądowego 
złożonego z łącznika (Кг, K-j) i połączonego z nim 
szeregowo generatora prądowego (I2, I4), jest dołączony 
do drugiego zacisku (-UT) źródła napięcia zasilania. 

(5 zastrzeżeń) 

H03K P. 199447 T 07.07.1977 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zbig-
niew Pióro). 

Sposób wytwarzania napięcia liniowo narastającego 
w czasie 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wytwa-
rza się synchronicznie ze zmieniającym się okresowo 
napięciem piłokształtnym (Up) napięcie schodkowo na-
rastające (Us) o wartości stałej w czasie gdy napięcie 
piłokształtne (Up) narasta liniowo, a zwiększającej się 
skokowo w czasie gdy napięcie piłokształtne (Up) ma-
leje do swej wartości wyjściowej. Następnie tak wy-
tworzone napięcia sumuje się. W trakcie sumowania 
oba napięcia (Up, Us) wzmacnia się tak, że iloczyn 
przyrostu wartości napięcia schodkowego (Us) i war-
tości wzmocnienia tego napięcia (Us) równa się iloczy-
nowi amplitudy napięcia piłokształtnego (Up) dla da-
nego okresu i wartości wzmocnienia tego napięcia (Up). 

Wynalazek ma zastosowanie w generatorach napięć 
o wartościach zmieniających się w czasie określonych 
funkcji. (1 zastrzeżenie) 

H03K P. 199945 T 28.07.1977 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Marek 
Chwierut, Ewa Dominik, Andrzej Więcek). 

Sposób i układ automatycznej korekcji 
stanu początkowego układu zliczającego, 
zwłaszcza licznika pracującego cyklicznie 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przed 
rozpoczęciem cyklicznej pracy znanego układu zlicza-
jącego następuje określenie wartości odchyłki od żą-
danego stanu początkowego, jej zapamiętanie, a na-
stępnie cykliczne blokowanie impulsów wejściowych 
układu zliczającego w ilości określonej przez wartość 
odchyłki. 

Układ według wynalazku posiada układ pamięci (1), 
układ zliczający (6) oraz licznik (2) z detektorem (3) 
stanu zerowego tego licznika, który steruje przemien-
nie bramkami (4, 5) wejść dynamicznych licznika (2) 
oraz układu zliczającego (8). 

Sposób i układ automatycznej korekcji stanu po-
czątkowego układu zliczającego zwłaszcza licznika pra-
cującego cyklicznie eliminuje korekcję ręczną, zapew-
nia dokładność i niezawodność. (2 zastrzeżenia) 

M04L P. 194170 03.12.1976 

Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze, Polska (Jan 
Paczóski, Zbigniew Miarzyński). 

Sposób synchronizacji łącza podczas przesyłania 
sekwencyjnej informacji za pomocą sygnałów 

dyskretnych 

Sposób synchronizacji łącza podczas przesyłania 
sekwencyjnej informacji za pomocą sygnałów dys-
kretnych polega na wprowadzeniu w nadajniku wy-



72 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12 (118) 1978 

maganej ilości impulsów synchronizacyjnych w miej-
sce odrzuconych impulsów informacyjnych. W odbior-
niku w miejsce odrzuconych i brakujących elementów 
informacyjnych wprowadza się elementy o takiej war-
tości logicznej, jaka odpowiada poprzedzającemu je 
lub następującemu za nimi impulsowi sygnału. 

Sposób według wynalazku wykorzystywany jest 
zwłaszcza przy przesyłaniu informacji telekopiowycli. 

(3 zastrzeżenia) 

II05B P. 193976 27.11.1976 

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

Urządzenie do nagrzewania płytek półprzewodnikowych 
i wytapiania na nich kontaktów 

Urządzenie według wynalazku ma próżniowy piec 
oporowografitowy (5) kształtu prostopadłościanu 
z trzema równoległymi szczelinami, z umieszczonym 
w dwóch skrajnych szczelinach elementem grzejnym 
(6) i środkową szczeliną stanowiącą komorę pieca (5), 
przy czym płytki (8) są wprowadzane do pieca (5) przez 
obrotową tarczę (1) po uprzednim umieszczeniu ich w 
obrotowym uchwycie ramkowym (2) ze zmieniaczem 
stron (3), a komora pieca (5) i uchwyt (2) umieszczone 
są nad tarczą (1) w jednej płaszczyźnie poziomej nad 
otworami w tarczy (1). Urządzenie służy do nagrzewa-
nia płytek półprzewodnikowych i wtapiania na nich 
kontaktów v/ procesie próżniowym. (1 zastrzeżenie) 

H05B P. 203819 04.01.1978 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „ZELMOT", 
Warszawa, Polska (Antoni Rudziński, Zygmunt Ja-
nicki). 

Induktor do urządzeń nagrzewających prądami 
wysokiej częstotliwości oraz przyrząd 

do wykonania tego induktora 

Induktor według wynalazku jest przeznaczony do 
nagrzewania powierzchniowego prądami wysokiej 
częstotliwości elementów metalowych o przekroju ko-

łowym, przykładowo elementów stalowych hartowa-
nych powierzchniowo. Zgodnie z wynalazkiem spirala 
(1) induktora wykonana jest z rurki, korzystnie mie-
dzianej o przekroju poprzecznym owalnym lub prosto-
kątnym o dłuższej osi (f) równoległej do promienia 
spirali (1) induktora. Dzięki temu rozwiązaniu przy 
zachowaniu dostatecznego przekroju poprzecznego 
rurki induktora oraz wymaganego odstępu (m) między 
zwojami można znacznie zmniejszyć skok (s) spirali (i) 
induktora. 

Przyrząd do wykonywania induktora według wyna-
lazku posiada rękojeść (12), wyposażoną w sektorowe 
wyjście (14) oraz w ciągadło (18), którego wlot (19) na 
zewnątrz rękojeści ma przekrój kołowy, a wylot (20) 
ma przekrój odpowiadający przekrojowi poprzecznemu 
rurki tworzącej spiralę (1) induktora. (4 zastrzeżenia) 
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II . W Z O R Y U Ż Y T K O W E 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01D W. 57944 16.08.1977 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Stęszew, Polska 
(Franciszek Matuszewski, Kazimierz Kwiatek, Zenon 
Lissoń, Andrzej Olejniczak, Stanisław Strykowski, 
Zbigniew Włodarski, Władysław Spychała). 

Zbieracz plew w kombajnie zbożowym 

Zbieracz plew w kombajnie zbożowym chwytający 
odpady poomłotowe zbóż i kukurydzy i kierujący je 
przewodem rurowym do dowolnej przyczepy transpor-
towej, charakteryzuje się tym, że posiada obudowę (14) 
obrotowego ślimaka (19) umieszczoną pod wytrząsa-
czem słomy w kombajnie zaopatrzonego w osłonę (15) 
i pokrywę (16), przy czym obudowa ślimaka łączy się 
swym wylotem z eżektorem (18) zasilanym ssącym 
strumieniem powietrza z wentylatora (3) tłoczącego 
powietrze z plewami do króćca wylotowego (20) eżek-
tora a dalej do rury wylotowej (7) i przyczepy trans-
portowej (12). Wentylator oraz ślimak otrzymuje napęd 
z koła napędowego (17) odrzutnika słomy za pośred-
nictwem pasków klinowych (4) i (13) współpracują-
cych z napinaczami (2) i (5). (1 zastrzeżenie) 

A01D W. 57950 18.08.1977 

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Nowym Tomyślu 
z siedzibą we Lwówku, Polska (Zbigniew Młody, 
Zbigniew Czado). 

Zgarniacz mechaniczny do buraków 

Zgarniacz mechaniczny do buraków a także kamieni 
z powierzchni uprawnej pola, dający się doczepić do 
ciągnika rolniczego charakteryzuje się tym, że posiada 
główną belkę zaczepową (1) zaopatrzoną w cięgno gór-
ne (4) i dwa prowadniki (5) oraz zaczepy (6), na któ-
rych „wahliwie przytwierdzone są ramy segmentów 
zgarniających (2), które zaopatrzone są w sprężyste 
zęby zgarniające (7) oraz listwy oporowe (8) a także 
płozy ślizgowe (3). (1 zastrzeżenie) 

A01F W. 57930 11.08.1977 

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska (Antoni Szew-
czyk). 

Przystawka docinająca do sieczkarń bębnowych 

Przystawka docinająca do sieczkarń bębnowych cha-
rakteryzuje się tym, że w czynnej części obudowy 
bębna tnącego (18) usytuowane są po obwodzie i. za-
mocowane do jej osłonowych bocznych ścianek (17) 
odpowiednio ukształtowane prowadnice (1, 2) z roz-
mieszczonymi prętowymi nożami wtórnego cięcia (6), 
których rozstaw regulowany jest wymiennymi wkład-
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kami dystansowymi (5) w zależności od stopnia wil-
gotności i przeznaczenia rozdrabnianego materiału. 
Wielkość i miejsce opasania aktywnej części docina-
jącej jest regulowana poprzez zastosowanie obwodo-
wo mccowanych w prowadnicach (1, 2) wkładów za-
ślepiających. Krawędzie tnące (14) zastosowanych noży 
wtórnego cięcia (6) usytuowane są w stosunku do osi 
bębna tnącego (18) pod kątem nie większym niż 45°. 

