
BIULETYN 
URZĘDU 
PATENTOWEGO 

W y d a w n i c t w o U r z ę d u P a t e n t o w e g o 
P o l s k i e j R z e c z y p o s p o l i t e j L u d o w e j 

16 (122) Warszawa 1978 



Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalaz-
czości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszo-
nych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są 
w układzie klasowym według symboli Int. Cl.2 i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patento-
wego PRL z dnia 21 XII 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1973 r. nr 1, 
poz. 4) zawierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli II edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, t j . Int. Cl.2, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie wy-

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

wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją ł 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-politycme składają za-
mówienia w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch". Zakłady pracy i instytucje 
w miejscowościach, w których nie ma Oddziałów RSW oraz prenumeratorzy indywidualni, za-
mawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Prenumeratę ze zleceniem 
wysyłki za granicę, która jest o 50% droższa od prenumeraty krajowej, przyjmują RSW „Prasa-
-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy 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 kwietniu 1978 r. Ark. wyd. 14,89; ark. druk. 13,5. Papier druk. sat. kl. IV, 

60 g, 61X86. Nakład 3379+25 egz. 
Cena 90 zł INDEKS 35326 

Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. Seweryna Pieniężnego - 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 2. Lz. 1191. 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 31.07.1978 r. Nr 16 (122) Rok VI 

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

I . W Y N A L A Z K I 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01C 
G05D 

P. 195668 28.01.1977 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Sta-
womir Fic, Leon Kukiełka). 

Układ injektorowy podawania proszku do zaprawiarki 
ziemniaków 

Układ injektorowy podawania proszku do zapra-
wiarki ziemniaków składający się z injektora, sprę-
żarki, zbiornika, zasypowego sit odsiewających i czuj-
nika ciśnieniowego, charakteryzuje się tym, że injek-
tor (1) zasilany powietrzem ze sprężarki (2) podaje 
proszek zaprawiania ziemniaków z sita drgającego (3) 
i zbiornika zasypowego (4) do zaprawiarki (5), przy 
czym dodatkowo pozyskany proszek z zaprawiarki (5) 
podawany jest z obwodowej rynny (6) przez sito (3) 
do zbiornika (4) zaopatrzonego w ciśnieniowy czuj-
nik poziomu (7). (1 zastrzeżenie) 

A01C P. 195669 28.01.1977 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Sła-
womir Fic, Teresa Bartkiewicz, Leon Kukiełka). 

Zaprawiarka do ziemniaków proszkami na sucho 

Zaprawiarka do ziemniaków proszkami na sucho 
zawiera bęben obrotowy (1) nachylony do poziomu 
pod kątem, który wewnątrz zaopatrzony jest w cią-

głą spiralę ślimakową (2) unoszącą w kierunku do 
góry i w progi (3), między skokami spirali o wysoko-
ści mniejszej od spirali (2), pokrytych wewnątrz war-
stwą tworzywa sztucznego (4). Na zewnątrz mocowane 
są obręcze (5) z kołnierzami (6), wsparte na tocznych 
rolkach oraz zamocowane segmenty zębate napędowe 
(8). Bęben obrotowy (1) w górnej części wylotowej (9) 
zawiera otwory sitowe (10) usuwające nadmiar prosz-
ku zaprawy ziemniaków, zbierany do obwodowej ryn-
ny (11) opasującej część końcową bębna (1). 

(1 zastrzeżnie) 

A01C P. 201106 T 27.09.1977 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Bogumił 
Szmal). 

Urządzenie do kiełkowania nasion 

Urządzenie do kiełkowania nasion stanowi płytka 
(1) zaopatrzona w wyżłobienia (3) dla umieszczania w 
nich nasion oraz w elementy dystansowe (5 i 6). 

(4 zastrzeżenia) 
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A01D P. 195476 20.01.1977 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Mała Grzywna, 
Polska (Henryk Kasprzycki, Wiktor Hoppe, Alojzy 
Francek, Konrad Mądrzejewski, Jerzy Rogowski). 

Chwytacz plew zwłaszcza do kombajnu Bizon 

Przedmiotem wynalazku jest chwytacz plew przy-
stosowany do kombajnów zbożowych typu Bizon, w 
celu uzysku plew jako wartościowego komponentu 
paszowego. 

Chwytacz plew według wynalazku stanowi rynna 
zsypowa (2), która jest na stałe zamocowana do pod-
siewacza (1) i umożliwia wprowadzenie plew do wlotu 
(3) wentylatora (4), w którym położenie wirnika (5) 
względem obudowy (4) jest takie, że tworzy prze-
strzeń przesuwu plew od wlotu (7) do wylotu (8), przy 
czym stosunek przestrzeni wylotowej do wlotowej wy-
nosi od 1 do 1.33. (2 zastrzeżenia) 

A01D P. 202673 T 06.12.1977 

Pierwszeństwo: 27.12.1976 - Czechosłowacja (nr PV 
8615-76) 

Agrostroj Prostějov, narodni podnik, Prostějov Cze-
chosłowacja. 

Urządzenie do napędzania noża urządzenia koszącego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia cięża-
ru i wielkości mechanizmu napędzającego noże ma-
szyny żniwnej. 

Urządzenie do napędzania noża urządzenia koszą-
cego charakteryzuje się tym, że w korpusie napędo-
wym (2) ułożyskowana jest obrotowo napędzana pia-

sta (3), mająca skośny otwór (4), w którym za pomo-
cą łożyska (6) ułożyskowane jest krótsze ramię (7) 
dwuramiennej dźwigni kątowej (8), której dłuższe ra-
mię (11) jest wyposażone w czop kulowy (12) służą-
cy do napędzania noża koszącego. (3 zastrzeżenia) 

1/ 

A01D P. 204002 14.01.1978 

Pierwszeństwo: 19.01.1977 - Francja (nr 7702079) 

A.C.M.T. (Ateliers de Constructions Métalliques 
deLa Thierache, Vervins, Francja (Remy Lemar-
chand). 