(3 zastrzeżenia) 

A23В W. 57628 13.06.1977 

Centralne Laboratorium Przemysłu Rybnego, Gdy-
nia, Polska (Jerzy Stańczyk, Andrzej Iwen). 

Żarzeniowy generator dymu wędzarniczego 
do komory wędzarniczej 

Żarzeniowy generator dymu do komory wędzarni-
czej składa się z prostokątnej metalowej, otwartej od 
góry szuflady (1) wypełnionej trocinami (2). W pobliżu 

dna (3) szuflady umieszczony jest generator ciepła (4) 
najkorzystniej spiralna płaska grzałka elektryczna. Jest 
ona zasilana przewodami doprowadzającymi (6), po-
przez autotransformator (7) w obwodzie wejściowym 
którego znajduje się wyłącznik (8). Generator wg wzoru 
ma zastosowanie szczególnie w procesach modelowych 
wędzenia ryb i produktów spożywczych, w pracach 
naukowo-badawczych. (1 zastrzeżenie) 

A23N W. 58034 02.09.1977 

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy, Legnica, 
Polska (Jan Walczyński, Jan Zatorski, Jan Grudziński). 

Zgniatacz do ziemniaków parowych 

Zgniatacz do ziemniaków parowanych ma konstruk-
cję nośną (1), na której od góry zamontowany jest kosz 
zasypowy (2) z dnem w kształcie płaskiego rusztu (3). 
Nad rusztem w płaszczyźnie poziomej umieszczony 
jest wał (4) z palcami zgniatającymi (5). Wał (4) połą-
czony jest z korbą (6) zaś pod rusztem (3) umieszczony 
jest zsyp (7). 

Zgniatacz wg wzoru stosuje się zwłaszcza w małych 
gospodarstwach rolnych. (4 zastrzeżenia) 

A23N W. 58035 02.09.1977 

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy, Legnica, 
Polska (Jan Walczyński, Jan Zatorski). 

Płuczka do ziemniaków 

Płuczka do ziemniaków składa się z konstrukcji noś-
nej (1), na której zamontowana jest ułożyskowana ru-
choma wanna (2). W wannie (2) zanurzony jest połową 
swej objętości ułożyskowany walcowy kosz (3) z korbą 
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(4). Pod korbą (4) znajduje się walcowa rynna wysy-
powa (5) zaś po przeciwległej stronie zamocowana jest 
rynna wsypowa (6). Kosz (3) ma w swym wnętrzu za-
montowaną płetwę zgarniakową (7). 

Płuczka wg wzoru znajduje zastosowanie zwłaszcza 
w małych gospodarstwach rolnych specjalizujących się 
w hodowli inwentarza żywego. (3 zastrzeżenia) 

A47B W. 58009 30.08.1977 

Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów - Za-
kład Usług Technicznych, Warszawa, Polska (Edward 
Cyran, Franciszek Matuszczak, Czesław Gierak). 

Stolik pod telewizor 

Stolik pod telewizor o lekkiej, prostej konstrukcji 
według wzoru użytkowego ma krzyżową podstawę 
z dwóch wsporników (1), na której ustawiona jest ko-
lumna (2). Płyta stolika składa się z korytka (5) z koł-
kiem obrotowym (6) przy czym do korytka (5) przy-
kręcone są na obu końcach krzyżowniki (8) z wkręta-
mi (9). (2 zastrzeżenia) 

A47B W. 58010 30.08.1977 

Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów, Zakład 
Usług Technicznych, Warszawa, Polska (Edward Cy-
ran, Franciszek Matuszczak, Czesław Gierak). 

Stolik pod telewizor 

Stolik pod telewizor o silnej konstrukcji, według 
wzoru użytkowego ma krzyżową podstawę z dwóch 
wsporników (1), na której ustawiona jest kolumna (2). 

Płyta stolika składa się z korytka (5) z kołkiem obro-
towym (6) i z płytkami (7), do których przykręca się 
telewizor za pomocą łapek (9) ze śrubami (10). 

(3 zastrzeżenia) 

Л47В W. 58011 30.08.1977 

Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów, Zakład 
Usług Technicznych, Warszawa, Polska (Edward Cy-
ran, Franciszek Matuszczak, Czesław Gierak). 

Stolik pod telewizor 

Stolik pod telewizor o uproszczonej konstrukcji we-
dług wzoru użytkowego ma krzyżową podstawę 
z dwóch wsporników (1), na której ustawiona jest ko-
lumna (2). Płyta stolika składa się z korytka (5) z koł-
kiem obrotowym (6), zakończonego na obu końcach 
ceownikami (7) i ogranicznikami (8). Kolumna (2) ma 
śrubę stabilizującą (11). (2 zastrzeżenia) 

A47J W. 57937 16.08.1977 

Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów - Za-
kład Usług Technicznych, Warszawa, Polska (Broni-
sław Bruski, Edward Cyran). 

Przekłuwacz jaj 

Przekłuwacz jaj zawiera dwa jednostronnie zamknię-
te i na siebie zachodzące pierścienie. Dolny wewnętrz-
ny pierścień jest podstawą (1), a górny zewnętrzny 
pierścień jest pokrywą (6) przekłuwacza. Do dna pod-
stawy (1) przymocowany jest kołek (2) z iglicą (3). Na 
kołku (2) osadzona jest sprężyna spiralna (4) oraz tu-
leja (5) pokrywy (6) zamkniętej wklęsłym wieczkiem. 

Przekłuwacz służy do wykonywania w jajach otwo-
rów celem usunięcia gazów z ich wnętrza, co zapo-
bieganiu pękaniu skorupy jaj podczas ich gotowania. 

(2 zastrzeżenia) 
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A61H 
A63B 

W. 57900 08.08.1977 

Spółdzielnia Inwalidów im. E. Dembowskiego, Kra-
ków, Polska (Tadeusz Kozak). 

Przyrząd rehabilitacyjno-rekreacyjny 

Przyrząd rehabilitacyjno-rekreacyjny do ćwiczeń 
nóg i mięśni brzucha, przeznaczony dla rekonwales-
centów, sportowców i uprawiających gimnastykę kos-
metyczną, według wzoru użytkowego zawiera ramę 
złożoną z półramy większej (1) i półrarny mniejszej (2) 
połączonych ze sobą mechanizmami zaciskowymi, u-
możliwiającymi regulację oporu, jaki stawia przy 
obrocie korbowód (6) wykonany jako rozsuwny teles-
kopowo, co umożliwia dopasowanie przyrządu do dłu-
gości kończyn dolnych ćwiczącego. Korbowód (6) wy-
posażony jest w dwa dzielone pedały (13) zaopatrzone 
w paski bez końca. Półramy można ustawić pod kątem 
prostym na łóżku lub na podłodze, doczepiając zaopa-
trzony w zaczepy (4) materac pneumatyczny (3). 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstruk-
cji uniwersalnej, łatwej do utrzymania w czystości, 
lekkiej i umożliwiającej regulację promienia obrotu. 

(4 zastrzeżenia) 

A63H W. 57966 

Spółdzielnia Inwalidów „Inplast", Poznań, Polska 
(Bernard Piotrkowski). 

20.08.1977 

Zabawka w postaci pistoletu na wodę 

Zabawka w postaci pistoletu na wodę, stosowana 
zwłaszcza jako zabawka typu niespodziankowego, gdzie 
wytrysk wody następuje po naciśnięciu kolby, według 
wzoru użytkowego składa się z korpusu (1) z elastycz-
nego tworzywa, przy czym kształt korpusu jest od-
tworzeniem wzoru rewolweru „Colt". Lufa (2) ma 
otwór (3) zamknięty zatyczką (4) mającą wytryskową 
dyszę (5). W wewnętrznym gnieździe zatyczki jest osa-
dzony początek wypływowej rurki (7), której koniec 
z trójkątnymi wcięciami (8) w ilości podwójnej doty-
ka dennej ściany rączki - kolby (6). Blokadę zatyczki 
(4) w otworze (3) zabezpiecza przewężka, natomiast 
obwodowe półokrągłe żebro (11) zwiększa usztywnienie 
elastycznej ścianki kolby (6). (1 zastrzeżenie) 

Dział В 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B03B W. 57815 14.07.1977 

Dowództwo Wojsk Lotniczych, Poznań, Polska (An-
toni Chołuj, Bogdan Pawłowski). 

Wybierak elektromagnetyczny 

Wybierak składa się z obudowy (7) zamkniętej po-
krywą (6) połączonych przy pomocy łącznika (8) z rę-
kojeścią (9). Wewnątrz obudowy (7) znajduje się cewka 
indukcyjna z rdzeniem o wymiennych końcówkach (1), 
a w rękojeści znajduje się prostownik półprzewodni-
kowy. Do sterowania pracą wybieraka służy włącznik 
(10). 