Maszyna rolnicza do zbioru, ładowania i czyszczenia 
korzeni 

Maszyna rolnicza do zbioru, ładowania i czyszcze-
nia korzeni, przemieszczająca się w kierunku wzdłuż-
nym, zawiera łańcuch zbierający (9), łańcuch ładu-
jący (16), płaski wieniec (13) zaopatrzony w otwór 
centralny, przez który wzdłużny łańcuch zbierający 
(9) przechodzi przez wieniec (13) do strefy tylnej znaj-
dującej się pod górnym końcem zbierającego łańcu-
cha (9), i do strefy przedniej znajdującej się ponad 
poprzecznym łańcuchem ładującym (16) oraz środki 
do prowadzenia i napędu wieńca (13) wokół osi pro-
stopadłej do jego płaszczyzny oraz prowadnicę koło-
wą (14) umieszczoną ponad zewnętrznym obwodem 
wieńca (13), co najmniej w strefie przemieszczania się 
go od łańcucha zbierającego (9) do łańcucha ładują-
cego (16). (10 zastrzeżeń) 
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A01G P. 195604 26.01.1977 

Kombinat Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych 
w Leonowie, Leonów, Polska (Henryk Gadomski, Bog-
dan Kowalik). 

Urządzenie do sztucznego zapylania kwiatów 

Celem wynalazku jest zabezpieczenie rośliny w 
czasie zapylania przed uszkodzeniem. 

Urządzenie wg wynalazku składa się z rurowej o-
budowy, wewnątrz której umieszczone są okrągłe ba-
terie i silnik elektryczny. Obudowa z jednej strony 
zamknięta jest nakręcaną pokrywką, a z drugiej stro-
ny czaszą z cylindrycznym otworem na wysięgnik. 
Po zewnętrznej stronie obudowy jest kontakt przyci-
skowy. 

Urządzenie to charakteryzuje się tym, że w obu-
dowie rurowej wałka (9) umieszczony jest wałek na-
pędowy (8), który j.est na końcu nagwintowany. Na 
gwint wałka (8) nakręcone są dwie przeciwnakrętki 
(10), tarczka mimośrodowa (11) i kapturek (12) Z obu-
dowy wysięgnika (15) wystaje drut sprężysty (13) za-
kończony kulistą główką (14). Drut (13) chroniony jest 
otuliną (16) wykonaną z tworzywa sztucznego. W dol-
nej części drut sprężysty (13) dociskany jest do obu-
dowy rurowej wałka (9) rurowym zambezpieczaniem 
(17), a w górnej swej części usytuowany jest swobo-
dnie w szczelinowym wycięciu zabezpieczenia gumo-
wego (17). Obudowa wysięgnika (15) zakończona jest 
od góry czaszą z otworem (18) przez który wprowa-
dzony jest koniec drutu sprężystego (13). Urządzenie 
wg wynalazku stosuje się w szklarniach przy upra-
wach ogórków, pomidorów i innych roślin. 

(1 zastrzeżenie) 

A01K P. 201089 T 26.09.1977 

Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, Polska 
(Lech Szlauer, Henryk Sendłak, Piotr Nowakowski, 
Zygmunt Kwidzyński). 

Sposób odławiania zooplanktonu w zbiornikach 
wodnych 

Celem wynalazku jest sposób odławiania zooplan-
ktonu bez użycia dodatkowych urządzeń w postaci po-
jazdu wodnego lub innego wyspecjalizowanego środka 
technicznego służących do przemieszczania narzędzia 
w toni wodnej. 

Sposób odławiania zooplanktonu w toni wodnej 
zbiorników, z zastosowaniem sieci planktonowej, po-
lega na tym, że za pomocą znanego środka technicz-
nego wytwarza się w toni wodnej strumień wodny 

kierowany do otworu wlotowego sieci planktonowej. 
Sieć ta pozostaje połączona ze środkiem technicznym 
wytwarzającym strumień w określony, stały układ 
funkcjonalny, zasadniczo nieruchomy wobec punktu 
dna zbiornika. (1 zastrzeżenie) 

A01K P. 201175 T 29.09.1977 

Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Gdynia, Polska 
(Tadeusz Sekudewicz, Franciszek Bucki, Władysław 
Czajka, Ryszard Musiał, Kazimierz Wojciechowski, 
Jacek Polewski). 

Rozpornica 

Rozpornica wg wynalazku ma kształt sferycznej 
płyty wzmocnionej wręgami i jest zaopatrzona w pa-
łąki i uchwyty wodzy oraz w płozę z odciążnikami 
balastowymi. Robocza płyta (1) w kształcie czaszy to 
jest sferycznego odcinka kuli ma promień krzywizny 
równy średnicy. Dwa identyczne pałąki (2) łączą dwa 
równoległe wręgi (3) o rozstawie równym połowie 
średnicy i promienia krzywizny i są trwale zamoco-
wane do płyty (1). Na obrzeżu płyty (1) na zewnętrz-
nej części, symetrycznie umieszczone są uchwyty wo-
dzy, w dolnej części i równolegle do wręgów (3) za-
mocowana jest płoza. Płoza tworzy przez połączenie 
ze sobą bocznej, dolnej i górnej płyty (6, 7, 8) z usz-
tywnionymi kieszeniami (10) skrzynkę przeznaczoną 
na balastowe odciążniki (9). Rozpornica przeznaczona 
jest do zbrojenia narzędzi połowowych zarówno den-
nych jak i pelagicznych. (7 zastrzeżeń) 

A01N P. 195464 21.01.1977 

Fisons Limited, Londyn, Wielka Brytania. 

Środek owadobójczy 

Środek wg wynalazku do zwalczania szkodników, a 
zwłaszcza szkodników w uprawach kukurydzy lub bu-
raka cukrowego zawiera N-metylokarbaminian, 
2,2-dwumetylo-l,3-benzodioksolilu-4 oraz środek szko-
dnikobójczy do stosowania doglebowego, taki jak 
0-metylokarbamoiloksym 3,3-dwumetylo-l-tiometylo-
butanonu-2. (3 zastrzeżenia) 

A01N P. 204181 24.01.1978 

Pierwszeństwo: 26.01.1977 - RFN (nr P 2703542.3) 
i 

Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Republika 
Federalna Niemiec i Berlin Zachodni. 
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Środek szkodnikobójczy 

Środek szkodnikobójczy, zwłaszcza o działaniu owa-
dobójczym zawiera jako substancję czynną co najmniej 
jeden nowy nitryl kwasu tiazolilocynamonowego o o-
gólnym wzorze 1, w którym X oznacza aromatyczny 
rodnik węglowodorowy ewentualnie podstawiony jed-
no- lub wielokrotnie, jednakowo lub różnie atomem 
chlorowca, grupą alkilową, alkoksylową, trójfluorome-
tylową lub nitrową, a korzystnie X oznacza grupę 
2-chlorowcofenylową, 2-nitrofenylową, 2-alkilofenylo-
wą o 1-4 atomach węgla w łańcuchu alkilowym, 
2-alkoksyfenylową o 1-3 atomach węgla w łańcuchu 
alkoksylowym oraz 2-trójfluorometylofenylową. 

(12 zastrzeżeń) 

A21C P. 201171 T 28.09.1977 

Kombinat Maszyn Zbożowo-Paszowych „Spomasz", 
w Bydgoszczy, Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu 
Spożywczego „Spomasz" w Żninie, Żnin, Polska (Bo-
lesław Nawrocki). 

Układ napędowy elementów automatyki i elementów 
roboczych zwłaszcza do półautomatycznej dzielarko-

-formierki do bułek drobnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyłączania 
funkcji formowania w celu dzielenia pierwotnego kę-
sa ciasta na kęsy wtórne z pominięciem funkcji for-
mowania. 

Układ według wynalazku zbudowany jest z prze-
kładni ślimakowej (2) uzyskującej napęd od silnika 
oraz dwóch niezależnych sprzęgieł palcowych (3, 4). 
Sprzęgło (3) wyłączane jest w dwóch położeniach za 
pomocą rygli (5, 8) i przeznaczone do napędu układu 
roboczego, sprzęgło (4) wyłączane jest w jednym po-
łożeniu za pomocą rygla (5) i przeznaczone jest do 
napędu układu automatyki sterującej pracą urzą-
dzenia. (3 zastrzeżenia) 

A23K P. 201830 29.10.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 199720 

Pierwszeństwo: 02.11.1976 - RFN (nr P 2650277.2) 

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, Düssel-
dofr, Republika Federalna Niemiec. 

Mieszanka paszowa dla zwierząt 

Mieszanka paszowa dla zwierząt na bazie węglowo-
danów, białka, tłuszczów i ewentualnie zwykłych sub-
stancji dodatkowych, zawierająca 5-20 ppm antybio-
tyku virginiamycyny i taką ilość proteolitycznych 
enzymów, że aktywność enzymatyczna wynosi 0,5-2,5 
mTU/g wg wynalazku charakteryzuje się tym, że wy-
kazuje niedobór substancji wyznaczających wartość 
odżywczą i ewentualnie energii metabolicznej do 20°/o, 
w stosunku do odpowiednich pełnowartościowych mie-
szanek paszowych. 

Mieszankę wg wynalazku stosuje się szczególnie do 
hodowli kogutów tucznych. (4 zastrzeżenia) 

A23K P. 201835 29.10.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 199719 

Pierwszeństwo: 02.11.1976 - RFN (nr P. 2650277.2) 

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, Düssel-
dorf, Republika Federalna Niemiec. 

Mieszanka paszowa dla zwierząt 

Mieszanka paszowa dla zwierząt na bazie węglowo-
danów, białka, tłuszczów i ewentualnie zwykłych sub-
stancji dodatkowych zawierająca 5-20 ppm antybio-
tyku cynk-bacytracyny i taką ilość proteolitycznych 
enzymów, że aktywność enzymatyczna wynosi 0,5-2,5 
mTU/g wg wynalazku charakteryzuje się tym, że wy-
kazuje niedobór substancji wyznaczających wartość 
odżywczą i ewentualnie energii metabolicznej do 20%, 
w stosunku do odpowiednich pełnowartościowych mie-
szanek paszowych. 

Mieszanka wg wynalazku stosowana jest do hodowli 
kogutów tucznych. (4 zastrzeżenia) 

A23N P. 195410 19.01.1977 

Atlas Pacific Engineering Company, Emeryville, Ca-
lifornia, Stany Zjednoczone Ameryki (Malcolm Walla-
ce Loveland, Robert Garland Ellis). 

Urządzenie do transportu i obierania owoców 

Celem wynalazku jest całkowite usunięcie wgłę-
bienia szypułki i resztki kwiatu. 

Urządzenie do transportu i obierania owoców z 
dwoma wgłębieniami, korzystnie jabłek, mające 
pierwszy przenośnik do transportu owoców, koło ra-
dełkowane związane z pierwszym przenośnikiem do czę-
ściowego ustawiania przenoszonych owoców w taki 
sposób by wklęsłość owoców była ustawiona w za-
sadzie pionowo, zawiera palce (152), (153) wychwytu-
jące obie wklęsłości częściowo ustawionego owocu dla 
dokładnego ustawienia owocu i odebrania go z pierw-
szego przenośnika. Zespół wychwytujący palcami (152), 
(153) wklęsłości zawiera pierwszy i drugi człon do 
podtrzymywania owocu podczas dostarczenia go na 
urządzenie (193) podtrzymujące owoc. 