Wybierak elektromagnetyczny służy do wybierania 
przedmiotów ferromagnetycznych z ośrodka sypkiego 
o własnościach paramagnetycznych lub cieczy. 

(1 zastrzeżenie) 

B05C W. 58025 02.09.1977 

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń 
Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż", War-
szawa, Polska (Jan Wiśniewski, Wiesław Paluch, An-
toni Bieliński, Zygfryd Wiśniewski). 

Zespól urządzeń do mechanicznego malowania 
zanurzeniowego 

W skład zespołu urządzeń do mechanicznego malo-
wania zanurzeniowego wchodzą: wanna malarska (3) 
wyposażona w mieszalnik farby, wieloramienny pod-
nośnik obrotowy (12), szyna transportowa (6), po któ-
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rej na rolkach jezdnych przemieszczają się uchwyty 
do mocowania malowanych przedmiotów (2), oraz ryn-
na (5) umożliwiająca odzysk farby ociekającej z poma-
lowanych elementów. Obrotowy krzyżak (8) podnoś-
nika umożliwia przemieszczenie przeznaczonych do 
malowania elementów na szynę transportową, zanurze-
nie elementu w wannie z farbą, oraz wynurzenie 
i transport elementu pomalowanego na stanowisko ob-
ciekania. Malowanie odbywa się w zamkniętej kabinie, 
wewnątrz której wytworzone zostaje podciśnienie. 

Całość procesu malowania jest zmechanizowana, przy 
czym wszystkie mechanizmy sterowania i mieszalnik 
wyposażono w układy pneumatyczne. (2 zastrzeżenia) 

B21K W. 57985 26.08.1977 

Zakłady Przemysłu Precyzyjnego „PREMA-MIL-
MET", Sosnowiec, Polska (Jerzy Jasiak, Zygmunt Ko-
bierski, Adam Krzucik, Leszek Tkaczyk, Franciszek 
Żelazny). 

Tunel do kontrolowanego studzenia wyprasek 
po przeróbce plastycznej na gorąco, 

zwłaszcza grubościennych kielichów do wyrobu 
butli stalowych do gazów sprężonych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie studzenia grubo-
ściennych elementów po przeróbce plastycznej na go-
rąco, przez zastosowanie rolkowo-łańcuchowych prze-
nośników, przemieszczających w sposób ciągły studzone 
elementy, a szybkość studzenia może być regulowana 
przez odpowiednie przesłonięcie przelotów wietrznych 
otworów. Tunel wyposażony jest w mechaniczne urzą-
dzenie do przesuwania wsadu (3), składające się z 
dwóch przegubowych łańcuchów (11) z poprzecznymi 

prętami (12) popychającymi kielichy oraz z belek noś-
nych (25, 27), po których przesuwają się w/w kielichy. 

Tunel .ten posiada obudowę (1), którą stanowi zew-
nętrzny płaszcz blaszany (4) i wewnętrzny płaszcz bla-
szany (5), między którymi znajduje się warstwa termo-
-izolująca (6) oraz układ wentylacyjny (2) z wietrznymi 
otworami o regulowanym przepływie powietrza. 

(3 zastrzeżenia) 

B23Q 
B25B 

W. 57940 17.08.1977 

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Prze-
mysłowej, Kielce, Polska (Stanisław Pabianek). 

Stopka wahliwa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
siły tarcia pomiędzy czopem śruby, a przedmiotem 
mocowanym w przyrządzie oraz zwiększenia powierz-
chni docisku. 

Stopka wahliwa według wzoru użytkowego składa 
się z korpusu (1), w którym wykonany jest dwusto-
pniowy nieprzelotowy otwór, łożyska oporowego (2) 
i wkładki (3) osadzonej na czopie śruby dociskowej (4) 
przy pomocy kołka cylindrycznego (5). 

Wkładka (3) połączona jest z korpusem (1) przy po-
mocy pierścienia sprężynującego (9) i tworzy z nim 
obrotowe połączenie. 

Stopka przeznaczona jest do mocowania przedmio-
tów w podziałowych przyrządach obróbkowych. 

(2 zastrzeżenia) 

B24B W. 57940 15.08.1977 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole, Polska (Ta-
deusz Barski, Arnold Staś). 

Dogniaiak rolkowy do dogniatania otworów 

Wzór użytkowy dotyczy dogniataka do 'obróbki po-
wierzchniowej otworów wykonanych w metalach i ma 
na celu poprawę gładkości oraz umocnienie obrabia-
nej powierzchni przy jednoczesnym uzyskaniu możli-
wości dogniatania otworów wykonywanych z pewnym 
rozrzutem wymiarowym. 

Dogniatak według wzoru ma trzpień (1) połączony 
z drugim trzpieniem (2), którego koniec stanowi bież-
nię (3) stożkową dla rolek (6) dogniatających stożko-
wych umieszczonych w okienku tulei (5) osadzonej na 
panewce (4). Kołnierzowy koniec tulei (5) przylega 
do łożysKa (7) oporowego. Rolki (6) zabezpieczone są 
przed wypadaniem przy pomocy obejm (8) wsuniętych 
na tuleję (5) i przylegających do cylindrycznych koń-
ców rolek (6). (4 zastrzeżenia) 
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B25B W. 57979 23.08.1977 

Huta „Łaziska", Łaziska Górne, Polska (Wincenty 
Stryczek). 

Ściągacz, zwłaszcza do łożysk, kół i sprzęgieł 

Ściągacz zawiera kcrpus (1) składający się z dwóch 
części cylindrycznych (2) i (3) o różnych przekrojach. 
W częściach tych znajdują się tłoki (4) i (5), między 
którymi umieszczona i est ciecz. Tłok mniejszy osa-
dzony jest na śrubie drobnozwojowej (7). Tłok więk-
szy ma trzpień z wymienną końcówką, która opiera 
się o wał z osadzonym na nim elementem ściągaczy. 

Uchwyt (9) haków ściągających osadzony jest na 
zewnętrznej, mniejszej części cylindrycznej (2) i 
wspiera się o ścianę czołową (14) łączącą mniejszą (2) 
i większą (3) część cylindryczną. 

Konstrukcja taka zmniejsza siłę jaką trzeba użyć 
podczas operacji ściągania elementu z wału. 

(3 zastrzeżenia) 

B25H W. 57988 26.08.1977 

PKP Kolejowe Zakłady Łączności, Bydgoszcz, Pol-
ska (Władysław Januszewski, Bogdan Kozłowski, Lech 
Lenarcik). 

Przyrząd do trasowania otworów 

Przyrząd do trasowania otworów przeznaczony jest 
do trasowania osi otworów, zwłaszcza metalowych ele-
mentów kształtowych. 

Przyrząd według wzoru użytkowego ma punktaki (1) 
osadzone przesuwnie we wzorniku (2) kształtu i zabez-
pieczone przed wypadaniem za pomocą wkrętów (3). 

Przyrząd rozwiązuje zagadnienie powtarzalności 
i dokładności trasowania. (1 zastrzeżenie) 

B29C W. 57915 17.08.1977 

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Prze-
mysłowej, Kielce, Polska (Tadeusz Kowalik). 

Urządzenie do kształtowania i cięcia wykładzin 
gumowych 

Urządzenie do kształtowania i cięcia wykładzin gu-
mowych ma wykonaną część kształtującą w postaci 
cylindrycznego trzpienia (1) osadzonego w obudowie 
(4) połączonej z rękojeścią (5). 

W trzpieniu (1) są wykonane osiowo dwa otwory do 
zamocowania elementu grzejnego (2) i noża (3) do cię-
cia. Trzpień (1) osadzony jest w obudowie przymoco-
wany za pomocą wkrętów (6). (1 zastrzeżenie) 

B43K W. 58006 30.08.1977 

Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, Warsza-
wa, Polska (Ryszard Urban). 

Przyrząd do kreślenia i pisania, zwłaszcza tuszami 
trawiącymi 

Przyrząd do kreślenia i pisania, zwłaszcza tuszami 
trawiącymi, na błonach, foliach i kliszach fotograficz-
nych, składający się z uchwytu pisaka (2) z nakrętką 
regulacyjną (3), według wzoru użytkowego charakte-
ryzuje się tym, że pisak (2) w dolnej swej części ma 
zakrzywione zbieżnie i równoległe do siebie końce (4). 

(1 zastrzeżenie) 

B60B W. 57859 26.07.1977 

Przedsiębiorstwo Produkcji Wyposażenia Zakładów 
Usługowych „WUTEH", Gołdap, Polska (Józef Jace-
wicz, Henryk Brzozowski). 

Tarcza koła 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest tarcza koła 
przeznaczona dla wózków transportowych różnego ty-
pu w szczególności do transportu wewnętrznego. 
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Tarcza koła .składa się z dwóch połówek (1 i 2) wy-
konanych z tworzywa sztucznego. Połówka (1) ma kra-
wędź wewnętrzną w postaci uskoku (3) pod kątem 90° 
zakończoną łukiem (4). Krawędź ta łączy się z zew-
nętrznym uskokiem (5) wykonanym pod kątem 90° 
krawędzi zewnętrznej połówki (2). (1 zastrzeżenie) 

B60D W. 57976 22.08.1977 

Krajowy Związek Spółdzielni Transportowo-Motory-
zacyjnych Zakład Konstrukcyjno-Technolcgiczny 
„Planprojekt", Gdańsk, Polska (Andrzej Rogóyski). 