(6 zastrzeżeń) 
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A23N P. 195456 20.01.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków, Polska 
(Czesław Juszczyński, Kazimierz Syrkiewicz, Henryk 
Kościelnicki, Janusz Kobosko, Zbigniew Miduch). 

Uk!ad sterowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu sterowania zapewniającego prawidłową pracę 
łapaczy kamieni w wypadku wyłączenia jednej z pomp 
recyrkulacyjnych wody podbijającej. 

Układ sterowania w szczególności sterowania prac-ą 
łapaczy kamieni w płuczkach buraków lub ziemnia-
ków, ma jeden przekaźnik programowy (7d:) realizu-
jący program działania poszczególnych łapaczy ka-
mieni,, jeden przekaźnik czasowy (7d2) odmierzający 
czas przerw pomiędzy kolejno działającymi łapaczami, 
oraz przekaźniki pomocnicze (ldj), pierwszego łapa-
cza, (2d:) drugiego łapacza itd, styczniki (lc^ i (lc2) dla 
pierwszego łapacza, (2c,) i (2c2) dla drugiego łapacza 
itd ,przekaźniki (ld2) i (Id,,) dla pierwszego łapacza., 
(2d2) i (2d;;) dla drugiego łapacza itd, przy czym ob-
wody ostatniego z łapaczy nie mają przekaźników 

(...d2 i ... d.».) Przekaźnik (7dj) programowy połączony 
jest z przekaźnikami pomocniczymi (ld^ (2dj) (Sd^ 
poszczególnych łapaczy kamieni. Układ ma jeden prze-
kaźnik czasowy (7d2). (1 zastrzeżenie) 

A47J P. 195161 06.01.1977 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Elektrycznych, Katowice, Polska (Jan Maroszek, An-
toni Olearnik). 

Obrotowa rączka korby 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji eliminującej jej pracochłonny montaż. 

Rączka (1) według wynalazku ma wewnątrz co 
najmniej dwa zaczepy (2), które przy wciskaniu rącz-
ki (1) na trzpień (3) korby rozchylają się sprężyście, 

a następnie zakleszczają się w przewężeniu (4) trzpie-
nia (3), dzięki czemu rączka (1) zabezpieczona jest 
przed wypadnięciem. 

Rączka korby znajduje zastosowanie przede wszyst-
kim w urządzeniach i sprzęcie gospodarstwa domo-
wego. (1 zastrzeżenie) 

A61C P. 203791 04.01.1978 

Pierwszeństwo: 28.01.1977 - F r a n c j a (nr 7702946) 
18.03.1977 - F r a n c j a (nr 7708749) 

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

Uchwyt dentystyczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji uch-
wytu przystosowanego do dwóch typów mikrosilni-
ków, z przewodem lub bez przewodu wewnętrznego 
dla płynu chłodzącego. 

Uchwyt dentystyczny (1), którego głowica jest prze-
znaczona do połączenia z narzędziem napędzanym 
przez centralną oś i którego tylni koniec jest połączo-
ny z jednostką napędową mogącą swobodnie się w 
nim obracać, ma otwór wewnętrzny (2) do zasilania 
narzędzia płynem chłodzącym, połączony z kanałem 
wyjściowym (3), który kieruje płyn w kierunku gło-
wicy. 

Uchwyt zawiera otwór zewnętrzny (4) połączony 
również z kanałem wyjściowym (3) za pośrednictwem 
komory (6), w której ma wylot otwór wewnętrzny (2), 
oraz zawieradło (5) przeznaczone do zamykania jed-
nego lub drugiego z tych dwóch otworów, w celu 
umożliwienia połączenia jednego z tych otworów z ka-
nałem wyjściowym (3). Uchwyt jest przystosowany do 
łączenia z jednostką napędową zaopatrzoną lub nie w 
przewód wewnętrzny doprowadzający płyn chłodzący. 

(19 zastrzeżeń) 

A61G P.195347 14.01.1977 

Akademia Medyczna, Poiznań, Polska (Eugeniusz 
Kobylecki, Stanisław Stencel, Zbigniew Iwański). 

Urządzenie do rozciągania mięśni i kręgów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia do rozciągania mięśni i kręgów, przydat-
nego zwłaszcza podczas zabiegów operacyjnych, sta-
bilizujących zwichnięty krąg, a także przy nastawia-
niu zwichnięć drogą nieoperacyjną. 

Urządzenie według wynalazku ma pas podbródko-
wy (1) przymocowany linkami (2) do chomąta (3). 
Chomąto połączone jest poprzez dynamometr (4) z lin-
ką (5) nawijaną na bęben (6). Bęben ten obracany jest 
kółkiem ręcznym z rękojeścią (7) poprzez samohamo-
waną przekładnię ślimakową. Korpusy ułożyskowa-
nia napędu (9) przyspawane są na dole do wspornika 
połączonego z prętem (11). Pręt (11), mający kilka 
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otworów ustalających, osadzony jest w tulei (12) 
i ustalony w niej kółkiem (13). Tuleja (12) przyspawa-
na jest do poprzeczki (14) połączonej z dwoma ra-
mionami (15) przymocowanymi sztywno do stołu ope-
racyjnego (16). 

W czasie stosowania urządzenia chary ma założone 
na barki dwa pasy umocowane do stołu operacyjnego. 

(2 izastrzeżenia) 

A61K P. 195535 24.01.1977 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa; 
Polska (Barbara Ostrowska-Krysiak, Zbigniew Ruczaj, 
Barbara Krawczyk, Leonard Karabin, Lidia Paśś, 
Małgorzata Gurkau-Malecha, Jadwiga Wolf, Marlena 
Lewandowska, Andrzej Miernik, Danuta Sikora, Anna 
Sokół, Marek Szymczak, Aleksandra Wdowiak, Ewa 
Załuska). 

Sptfsób otrzymywania mutantów szczepu Streptomy-
ces erythreus, stosowanych w produkcji erytromycyny 

Sposób otrzymywania mutantów produkcyjnych 
Streptomyces erythreus, charakteryzujących się zdol-
nością wytwarzania głównie erytromycyny A i opor-
nością na działanie aktynofagów, polega na wprowa-
dzaniu metioninozależności do szczepów, indukowaniu 
mutacji powrotnych i wprowadzaniu fagooporności do 
tych rewertantów. (2 zastrzeżenia) 

A61L P. 195268 12.01.1977 

Pierwszeństwo: 12.01.1976 - S t . Zjedn. Ameryki 
(nr 648236) 

Eticon, Inc., Somerville, Stany Zjednoczone Ameryki 

Syntetyczne, wchłaniające się nici chirurgiczne 

Przedmiotem wynalazku są syntetyczne, wchłania-
jące siię nici chirurgiczne oraz sposób ich wytwarzania. 

Nici chirurgiczne według wynalazku charakteryzują 
się tym, że składają się z ukierunkowanych włókien 

polimerów pochodzących od monomerów o wzorze 1, 
w którym R' i R oznaczają atom wodoru, grupę me-
tylową lub etylową, a n oznacza 1 lub 2, pod warun-
kiem że jeżeli n jest równe 2, to co najmniej dwa 
spośród podstawników R oznaczają atomy wodoiru. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że mo-
nomer o wzorze 1, w którym wszystkie podstawniki 
mają wyżej podane znaczenie, o czystości co najmniej 
98% poddaje się polimeryzacji w suchej i obojętnej 
atmosferze, w obecności metaloorganicznego kataliza-

tora, wytłacza się otrzymany polimer w kształcie włó-
kien syntetycznych o stałej długości i wyciąga się te 
włókna co najmniej czterokrotnie w celu uzyskania 
orientacji cząsteczkowej i wytrzymałości na rozcią-
ganie włókna co najmniej 2800 KG/cm2. 

(39 zastrzeżeń) 

A61L P. 200143 09.08.1977 

Pierwszeństwo: 10.08.1976 - S t . Zjedn. Am. (mr 713 304) 
American Cyanamid Company, Wayne, St. Zjedn. 

Ameryki. 

Nici chirurgiczne i sposób ich wytwarzania 

Nici chirurgiczne według wynalazku chrakteryzują 
się tym, że stanowią zasadniczo izotaktyczny polipro-
pylen o odpowiednich właściwościach. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że tło-
czony się zasadniczo izotaktyczny polipropylen w tem-
peraturze 232-287°C otrzymując włókna, które się 
oziębia w środowisku ciekłym w temperaturze 51,6-
-79,4°C z jednoczesnym wyciągnięciem od jedno- do 
pięciokrotnego, przeciąga się oziębione i rozciągnięte 
włókna przez strefę ogrzewania i wyciągania o tem-
peraturze około 96,1°C nadając włóknom wyciągnięcie 
od pięcio- do ośmiokrotnego, przeciąga się ogrzane 
i wyciągnięte włókna przez drugą strefę ogrzewania 
i wyciągania o temperaturze 188-232,2°C nadając im 
końcowe wyciągnięcie, po czyih wyodrębnia się wy-
tworzone nici chirurgiczne. (5 zastrzeżeń) 
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Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

E01D P. 195452 20.01.1977 

Wytwórnia »Sprzętu Górniczego „DEHAK", Mysło-
wice, Polska (Bronisław Urbánek). 

Filtr do oczyszczania cieczy, zwlaszcsa wody zanie-
czyszczonej mechanicznie 

Filtr według wynalazku składa się z trzpienia -
rozdzielacza (1) usytuowanego w korpusie rozdziela-
cza (2) przymocowanego do pokrywy (3) wykonanej 
w kształcie krążka, połączonej z kołnierzem (4) kad-
łuba (5) posiadającego dno w kształcie czaszy kuli-
stej (6), w której umieszczony jest wypływowy otwór 
zanieczyszczeń (7) zakończony łącznikiem gwintowym 
(8) połączonym z zaworem klinowym (9). Wewnątrz 
kadłuba (5) usytuowany jest element filtrujący, skła-
dający się z kilku warstw siatek (10) o różnej śred-
nicy oczek, tworzących pobocznicę w kształcie cylind-
ra, który jednym końcem opiera się i opasa odsądze-
nie usytuowane w płytce (11) w kształcie krążka, a 
drugim końcem cylinder opasa odsądzenie usytuowa-
ne na pokrywie (3). Śruby dystansowe (12) umieszczo-
ne jednym końcem w otworach przelotowych płytki 
(11) łączą ją nakrętkami (13), natomiast drugie końce 
śrub dystansowych (12) wkręcone są do otworów gwin-
towych umieszczonych w pokrywie (3). 

Filtr nadaje się do stosowania przy oczyszczaniu 
cieczy doprowadzanej do urządzeń nawilgacających. 

(5 zastrzeżeń) 

B01D P. 195621 26.01.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Norbert Rurański, 
Włodzimierz Garłowski, Janusz Stanislawski). 

Segment wypełnienia 

Wynalazek dotyczy segmentu wypełnienia osadnika, 
lub innego urządzenia przeznaczonego do grawitacyj-
nego rozdzielania faz cieczy zanieczyszczonych. W 
zbiorniku pomiędzy przegrodą (12) i ścianą (6) zabudo-
wana jest warstwa wypełnienia składająca się z fałdo-
wych płyt (1) usytuowanych pochyło. Warstwę wypeł-
nienia uzyskuje się przez zabudowanie kilku segmen-
tów o kształcie prostopadłościennym. Każdy segment 
składa się z określonej liczby płyt (1) i co najmniej 
jednego rzędu rynienkowych zbieraczy (3). Zbieracze 
(2) stosuje się wówczas, gdy urządzenie przeznaczone 
jest do oddzielania fazy ciekłej lżejszej niż ciecz za-

i s 

nieczyszczona. Dna rynienkowych zbieraczy (2) skiero-
wane są do góry, a dna rynienkowych zbieraczy (3) 
skierowane są w dół. Przez zastosowanie większej 
liczby rzędów zbieraczy (2, 3) uzyskuje się równomier-
niejsze odprowadzenie wydzielonych faz. Urządzenie 
ma dużą sprawność i skuteczność funkcjonowania. 