Przegub kuiowy do sprzęgania pojazdów 

Przegub kulowy do łączenia pojazdów, zwłaszcza 
przyczepy z samochodem składa się z obudowy (1) 
o profilu odwróconej litery U, w której umieszczona 
jest odchylná czasza (3), dociskana na skutek działa-
nia sprężyny (5) krzywką (6) dźwigni (7) za pośred-
nictwem elastycznej wkładki (3), dzięki czemu połą-
czenie pojazdu pracuje bez luzu oraz tłumione są czę-
ściowo obciążenia dynamiczne w czasie jazdy. 

(1 zastrzeżenie) 

B60J W. 57664 18.06.1977 

Krzysztof Gruszczyński, Sosnowiec, Polska (Krzysz-
tof Gruszczyński). 

Ochraniacz pozycyjny 

Ochraniacz pozycyjny drzwi bocznych samochodu 
charakteryzuje się tym, że ma ściany zewnętrzne (1) 
tworzące kąt ostry z zatopionymi szkiełkami odblasko-
wymi żółtymi (2) oraz ścianę wewnętrzną (3) z zato-
pionymi szkiełkami odblaskowymi czerwonymi (4). 

(1 zastrzeżenie) 

B60T W. 58033 02.09.1977 

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy, Goleszów, Polska 
(Paweł Sikora). 

Tłoczek pompy hamulcowej 

Tłoczek pompy hamulcowej składa się z tłoczka 
właściwego (1), wkręta (2) i uchwyconej pomiędzy 
nimi uszczelki (3). Na obrzeżu powierzchni czołowej 
(5) rozmieszczone są otworki (6) umożliwiające prze-
pływ płynu hamulcowego. Uszczelka (3) posiada odsą-
dzenia (11 i 12) zapewniające pewne jej uchwycenie 
pomiędzy tłoczkiem właściwym (1) a wkrętem (2). 
Gwintowane połączenie (10) zapewnia rozchylenie 
uszczelki (3), a tym samym właściwe uszczelnienie ze 
ścianką cylinderka, w którym tłoczek się porusza, a 
także umożliwia łatwą wymianę uszczelki (3) w przy-
padku jej zużycia. (1 zastrzeżenie) 

B62D 
B60P 

W. 58026 02.09.1977 

Jan Komar, Otwock, Polska (Jan Komar). 

Składana przyczepa campingowa 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest składana przy-
czepa campingowa, osadzona na jednoosiowej ramie 
nośnej, przystosowana do holowania za pojazdem sa-
mochodowym. Przyczepa składa się z części dolnej (1), 
stanowiącej prostokątnie ukształtowaną skrzynię ot-
wartą od góry, na której górnych krawędziach jest 
umieszczony wysuwany pionowo stelaż wykonany z 
prętów pokrytych na zewnątrz nieprzemakalną tkaniną 
namiotową, tworzący środkową część (2) przyczepy, na 
którym to stelażu jest ułożona i zamocowana do góry 
dnem łódź, stanowiąca górną część (3) przedmiotowej 
przyczepy campingowej, tworząc jednocześnie opły-
wowy dach, osłaniający całość przyczepy. 

(3 zastrzeżenia) 



80 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12 (118) 1978 

B65D W. 58015 29.08.1977 

Spółdzielnia Inwalidów ,,Winiplex", Oświęcim Brze-
zinka, Polska (Tadeusz Wojda). 

Wkład opakowania gniazdowego 

Wkład opakowania gniazdowego służy do pakowa-
nia przedmiotów łatwo tłukących się oraz przedmio-
tów o stosunkowo miękkich powierzchniach. 

Wkład stanowi kształtka tekturowa z nacięciami 
umożliwiającymi jej złożenie. Powierzchnia czołowa (1) 
posiada gniazda (2) o kształcie wielokąta foremnego, 
którego krawędzie (3) są rycowane, a przekątne wie-
lokąta (4) są przecięte. Ilość gniazd na powierzchni 
czołowej jest ograniczona wymiarami powierzchni 
czołowej. (1 zastrzeżenie) 

B65G W. 58021 31.08.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Szklarskiego i Cera-
micznego „Vitrocerprojekt", Warszawa, Polska (Bo-
gusław Dzięgielewski). 

Przenośnik śrubowy 

Przenośnik według wzoru dzięki odpowiedniemu 
kształtowi oprawy łożyska końcowego rozwiązuje za-
gadnienie transportu nosiwa w układzie gwiazdowym, 
w szczególności gdy przenośniki współpracują przy 
wysypywaniu nosiwa do zasobników o małej średnicy. 

W przenośniku oprawa (3) łożyska stanowiąca ścianę 
zamykającą koryto przenośnika w płaszczyźnie pro-
stopadłej do osi ślimaka, w której 'osadzona jest obu-
dowa (4) łożyska, ma kształt przepołowionej rury 
wzdłuż swej osi i stanowi jednocześnie połowę obu-
dowy zsypu (5). (2 zastrzeżenia) 

B67B W. 58027 02.09.1977 

Stefan Pawłowski, Pruszków, Polska (Stefan Pa-
włowski). 

Przyrząd do otwierania puszek 

Przyrząd do otwierania puszek, w szczególności do 
otwierania oraz higienicznego opróżniania zawartości 
puszek z napojami i sokami owocowo-warzywnymi 
konserwowanymi, według wzoru użytkowego składa 
się z oprawki (1) w postaci pokrętła (2) z owalną pod-

stawą (3) zaopatrzoną w uszczelniającą pierścieniową 
podkładkę (4) oraz ostrze (5) osadzone centralnie w 
poprzecznej ścianie (6) pokrętła (2), którego górna po-
wierzchnia (12) zaopatrzona jest w wypływowy otwór 
(13) oraz odpowietrzający otwór (14). (4 zastrzeżenia) 

Dział С 
CHEMIA I METALURGIA 

C06B W. 58549 05.12.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarko-
wego „Siarkopol", Tarnobrzeg, Polska (Zdzisław Ci-
choń, Edward Gorylewski, Antoni Grzych, Jan Mar-
kowski, Wojciech Urban). 

Urządzenie do sporządzania i transportu seletrolu 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
sporządzania i transportu materiału wybuchowego ty-
pu saletrol dla potrzeb górnictwa odkrywkowego, 
zwłaszcza górnictwa siarkowego". 
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Urządzenie to składa się z przenośnika śrubowego 
(1) do wytwarzania materiału wybuchowego typu sa-
letrol poprzez mieszanie saletry z olejem mineralnym 
oraz wozu strzałowego (5) służącego do transportu sa-
letrolu z miejsca wytwarzania do pola strzałowego. 

Przenośnik śrubowy posiada komorę mieszania sa-
letry z olejem mineralnym (3) ograniczoną kryzą (10), 

gdzie wał ślimakowy zaopatrzony jest w łopatki mie-
szalnikowe (4) oraz instalację (6) do samoczynnego 
dozowania oleju. Dno zbiornika wozu strzałowego (5) 
posiada wstępne nachylenie do poziomu w pozycji 
transportowej z możliwością jego zwiększania w cza-
sie rozładunku saletrolu za pomocą ręcznego siłowni-
ka. (2 zastrzeżenia) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D05B W. 57434 02.05.1977 

Zakłady Aparatury Spawalniczej ,,Aspa", Wrocław, 
Polska (Zygmunt Rozmarynowski, Alojzy Pietrus, Woj-
ciech Nowak, Wiktor Możejko). 

Napęd maszyny do szycia 

Napęd maszyny do szycia, przeznaczony do wbudo-
wania w korpusie maszyny, składa się z silnika (1) 
o obudowie w kształcie prostopadłościanu, przy czym 
od strony wyjścia wałka napędzającego (2) silnika (1) 
ścianka zastąpiona jest płaszczyzną czołową (5) uch-
wytu (4) wyposażonego w podłużne otwory (7) do 
przesuwnego mocowania silnika (1) przy nadmiernym 
wydłużeniu się paska klinowego (8) przenoszącego 
obroty z silnika na koło napędzane (14) maszyny. 
Uchwyt (4) jest mocowany trwale do korpusu maszy-
ny (13), a w dolnej części uchwytu na stałe zamoco-
wany jest wtyk (9) z kołkami wtykowymi (13) na stro-
nie zewnętrznej. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie regulacji 
naciągu paska napędowego w przypadku jego wydłuże-
nia oraz dostępu do wtyku przewodów. 

(2 zastrzeżenia) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01D W. 58017 31.08.1977 

Centralne Biuro Studiów i Projektów Dróg i Mo-
stów, Warszawa, Polska (Władysław Gontarczyk). 

Sączek odwadniający rury „spiro" w wiaduktach 
żelbetowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest sączek służący 
do odwodnienia rur „spiro" stosowanych w budowie 
wiaduktów żelbetowych. 