(1 zastrzeżenie) 

B01D P.201225 T 30.09.1977 

Łódzkie Zakłady Remontowo-Montażowe P.L., Łódź, 
Polska (Jan Glinka, Kazimierz Krajewski). 

Urządzenie do mokrego oczyszczania gazów 

Urządzenie według wynalazku ma wentylator (1) 
połączony poprzez styczny kanał wlotowy (2) ze zbior-
nikiem zraszającym posiadającym górną część (4) cy-
lindryczną, a dolną wykonaną w postaci zwężki stoż-
kowej (16). Za kanałem wlotowym (2) znajduje się od-
powiednio usytuowana przesłona kierująca (3), powo-
dująca zawirowanie zasysanego gazu ruchem śrubo-
wym w dół. Ponadto przesłona uniemożliwia przedo-
stawanie się cząstek cieczy do wentylatora (1). W częś-
ci (4) znajdują się dysze rozpylające. Zwężka stożkowa 
(16) zakończona jest cylindrycznym kanałem wypro-
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wadzającym (15), na którym osadzony jest przesuwnie 
tłumik wypływu (14), w ten sposób, że pomiędzy częś-
ciami walcowymi tłumika (14) a kanałem wyprowadza-
jącym (15) wytworzony jest labirynt wypływu. Urzą-
dzenie może być stosowane jako wyciąg i filtr przy 
urządzeniach wytwarzających zapylenie takich jak szli-
fierki, ostrzałki, itp. Jedno urządzenie może obsługi-
wać jedną lub kilka maszyn równocześnie. 

(1 zastrzeżenie) 

B01F P.195474 20.01.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani-
zacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Kato-
wice, Polska (Władysław Gołębiowski, Stanisław Ry-
siecki, Adam Kucharczyk). 

Urządzenie do mieszania materiałów sypkich oraz spo-
sób jego eksploatacji 

Urządzenie do mieszania materiałów sypkich posia-
dające możliwość jednoczesnego przemieszczania się na-
pędu organów roboczych (2) wraz z całym urządze-
niem, względem zsuwni lub przesypu (5), wT którym 
zachodzi mieszanie charakteryzuje się tym, że zespoły 
robocze mieszadła (1), znajdują się w obrębie obudo-
wanego przesypu lub zsuwni (5), przy czym obrotowy 
przesuwny ich ruch powoduje mieszanie materiału 
ziarnistego (4) napływającego z góry. Sposób eksplo-
atacji urządzenia polega na tym, że w przypadku po-
jawienia się konieczności przerwania procesu miesza-
nia - awarii urządzenia poza wyłączeniem zespołu 
napędowego (2), wysuwa się mieszadła (1) całkowicie 
poza obszar mieszania, dzięki rolkowemu podparciu 
(3) całego urządzenia. (4 zastrzeżenia) 

B01F P. 201174 T ,29.09.1977 

Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „Dozamet", No-
wa Sól, Polska (Franciszek Sztefko, Leszek Żurawski, 
Mirosław Gregoraszczuk). 

Mieszarka materiałów ziarnistych 

Przedmiotem wynalazku jest mieszarka materiałów 
ziarnistych a zwłaszcza mieszarka pobocznicowa, któ-
ra znajdzie zastosowanie w odlewnictwie w zespołach 
przygotowania mas formierskich. 

Mieszarka według wynalazku charakteryzuje się tym., 
że krążniki (15) wyposażone są w silniki napędowe (17) 
lub hamulce (16), które są wraz iz nimi osadzone na 
mimośrodowych czopach zawieszenia (13), w celu po-
większenia lub zmniejszenia ich prędkości obrotowych 
w porównaniu do prędkości wynikającej z prędkości 
obrotowej wirnika. (4 zastrzeżenia) 

B01J P.195567 26.01.1977 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Wojciech Kunicki, Franciszek Tużnik, Stanisław Chro-
miński, Waldemar Czajkowski). 

Rurowy element wyładowczy 

'Rurowy element wyładowczy, zwłaszcza do wytwa-
rzania ozonu, stosowanego w procesach unieszkodli-
wiania cyjankowych ścieków galwanicznych charak-
teryzuje się tym, że składa się z odcinka rury (2) wy-
konanej z materiału dieelektrycznego, której ściana 
wewnętrzna jest pokryta warstwą przewodzącą (4) 
naniesioną dowolną metodą na swej części śroodkowej 
i której końce są odizolowane od otoczenia kaptur-
kami (5 i 6) a we wnętrzu ma trzpień rurkowy (7) 
zakończony eliptycznym elementem sprężystym (8). 

(2 zastrzeżenia) 

B02B P.185140 29.11.1975 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Po-
stępu Technicznego i Organizacyjnego „Posteor", Wro-
cław, Polska (Andrzej Chwastowski, Stanisław Nowak, 
Ludomir Fiedot, Erwin Moircinek). 

Odlewane tarcze mielące stałe i wirujące do młynów 
tarczowych, zwłaszcza młynów do masy papierniczej 
i zbiór modeli do formowania części roboczej tych 

tarcz. 

Odlewane tarcze mielące stałe i wirujące do mły-
nów tarczowych, zwłaszcza młynów do masy papier-
niczej i zbiór modeli do formowania części roboczej 
tych tarcz. . 
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Roizwiązanie według wynalazku polega na zmianie 
unożowienia powierzchni roboczej tarcz. W miejsce 
noży symetrycznych w ich przekrojach poprzecznych 
wprowadzono noże trapezowe niesymetryczne (1), 
przez co noże uzyskują nachylenie do płaszczyzn tar-
czy. Nachylenie to dla tarczy wirującej jest zgodne 
z kierunkiem jej obrotów. Powierzchnia pracująca 
noży zyskuje wskutek tego dodatni kąt natarcia (y) 
Najkorzystniejsze jest nachylenie tej powierzchni do 
płaszczyzny tarczy pod kątem (a) wynoszącym od 65° 
do 89°59. 

Formę strony iroboczej tarcz mielących wykonuje 
się z modelu metalowego składanego, który posiada 
wymienne wkłady odwzorowujące dowolną rzeźbę 
unożowania ze zbioru rzeźb dla danej wielkości tar-
czy. Wkłady są montowane i usuwane z korpusu mo-
delu przez prowadzenie na co najmniej jednej płasz-
czyźnie (X), której nachylenie od podstawy modelu 
(kąt a) jest równe nachyleniu noży do płaszczyzny 
tarczy. (4 zastrzeżenia) 

B02C P.195585 25.01.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Pirojektowy Górnictwa 
Odkrywkowego, Wrocław, Polska i Uniwersytet Wro-
cławski, Wrocław, Polska (Romuald Walicki, Stani-
sław Burzyński, Andrzej Grodzicki, Stanisław Lasko, 
Tadeusz Matz). 

Urządzenie do ciągłego selektywnego rozdrabniania 
skał zwięzłych 

Urządzenie według wynalazku składa się iz tłoczni-
ków (1) i matryc (2) usytuowanych w ten sposób, że 
ich powierzchnie płaskie lub o przekroju krzywoli-
niowym są zbieżne ku dołowi. 

W dolnej części matrycy (2) znajduje się szczelina 
(3) wypustowa, częściowo przesłaniana elementem 
stanowiącym przedłużenie tłocznika (1). Szerokość 
szczeliny (3) wypustowej jest dobierana w zależności 

od zadanej wielkości ziarn produktu. Tłoczniki (1) 
umocowane są do górnego pasa ramy, przy czym 
chwilowe położenie każdego tłocznika (1) względem 
matrycy (2) jest wymuszane za pomocą napędu. Ma-
tryce (2) oddzielne dla każdego tłocznika (1) są moco-
wane do dolnego pasa (5) ramy, zaś każda z matryc 
(2) ma napęd wymuszający jej ruch. Częstotliwość 
i amplituda skoków matryc (2) jest regulowana i do-
bierana w zależności od cech fizyczno mechanicznych 
oraz wymiarów ziarn nadawy. Do górnego pasa (4) 
ramy zamocowany jest zasobnik (6) nadawowy. Ruch 
matryc (2) i tłoczników (1) zapewnia samoczynny ciąg-
ły dopływ nadawy z .zasobnika (6) do komór (7) kru-
szenia, w miarę jak rozdrabniany produkt opuszcza 
przestrzeń roboczą przez szczelinę (3) wypustowa. 
Opróżnienie komory (7) kruszenia jest wspomagane 
przez ruch matryc (2). Produkt rozdrabniania spada 
do zsuwni (8), skąd przekazany jest do dalszej prze-
róbki. (2 zastrzeżenia) 

B03B 
B22C 

P.201109 T 27.09.1977 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od-
lewni „Prodlew" Warszawa, Polska (Bogusław Kręże-
lok, Jerzy Pasich, Jerzy Woj tas). 

Urządzenie do chłodzenia i oczyszczania masy for-
mierskiej 

Urządzenie do chłodzenia i oczyszczania masy for-
mierskiej z zanieczyszczeń powstających w czasie pro-
cesu odlewania ma we wspólnej obudowie (1) bezpo-
średnio nad sobą usytuowane komory: oddzielania (2) 
i chłodzenia (3). Komora (2) oddzielająca masę for-
mierską od zanieczyszczeń, w swej dolnej części ma 
rynnę wibracyjną (4) w kształcie spłaszczonej komo-
ry, której górną ściankę stanowi płyta perferowana 
(9) pochylona względem poziomu w kierunku odwrot-
nym do przemieszczania się zanieczyszczeń. Masa for-
mierska usypana na płycie (9), na której zamocowane 
są przegrody nastawne i zsfluidyzowana, przemiesz-
cza się pod wpływem wibracji w kierunku do wylo-
tu (8). 

Komora chłodzenia (3) ma dno fluidyzacyjne (18), 
na które usypuje się z rynny wibracyjnej (4) masa 
formierska oczyszczona, która zfluidyzowana prze-
mieszcza się do wysypu (15). Wysokość warstwy masy 
w komorze chłodzenia (3) ustalona jest przegrodą na-
stawną (16). (2 zastrzeżenia) 

B03D P. 200974 T 20.09.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani-
zacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Kato-
wice, Polska (Krzysztof Ciok, Stanisław Głowiak, Jan 
Kaczmarczyk)., 
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Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza 
w osadzarce 

Celem wynalazku jest zmniejszenie niedokładności 
sterowania cyklem pulsacji co korzystnie wpływa na 
jakość wzbogacania minerałów w osadzarce. 

Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza 
w osadzarce wyposażonej w zawory grzybkowe cha-
rakteryzuje się tym, że powietrze sprężone doprowa-
dzane do komory powietrznej osadzarki względnie 
odprowadzane z tej komory jest rozdzielane w zawo-
rze mającym dwa grzybki (3, 4) umocowane na wspól-
nym trzonku (5) na dwa strumienie płynące wzdłuż 
osi zaworu w przeciwnych kierunkach. (2 zastrzeżenia) 

B21B P.195537 24.01.1977 

Huta „Warszawa", Warszawa, Polska (Adam Żurek, 
Kazimierz Słowiak, Henryk Kijek, Eugeniusz Mruk, 
Hanna Pardej-Kowalska, Stanisław Wiśniowski, Ka-
zimierz Bochyński). 