Sączek w górnej części ma zespoloną z rurą „spiro" 
(9) rurkę (2) z obręczą (1) i deklem <8), a w części dol-
nej pierścień (5) z rurką (6) oraz rurkę (4) z kielichem 
(3) i prętami (7). Koniec rurki (2) wchodzi w kielicho-
wą końcówkę rurki (4), a połączenie rurek (2, 4) jest 
uszczelnione polkitem (14). (1 zastrzeżenie) 

E03D W. 57656 17.06.1977 

Instytut Szkła i Ceramiki, Warszawa, Polska (Kazi-
mierz Michalski, Józefa Gawlik, Zygmunt Zimoński, 
Zbigniew Nowacki, Bogdan Szymczak, Kazimierz Ży-
towiecki). 

Miska ustępowa 

Miska ustępowa według wzoru poprawiająca warun-
ki higieniczno-użytkowe, posiada skośne dno czaszy 
odchylone w strefie padania fekalii w stosunku do 
poziomu wody pod kątem (a) nie większym niż 20°, 
zalane wodą o małej głębokości, przechodzące następ-
nie w lej oraz syfon o przekroju kołowym lub owal-
nym na całej długości i kształcie zbliżonym do litery 
„U". (l zastrzeżenie) 
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E05B W. 58002 26.08.1977 

Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysło-
wego, Łódź, Polska (Jerzy Nowopolski, Adam Gaje-
wicz). 

Kłódka z wkładką wymienną metalową, wkładaną 
między pałąk kłódki a korpus 

Kłódka, służąca do zabezpieczenia pomieszczeń, 
zwłaszcza pomieszczeń magazynowych przed włama-
niem przy użyciu narzędzi dźwigniowych, według wzo-
ru użytkowego składa się z korpusu (3), obejmy (2) 
oraz wymiennej wkładki (1) umieszczonej w przestrze-
ni ograniczonej obejmą (2) i korpusem (3) kłódki. 

Łukowe wyżłobienie (5) w płaszczyznach bocznych 
i górnej zabezpiecza wypadnięcie wkładki przy zam-
kniętym zamku, natomiast wycięcie (6) w górnej pła-
szczyźnie w kształcie litery U służy do przewleczenia 
skobla. (1 zastrzeżenie) 

E21D W. 58013 29.08.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Irena 
Przybyła, Bronisław Zyska, Zofia Lisiewska, Zygmunt 
Pietras). 

Żerdź kotwiowa 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest żerdź kotwio-
wa z włókien szklanych do obudowy wyrobisk gór-
niczych. Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opty-
malnego zespolenia żerdzi kotwiowej (1) z włókien 
szklanych z górotworem (3) za pomocą kleju synte-
tycznego (4). Żerdź (1) według wzoru ma przekrój eli-
psy, której dłuższa oś (a) jest większa 1,5 raza od osi 
mniejszej (b). (1 zastrzeżenie) 

E21D W. 58014 29.08.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Wło-
dzimierz Stojewski, Piotr Kopiec, Jerzy Krywult, Sta-
nisław Łaboński, Andrzej Raczyński). 

Okładzina górnicza 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest okładzina gór-
nicza przeznaczona do zabezpieczenia wyrobisk gór-
niczych stanowiąca element obudowy, zwłaszcza chod-
nikowej. 

Okładzina górnicza wykonana jako siatka o oczkach 
prostokątnych z prętów stalowych jest zaopatrzona w 
objemki (4), które zakłada się na zagięte końcówki 
prętów (1). Okładzina ma zastosowanie w wyrobis-
kach górniczych szczególnie narażonych na nadmierne 
obciążenia górotworu i deformacji obudowy. 

(1 zastrzeżenie) 

E21F W. 57923 09.08.1977 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud, Bytom, Pol-
ska (Piotr Kaczmarczyk, Ryszard Danecki, Czesław 
Węglowski). 

Urządzenie do opuszczania lub wciągania elementów 
rurowych w głębionych szybikach 

Urządzenie według wzoru rozwiązuje zagadnienie 
transportu długich elementów rurowych w szybikach, 
przy wykorzystaniu konwencjonalnego kołowrotu. Ele-
menty rurowe są odpowiednio zabezpieczone, nie usz-
kadzają obudowy szybiku i nie stwarzają zagrożenia 
obrywania się skał przy braku obudowy szybika. 
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Urządzenie ma podest, składający się z dwóch ko-
łowych podpór (3) połączony od dołu za pomocą łącz-
nika (4), a od góry wyposażonych w cylindryczne pro-
wadnice (5) dla końcówek elementów (1). Pomiędzy 
podporami (3) na łączniku (4) jest osadzony trwale 

krążek (6) z nośną liną (7), nawiniętą drugostronnie 
na bębnie kołowrotu (9). Górne końce rurowych ele-
mentów (1) są spięte za pomocą klamry (10). 

(2 zastrzeżenia) 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE I UZBROJENIE 

F01N W. 58020 30.08.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Wyrobów Metalowych, 
Kraków, Polska (Kazimierz Łagan). 

Tłumik do wyciszania hałasu przy urządzeniach 
pneumatycznych 

Tłumik do wyciszania hałasu przy urządzeniach pne-
umatycznych mający zastosowanie w urządzeniach 
automatycznych do prób szczelności, którego działanie 
oparte jest na zasadzie rozpraszania strumienia sprę-
żonego powietrza przez kulki umieszczone w porowa-
tym pojemniku, charakteryzuje się tym, że pojemnik 
na rozpraszające kulki (6) jest wykonany w postaci 
cylindra o porowatej pobocznicy z kilku warstw me-
talowej siatki (2) i pełnym dnie (1), zamocowanego w 
korpusie (3), zaopatrzonym w nagwintowany króciec 
(4) z wlotowym kanałem (5), a jako osłonę ma plasti-
kową rurę (7) osadzoną na obwodzie korpusu (3). 

(1 zastrzeżenie) 

F16D W. 57989 27.08.1977 
Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-

szyn Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska (Feliks Ko-
zakiewicz, Wojciech Grzywocz). 

Sprzęgło hydrokinetyczne do napędu maszyn 
górniczych 

Sprzęgło hydrokinetyczne do napędu maszyn górni-
czych, zwłaszcza przenośników zgrzebłowych, pośredni-
czące między napędowym silnikiem elektrycznym 
i przekładnią, według wzoru użytkowego charaktery-
zuje się tym, że jest dwustronnie przegubowo, wahli-
wie podparte na przegubach (7) wahliwych, usytuo-

wanych na wale silnika (5) z jednej strony i na wale 
przekładni (6) z drugiej strony. Sprzęgło według wzoru 
ma wahliwe sprzęgła (2 i 3) przenoszące moment obro-
towy od silnika (5) na przekładnię (6), osadzone na 
wałach i zamocowane do sprzęgła (1) poprzez tarczę 
(4) i pokrywę (9). 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rozłożenia dyna-
micznych i statycznych sił od sprzęgła na wały silnika 
i przekładni. (1 zastrzeżenie) 

F16D W. 57990 27.08.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Woj-
ciech Grzywocz, Feliks Kozakiewicz). 

Sprzęgło hydrokinetyczne do napędu maszyn 
górniczych 

Sprzęgło, pracujące w osłonie i pośredniczące między 
silnikiem napędowym i przekładnią, według wzoru 
użytkowego jest dwustronnie, przegubowo, wahliwie 
podparte na łożyskach (6) osadzonych w kadłubie (5) 
osłony sprzęgła (3). Sprzęgło (3) połączone jest z jednej 
strony z silnikiem (1) napędowym poprzez zębate 
sprzęgło (7) osadzone na wale (9j wirnika, zaś z dru-
giej strony z przekładnią (2) za pośrednictwem sprzę-
gła (8) zębatego. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie odciążenia szybkobież-
nego wałka przekładni i wałka silnika od sił dyna-
micznych i statycznych. (1 zastrzeżenie) 

F16P W. 57982 24.08.1977 

Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu Węg-
lowego, Chorzów, Polska (Jan Pawlik, Mieczysław 
Cyrana). 

Osłona spawalnicza 

Przedmiot wzoru użytkowego służy do ochrony twa-
rzy spawacza przy spawaniu, zwłaszcz*a elektrycz-
nym, w miejscach trudnodostępnych. Zastosowanie 
rozwiązania według wzoru użytkowego zwiększa ope-
ratywność spawacza. Osłona składa się z dwóch pro-
stokątnych blach (1) i (2) mających wycięcia (a) na 
okulary ochronne. W środku blach (1) i (2) usytuowa-
ny jest ochronnik (3) nosa. Do blach (1) i (2) zamoco-
wane są ochronne płaty (4) i (5). (2.zastrzeżenia) 
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F16S W. 57939 15.08.1977 

Krzysztof Postawa, Gliwice, Polska, Jerzy Chodo-
rowski, Zabrze, Polska (Krzysztof Postawa, Jerzy Cho-
dorowski). 

Taśma spinająca dziurkowana 

Taśma spinająca dziurkowana ma elementy wypukłe 
(1) i elementy wklęsłe (2) rozmieszczone symetrycznie 
wzdłuż osi podłużnej tworzące linię falistą. Elementy 
wypukłe (1) w najszerszym miejscu mają otwory (3). 
Przekrój poprzeczny elementu wypukłego (1) na wy-
sokości otworu (3) równa się przekrojowi poprzeczne-
mu elementu wklęsłego (2). Taka konstrukcja taśmy 
pozwala na utrzymanie jednakowego stanu naprężeń 
w dowolnym przekroju. (1 zastrzeżenie) 

F26B W. 57987 25.08.1977 

Instytut Krajowych Włókien Naturalnych, Poznań, 
Polska (Antoni Nowak). 

Suszarnia do suszenia torebek lnu lub słomy 
włóknistej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie równomiernego 
suszenia torebek lnu lub słomy. Możliwe jest to przez 
zastosowanie cylindrów, które usuwa się po ułożeniu 
słomy czy torebek lnu, a otwory powstałe w miej-
scach usytuowania cylindrów przykrywa się warstwą 
słomy. 

Suszarnia zawiera kanał (1) o przekroju trapezo-
wym. Na ruszcie (2) znajdują się pionowo usytuowane 
cylindry (3). (2 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 

G01B W. 57934 13.08.1977 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Jerzy Pietrasik). 

Przyrząd do wyznaczania środka podstawy walca 

Przyrząd według wzoru użytkowego rozwiązuje za-
gadnienie uproszczenia zadania wyznaczenia środka 
podstawy walca. 

Przyrząd składa się z wykonanych z jednego kawał-
ka blachy: ramy zagiętej pod kątem prostym (1), na-
sadzanej na mierzony walec (2) i trójkąta prosto-
kątnego równoramiennego (3). ■ (1 zastrzeżenie) 

G01B W. 57984 25.08.1977 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa, 
Polska (Tadeusz Kowalczyk, Lech Poniatowski). 

Penetrometr 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest penetrometr 
stosowany szczególnie do badania odkształceń na-
wierzchni asfaltobetonowych o drobnym uziarnieniu. 

Penetrometr składa się z trzpienia (1) z końcówką 
pomiarową (9), osadzonego w rurowej prowadnicy (2), 
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która umocowana jest w pierścieniowej obejmie (15) 
zaopatrzonej w trzy nogi (11) z regulowanymi stopka-
mi (8). W pobliżu dolnego końca trzpienia (1) osadzona 
jest obejma (7) z wysięgnikiem, w którym umocowana 
jest śruba regulacyjna (3) stykająca się z nóżką czuj-
nika zegarowego (12). (1 zastrzeżenie) 

G01B W. 58024 02.09.1977 

Przedsiębiorstwo Obsługi Pozaprodukcyjnej Budow-
nictwa Kom. „PESOP", Czechowice-Dziedzice, Polska 
(Andrzej Kotzian). 

Urządzenie do pomiaru długości 

Urządzenie do pomiaru długości służy do dokonywa-
nia ciągłego pomiaru przewodów, węży i lin. 

Urządzenie składa się z obudowy (1) połączonej z 
uchwytem mocującym (2). Na ścianie czołowej obu-
dowy (1) osadzony jest licznik (3) sprzężony z osią (4) 
na której osadzone jest koło mierzące (5). Koło docis-
kowe (6) osadzone jest na wahliwej dźwigni, a sprę-
żyny (9) powodują jego docisk do koła mierzącego (5). 

(1 zastrzeżenie) 

G01G 
G01F 

W. 57978 23.08.1977 

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Od-
lewniczych „PEMOD", Myślenice, Polska (Przemysław 
Kruczek, Władysław Gacek). 

Urządzenie do ważenia materiału sypkiego 
przepływającego w sposób ciągły 

Urządzenie według wzoru przeznaczone jest do re-
jestracji i pomiaru strugi materiału sypkiego. Urzą-
dzenie posiada równię pochyłą w postaci płyty (1) 
skojarzonej z osią obrotową (4) poprzez przegub (2) 
i prowadnicę (3) usytuowaną prostopadle do osi (4) 
na której jest zamocowana stabilizująca dźwignia 
dwuramienna (5) ze wskazówką (10). 

Urządzenie ma zastosowanie do rejestracji i ważenia 
materiałów sypkich o różnych granulacjach. 

(1 zastrzeżenie) 

G01N W. 58029 01.09.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Je-
rzy Wroński, Franciszek Świergot, Paweł Krzystolik, 
Jan Kłakus, Krystian Mendera). 

Przetwornik pomiarowy, zwłaszcza do metanomierzy 
i eksplozymetrów 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze-
nia technologii wytwarzania i montażu elementów 
przetwornika pomiarowego. Przetwornik według wzoru 
użytkowego charakteryzuje się tym, że podstawa (1) 
i pokrywa (3) przetwornika mają ujednolicony kształt 
o przekroju w formie sześciokąta, a w ich króćcach, 
wlotowym (5) i wylotowym (6) są pasowane cylin-
dryczne wkładki (4). Wkładki (4) są wykonane ze spie-
ków metalicznych o średnicy ziarn mieszczącej się 
w przedziale od 100 do 300 jxm. (3 zastrzeżenia) 

G01R W. 58019 30.08.1977 

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Poznań 
Polska (Roman Janowski, Jan Wróblewski, Zdzisław 
Hibner). 

Stanowisko pomiarowo-remontowe do badania 
aparatury elektrycznej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest stanowisko po-
miarowo-remontowe do wykonywania badań apara-
tury elektrycznej jak mierniki, wskaźniki, regulatory, 
rejestratory itp. Stanowisko jest zbudowane w kształ-
cie biurka z nadstawką, przy czym w dolnej części 
biurkowej usytuowane są szuflady (1), przykryte od 
góry płytą stołu (2), do której z boku przytwierdzona 
jest przystawka (3), natomiast w nadstawce usytuowa-
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ne są pionowo pulpit pomiarowo-sterowniczy środkowy 
(6), płyta pomiarowo-zasilająca prawa (8), a pod ką-
tem korzystnym dla obsługi stanowiska umieszczone 
są, płyta sterownicza lewa (4) oraz płyta sterownicza 
prawa (5). (1 zastrzeżenie) 

G06F W. 57969 22.08.1977 

Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra", Bydgoszcz, Polska 
(Edmund Andrzej czak, Jerzy Bąk). 

Wkładka sprężysta do klawiatury kalkulatora 
elektronicznego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wkładka sprę-
żysta znajdująca zastosowanie w klawiaturze do kal-
kulatorów elektronicznych, zwłaszcza miniaturowych 

kalkulatorów kieszonkowych, upraszczająca montaż 
i demontaż klawiatury. 

Wkładka sprężysta (1) według wzoru użytkowego 
charakteryzuje się tym, że ma postać płaskiego arku-
sza blachy, na którym wykonanych jest sześć usytu-
owanych symetrycznie wyciec tworzących sprężyny 

płaskie (2), których osie symetrii w przecięciu tworzą 
prostokątne pola (5), przy czym w środku tych pól 
wykonane są otwory (6) służące do mocowania całej 
wkładki (1). (1 zastrzeżenie) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01H W. 57977 23.08.1977 

Władysław Tarczyński, Pruszków, Polska (Władys-
ław Tarczyński). 

Przycisk dzwonkowy 

Przedmiotem wzoru -użytkowego jest przycisk 
dzwonkowy, który jest umieszczony w obudowie (5) 
i składa się z główki (1) wyposażonej w okrągłą blasz-
kę (2), sprężynkę (7), gwintowany otwór (8) oraz dwu 
styków (3) w kształcie litery ,,L" o dolnej części wy-
giętej do wewnątrz i części pionowej wyposażonej w 
otwo-ry (12, 13), połączonych z przewodami prądowymi 

za -pomocą gwintowanych otworów i śrub. Dolna wy-
gięta część styków (3) jest zakończona grzebieniem (11), 
natomiast część pionowa wyposażona jest w mniejszy 
środkowy otwór (14). Przycisk wyposażony jest po-
nadto w sztywną płytkę posiadającą w wydłużonej 
części dwa otwory (9) do połączenia za pomocą śruby 
z otworem (13) styku (3) i gwintowanym otworem (16) 
obudowy (5). . (1 zastrzeżenie) 

H01R W. 57936 15.08.1977 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, Jaworzno, Polska, (Tomasz Ciosek). 

Łącznik odbiornika elektrycznego z bezpiecznikowym 
gniazdem instalacyjnym 

Łącznik odbiornika elektrycznego z bezpiecznikowym 
gniazdem instalacyjnym według wzoru użytkowego ma 
na czterożyłowym przewodzie (1) z jednej strony wty-
kowe metalowe gniazdo (2), a z drugiej strony na każ-
dej z żył (3) nałożoną bezpiecznikową główkę (4). Od-
izolowany koniec każdej z żył (3) jest przylutowany 
do mosiężnych krążków (5). Czwarta żyła (8) przewo-
du (1) jest zakończona sprężynowym uchwytem (9). 
Łącznik służy do podłączania przenośnych odbiorni-
ków trójfazowych, jak np. cykliniarki, sprężarki, beto-
niarki itp. (3 zastrzeżenia) 
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H01R W. 58018 30.08.1977 

Dolnośląskie Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej 
„POLAM-Mysłowice", Zakład Nr 2, Jedlina Zdrój, 
Polska (Eligiusz Jander)-

Oprawka izolacyjna 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest elektryczna o-, 
prawka izolacyjna zwykła do nakręcania z wkładką 
izolacyjną (4). 

Wkładka izolacyjna (4) umieszczona wewnątrz o-
prawki oddziela kamień (3) ze stykami od podstawy 
cokołu (2), w której znajduje się szyjka (6) z wkrętem 
zabezpieczającym (5). (1 zastrzeżenie) 

H02G W. 57933 13.08.1977 

Zakłady Energetyczne Okręgu Zachodniego, Poznań, 
Polska (Paweł Humbala). 

Urządzenie napinające kabel zasilający 

Urządzenie napinające kabel zasilający według wzo-
ru przeznaczone jest w szczególności do bramy wjaz-
dowej z napędem elektrycznym. Składa się ono z prze-
rzutki (1), przewodu zasilającego (2), rolek (3, 4, 5), 
rolki z ciężarkiem (7) i zespołu napędowego, elektrycz-
no-mechanicznego (10), który znajduje się w obudowie 
(9). 

Podając napięcie na zespół napędowy (10), koło (8) 
przemieszcza bramę wjazdową (12) po szynie jezdnej 
(11). (1 zastrzeżenie) 

H04M 
H04R 

W. 58001 26.08.1977 

Radomska Wytwórnia Telefonów „Telkom-RWT", 
Radom, Polska (Jerzy Wiśniewski). 

Uchwyt dla słuchawki dodatkowej 

Uchwyt dla słuchawki dodatkowej według wzoru 
użytkowego ma ssawkę (1), która za pomocą łącznika 
(4) jest zamocowana do gniazda osadczego (2) słuchaw-
ki dodatkowej. 

Uchwyt ten może być dołączony do każdego typu 
aparatu telefonicznego bez względu na kształt jego 
.obudowy. * (1 zastrzeżenie) 

H05B W. 58003 26.08.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Alfred Rumpel, Wła-
dysław Buzala). 

Nagrzewnica elektryczna zanurzeniowa 

Nagrzewnica według wzoru użytkowego stosowana 
jest do nagrzewania cieczy, zwłaszcza wodnych roz-
tworów kwasów i zasad znajdujących się w wannach 
do fizykochemicznej obróbki powierzchni przedmiotów 
metalowych. Korpus (1) nagrzewnicy ustawia się na 
brzegach wanny (4) za pomocą wsporników (2). Grzał-
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ki (3) zawieszone są na brzegach otworów dna korpu-
su (1). W celu zabezpieczenia grzałek (3), korpusu (1) 
oraz ścian wanny (4) przed uszkodzeniem wstawiona 
jest do środkowej części wanny (4) drewniana prze-
strzenna rama (8). Do zawieszania nagrzewnicy na 
hakach dźwignicy służą ucha (7). (1 zastrzeżenie) 

H05K W. 57928 12.08.1977 

Centrum Naukowo-Produkcyj ne Technik Kompute-
rowych i Pomiarów Ośrodek Badawczo-Rozwojiowy 
Technik Komputerowych i Pomiarów, Warszawa, Pol-
ska (Bogdan Margasiński, Adam Sokolnicki, Jan Jaz-
garski). 

Dociskacz - wyciągacz do pakietów 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest dociskacz-wy-
ciągacz do pakietów układów elektronicznych zwłasz-
cza systemów komputerowych. 

Dociskacz-wyciągacz do pakietów układów elektro-
nicznych według wzoru ma postać dwuramiennej 
dźwigni zamocowanej obrotowo do pakietu. Krótsze 
ramię dźwigni ma kształt języczka powstałego z je-
dnego łuku o promieniu (r) oraz dwóch łuków o pro-

mieniu (R). Dłuższe ramię tworzą łuk o promieniu (R) 
wspólny dla obu ramion, linia prosta, łuk o promieniu 
(r) oraz łuk o promieniu (2R). Środek obrotu znajduje 
się w odległości (1.25R) od linii będącej przedłużeniem 
prostej tworzącej ramię dłuższe. Osie ramion tworzą 
ze sobą kąt około 140°. Dzięki tak dobranemu kształ-
towi i proporcjom wymiarowym można wprowadzić 
pakiet w obudowę o rozstawie równej szerokości pa-
kietu, przy czym dźwignia sama ustawia się w gnieź-
dzie oporowym w czasie wprowadzenia pakietu w o-
budowę. (1 zastrzeżenie) 



Wykaz zgłoszeń wynalazków opublikowanych w BUP nr 12/1978 r. 
w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 

1 

181702 
183664 
185434 
188198 
193422 
193843 
193850 
193852 
193859 
193862 
193863 
193866 
193867 
193868 
193869 
193870 
193872 
193884 
193886 
193887 
193892 
193894 
193895 
193896 
193897 
193907 
193909 
193913 
193916 
193917 
193918 
193919 
193920 
193929 
193933 
193935 
193937 
193938 
193939 
193940 
193941 
193943 
193944 
193945 
193946 
193950 
193951 
193957 
193964 
193965 
193967 
193968 

Int. Cl.2 

2 

H01K 
E01G 
C07C 
C09D 
C07D 
D06F 
B28B 
H02M 
B66B 
A23B 
E01B 
D01G 
B21D 
F41C 
G05F 
G05F 
B63G 
B23Q 
G01R 
B21G 
B01J 
C08L 
G01B 
D01H 
H03K 
B21D 
H01H 
B21D 
G01 В 
B24B 
G01R 
B03D 
Ы03К 
A01N 
B65G 
G01B 
E02D 
B41F 
F16K 
B41F 
G01M 
G01S 
D03D 
GO1R 
HO1F 
B23Q 
A61B 
G01D 
B64C 
H02H 
F04D 
F01C 

Strona 

3 

66 
38 
28 
31 
29 
37 
16 
69 
23 

3 
37 
35 

9 
49 
61 
62 
19 
13 
57 
10 
6 

31 
49 
35 
69 

9 
65 

9 
50 
14 
57 

7 
70 

2 
21 
50 
38 
16 
46 
17 
52 
59 
36 
58 
63 
13 
4 

50 
20 
68 
45 
44 

Nr zgłoszenia 

1 

193969 
193972 
193976 
193977 
193979 
193981 
193997 
193998 
194000 
194001 
194002 
194003 
194004 
194006 
194007 
194009 
194013 
194014 
194016 
194018 
194020 
194021 
194023 
194026 
194027 
194028 
194034 
194040 
194042 
194043 
194048 
194049 
194052 
194053 
194054 
194055 
194056 
194058 
194059 
194065 
194066 
194067 
194072 
194074 
194075 
194076 
194077 
194086 
194087 
194088 
194090 
194091 

Int. Cl.2 

2 

B65G 
B66C 
H05B 
H01L 
H01G 
H01R 
НОШ 
H02K 
E04B 
D06M 
D06M 
E04G 
B65B 
H02P 
B23K 
G05D 
B63B 
H03K 
G01F 
G01N 
H01G 
H01G 
G05F 
F04D 
F16K 
D01F 
G05D 
G05D 
E21D 
B23D 
H02H 
B01J 
B65G 
C06C 
H01M 
G06F 
C08L 
G01P 
G05D 
H03K 
G01N 
B65F 
H01M 
H02J 
B01J 
B63C 
E04H 
C04B 
B27M 
C04B 
B23Q 
F27D 

Strona 

3 

21 
24 
72 
66 
64 
67 
65 
69 
39 
37 
37 
40 
20 
69 
12 
60 
19 
70 
51 
53 
64 
64 
62 
45 
46 
35 
61 
61 
41 
11 
68 

6 
21 
28 
67 
62 
31 
56 
61 
70 
54 
21 
67 
68 

7 
19 
41 
27 
16 
27 
14 
49 
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1 

194092 
194093 
194094 
194095 
194096 
194098 
194100 
194117 
194123 
194124 
194126 
194127 
194131 
194132 
194133 
194134 
194147 
194151 
194152 
194153 
194155 
194156 
194160 
194165 
194166 
194167 
194168 
194170 
194171 
194172 
194176 
194177 
194178 
194182 
194183 
194184 
194185 
194186 
194189 
194269 
195201 
195277 T 
195381 
195382 
198107 T 
198594 
198595 
198596 

« 199334 T 
199447 T 
199465 T 
199641 T 
199744 
199805 T 
199808 T 
199826 T 
199827 T 
199843 T 
199863 T 
199869 T 
199871 T 
199874 T 
199883 T 
199886 T 
199887 T 

2 

A01M 
H01Q 
B21C 
E04B 
G01N 
B21K 
HO1J 
B60P 
B23P 
E21D 
C08L 
C08L 
C02B 
A61B 
G01D 
B23D 
F27B 
E21C 
C22F 
C22F 
A01K 
A01K 
A23L 
G01N 
G01N 
C01B 
E02F 
H04L 
E02F 
B22D 
B08B 
E02F 
B65G 
F15B 
B27C 
G01M 
H01H 
B21B 
E22B 
C07C 
F16L 
D03D 
H03K 
E05D 
C07D 
C07C 
C07C 
C07C 
B66B 
H03K 
G01S 
A61N 
C12D 
E21F 
B29C 
A01K 
C10L 
G01M 
F24D 
B65G 
B27B 
B26F 
G01F 
B60B 
G01P 

3 

2 
67 

8 
40 
54 
10 
66 
17 
12 
42 
31 
31 
26 

5 
51 
12 
49 
41 
34 
34 

1 
1 
4 

54 
55 
26 
39 
71 
39 
10 
8 

39 
22 
45 
15 
53 
65 

8 
43 
29 
48 
36 
70 
41 
30 
29 
29 
29 
24 
71 

6 
59 
33 
43 
16 

1 
32 
53 
48 
22 
15 
15 
52 
17 
57 

1 

199888 T 
199889 T 
199890 T 
199898 T 
199899 T 
199912 T 
199914 T 
199915 T 
199919 T 
199922 T 
199923 T 
199924 T 
199925 T 
199932 T 
199945 T 
199951 T 
199954 T 
199955 T 
199961 T 
199963 T 
199964 T 
199980 T 
199981 T 
199983 T 
199986 T 
199988 T 
199989 T 
199991 T 
199993 T 
200008 T 
200017 T 
200019 T 
200026 T 
200027 T 
200028 T 
200032 T 
200054 T 
200056 T 
200058 T 
200059 T 
200069 T 
200071 T 
200072 T 
200073 T 
200086 T 
200100 T 
200105 T 
200106 T 
200109 T 
200111 T 
200113 T 
200142 
200698 
200834 
200990 
201046 T 
201084 
201132 
201265 
201281 
201284 
201301 
201304 
201305 
201363 

2 

B23B 
B66F 
B66F 
B65G 
B65G 
D01B 
E02D 
C21D 
C04B 
G01R 
C06B 
A61B 
G01N 
C08L 
H03K 
G01P 
G01R 
C04B 
G01D 
B65B 
D03D 
B66B 
B66B 
A61B 
C08F 
C21D 
F16B 
G01K 
G05F 
G01R 
G01T 
C02C 
D01G 
B62D 
B23P 
B22D 
B02C 
B65G 
HO IM 
G01N 
C01C 
B01D 
Cl OM 
C21D 
G06G 
A43B 
G01R 
C01B 
B29H 
G06G 
E21D 
A61M 
G01S 
C22C 
B66C 
F04C 
A47G 
G01F 
C23B 
HO U 
F16D 
F16K 
H01H 
G01N 
B62D 

3 

11 
25 
25 
22 
23 
34 
39 
33 
27 
58 
28 

5 
55 
31 
71 
57 
58 
28 
51 
20 
36 
24 
24 

5 
30 
33 
45 
52 
62 
59 
60 
27 
35 
18 
13 
11 
7 

23 
67 
55 
26 

6 
32 
33 
63 

4 
59 
26 
16 
63 
42 

5 
60 
34 
25 
44 

4 
52 
34 
66 
46 
47 
65 
56 
18 



Nr 12 (118) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 91 

1 

201465 
201467 
201468 
201570 
201648 T 
201752 
201753 
201754 
201756 
201782 
201833 
201870 T 
201890 
201985 
202069 
202073 

2 

B60T 
C02B 
C02B 
B24C 
A01N 
C10G 
C10G 
C10G 
C10G 
G01N 
D06C 
E04B 
C14B 
F16C 
E21F 
B04C 

3 

18 
26 
26 
14 

2 
31 
32 
32 
32 
56 
36 
40 
33 
46 
43 

7 

1 

202174 
202249 
202304 
202381 
202448 
202479 
202480 
202483 
202484 
202485 
202487 
202499 
202585 T 
203308 
203819 
204005 T 

2 

F16K 
F16K 
B60P 
A22C 
A22C 
B25J 
B25J 
E01B 
E01B 
E21D 
C03B 
F02C 
E21F 
F16N 
HO5B 
A23K 

3 

47 
47 
18 

2 
3 

14 
15 
37 
38 
42 
27 
44 
43 
48 
72 

3 



Wykaz zgłoszeń wzorów użytkowych 
opublikowanych w BUP nr 12/1978 r. w układzie numerowym 

1 

57434 
57628 
57656 
57664 
57815 
57859 
57900 
57923 
57928 
57930 
57933 
57934 
57936 
57937 
57939 
57940 
57944 
57945 
57946 
57950 
57966 
57969 
57976 
57977 
57978 
57979 
57982 
57984 
57985 

2 

D05B 
A23B 
E03D 
B60J 
B03B 
B60B 
A61H 
E21F 
H05K 
A01F 
H02G 
G01B 
H01R 
A47J 
F16S 
B24B 
A01D 
B29C 
B23Q 
A01D 
A63H 
G06F 
B60D 
H01H 
G01G 
B25B 
F16P 
G01B 
B21K 

3 

81 
74 
81 
79 
76 
78 
76 
82 
88 
73 
87 
84 
86 
75 
84 
77 
73 
78 
77 
73 
76 
86 
79 
86 
85 
78 
83 
84 
77 

1 2 

57987 F26B 
57988 B25H 
57989 F16D 
57990 F16D 
58001 H04M 
58002 E05B 
58003 H05B 
58006 B43K 
58009 A47B 
58010 A47B 
58011 A47B 
58013 E21D 
58014 E21D 
58015 B65D 
58017 EOID 
58018 H01R 
58019 G01R 
58020 FOIN 
58021 B65G 
58024 G01B 
58025 B05C 
58026 B62D 
58027 B67B 
58029 G01N 
58033 B60T 
58034 A23N 
58035 A23N 
58549 C06B 

3 

84 
78 
83 
83 
87 
82 
87 
78 
75 
75 
75 
82 
82 
80 
81 
87 
85 
83 
80 
85 
76 
79 
80 
85 
79 
74 
74 
80 



KOMUNIKAT 
Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości, że zgodnie z Zarządze-

niem Nr 9 Prezesa Urzędu Patentowego PRL z dnia 29 października 1977 
roku w sprawie stosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, w 
Biuletynie Urzędu Patentowego począwszy od nr 1/78, zamieszczane są wy-
łącznie symbole II edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (Int. 
Cl.2), z dokładnością do podklas. 

W związku z tym, że II edycja Międzynarodowej Klasyfikacji Patento-
wej w języku polskim ukazuje się sukcesywnie (tom I, działy А, В oraz 
tom II, działy C, D, E w 1977 г., natomiast tom III, działy F, G, H w 
pierwszym półroczu 1978 r.) - dla ułatwienia poszukiwań przedmioto-
wych, w 13 numerach Biuletynów, tj. do końca I półrocza 1978 r. podawa-
ne będą najważniejsze zmiany, wprowadzone do Int. Cl.2, tj. tytuły podklas 
zniesionych i nowo utworzonych. 

Podklasy zniesione * 

1. C08 d - Kauczuk syntetyczny; 
2. C22 d - Elektrotermiczne i elektrolityczne metody wytwarzania i rafinacji 

metali; 
3. C23 b - Elektrolityczna obróbka powierzchni metali lub metody elektrolitycz-

nego powlekania powierzchni metalami, пр.: powlekanie galwaniczne; 
plastyka galwaniczna; nakładanie lub wytwarzanie powłok metalicz-
nych drogą elektroferezy; 

4. H01 v - Przyrządy elektryczne działające na zasadzie określonych zjawisk 
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. C07J - Steroidy; 
4. C08 L - Mieszaniny na podstawie związków wielocząsteczkowych; 
5. C25 В - Elektrolityczne lub elektroforetyczne sposoby otrzymywania związ-

ków lub pierwiastków niemetalicznych; urządzenia do tego celu; 
6. C25 С - Sposoby elektrolitycznego otrzymywania, odzyskiwania lub 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 В - 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. 



S p i s t r e ś c i 

I. Wynalazki 

str 
Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 1 
Dział В - Różne procesy przemysłowe; transport 6 
Dział С - Chemia i metalurgia 26 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 34 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo 37 
Dział F - Mechanika; oświetlenie, ogrzewanie uzbrojenie 44 
Dział G - Fizyka 49 
Dział H - Elektrotechnika 63 

Wykaz numerowy zgłoszeń wynalazków 89 

II. Wzory użytkowe 

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 7 
Dział В - Różne procesy przemysłowe; transport 76 
Dział С - Chemia i metalurgia 80 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 81 
Dział E - Budownictwo; górnictwo 81 
Dział F - Mechanika; oświetlenie; ogrzewanie; uzbrojenie 83 
Dział G - Fizyka 84 
Dział H - Elektrotechnika 86 

Wykaz numerowy zgłoszeń wzorów użytkowych 92 





Cena 90 zł 