Sposób wytwarzania taśm stalowych z drutu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
taśm ze stali węglowej z drutu w stanie ulepszonym 
przeznaczonej na formatkę dla przemysłu meblar-
skiego. Sposób według wynalazku polega na tym, że 
drut o stopniu skoagulowania cementytu min. 90% 
w stanie miękkim lub utwardzonym zgniotem 4 - 1 0 % 
walcuje się na spłaszczarkach ze zgniotem około 50% 
wyżarza rekrystalizująco, następnie walcuje na wy-
miar gotowy i ulepsza cieplnie na twardość 4 3 -
48 HRC. (1 zastrzeżenie) 

B21C P.195520 22.01.1977 

Zakłady Mechaniczne „Zamet", Tarnowskie Góry, 
Polska (Jan Jarczyk, Jan Polczyk, Walter Wróbel). 

Układ napędu głównego ciągarek do rur i prętów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
częstotliwości zjawiska zrywania się rur i prętów w 
czasie ich ciągnienia na ciągarkach. 

Układ napędu głównego ciągarek do rur i prętów 
składa się z zadajnika prędkości (1), znanego regula-
cyjnego układu (3) z napędem prądu stałego, oraz dy-
namicznego członu całkującego (2), włączonego sze-
regowo pomiędzy ten zadajnik (1) i regulacyjny uk-
ład (3). (1 zastrzeżenie) 

B21C P.195547 25.01.1977 

Jury Stapanovich Starostin, Kujbyschev, Venianin 
Kuznich Erokhov, Kuibyschev, Mikhail Fedotovich 
Golovinov, Kuibyschev, Antonina Ivanowna Berdjugi-
na, Kuibyschev, Viktor Ivanovich Plokhov, Kuibys-
chev, Lev Petrovich Kirillev, Kuibyschev, Anatoly 
Alexandrowich Saprykin, Moskwa, Vladimir Nikolae-
vich Krotkov, Moskwa, Anna Nikolaevna Sergeeva, 
Moskwa, Evgeny Danatovich Konovalenko, Melitopol, 
Zaporozhskoi, ZSRR (Jury Stepanovich Starostin, Ve-
niamin Kuzmich Erokhov, Mikhail Fedorovich Golo-
vinov, Antonina Ivanovna Berdjugina, Viktor Ivano-
vich Plokhov, Lev Petrovich Kirillov, Anatoly 
Alexandrovich Saprykin, Vladimir Nikolaevich Krot-
kov, Anna Nikolaevna Sergeeva, Evgeny Danatovich 
Konovalenko). 

Trzpień do tłoczenia rur z wewnętrznymi żebrami 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie tłoczenia rur 7 
wewnętrznymi żebrami, których wysokość jest więk-
sza od ich szerokości więcej niż czterokrotnie. 

Przedmiotem wynalazku jest trzpień mający roz-
dzielone na długości, odcinek cylindryczny i odcinek 
z rozmieszczonymi podłużnymi wyprofilowanymi ka-
nałami, służącymi do formowania wewnętrznych że-
ber rury oraz odcinek przejściowy łączący te odcinki, 
mający zmienną średnicę na jej długości, najpierw 
zmniejszającą się, a następnie zwiększającą się w kie-
runku od odcinka cylindrycznego do odcinka z wypro-
filowanymi kanałami. Odcinek (5) z wyprofilowanymi 
kanałami (6) ma kształt stożka ściętego, którego mniej-
sza podstawa obrócona jest w kierunku odcinka cy-
lindrycznego (4). ( 2 zastrzeżenia) 

B21D P. 195418 18.01.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 80797 

Zakłady Azotowe „Puławy", Puławy, Polska (Edward 
Bednarz, Stanisław Plewicki). 

Głowica wielostopniowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia ope-
racji roztłaczania, zdalnego sterowania procesem roz-
tłaczania oraz dokładności wykonania operacji roztła-
czania. 
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Głowica wielostopniowa do roztłaczania rur w dnach 
sitowych rurowych wymienników ciepła i kotłów pa-
rowych zawiera część ruchomą (2) z osadzonymi tłocz-
nikami (1), wykonującą ruch obrotowy oraz ruch po-
suwisto-zwrotny oraz część stałą (4), które połączone 
są za pomocą osi obrotowej (15), na której osadzona 
jest zębatka (10) dociskana sprężyną (16) zesprzęgla-
jąca czołowo oś (15). Głowica zawiera komplet tłocz-
ników, rozstawionych według kolejno wzrastających 
rozmiarów o pewien kąt wynikający z podzielenia 
kąta pełnego przez ilość stosowanych tłoczników. 

(2 zastrzeżenia) 

B21D P.200977 T 20.09.1977 

Bytomskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglo-
wego, Bytom, Polska (Stefan Masłowski, Henryk Szym-
czyk). 

Urządzenie do prostowania rdzenników stojaków 
hydraulicznych 

Urządzenie według wynalazku składa się z kon-
strukcji (1), na której umieszczona jest zwarta obu-
dowa (2) siłownika (3) oraz stół roboczy (4). Na stole 
roboczym (4) znajdują się przesuwne pryzmy (11) 
i (13) przesuwane za pomocą siłowników (15) i (16) 
sterowanymi rozdzielaczami (19 i (20) umieszczonymi 
pod stołem roboczym (4). Tłok siłownika (3) posiada 
pryzmę (8). Piryzmy (8), (13) oraz (14) mają półokrągłe 
wybrania, których promień odpowiada średnicy pro-
stowanego rdzennika. Przyrządy pomiarowe (5) u-
mieszczone są w obudowie (5), natomiast na zewnątrz 

znajduje się wskazówka (10) przemieszczająca wraz 
z prętem (7) w oczku (8), wskazując na skali (11) 
położenie tłoka (9) z pryzmą (8). 

Przedmiotem wynalazku jest stosowany w podzie-
miach kopalń do zabezpieczania stropu przy eksplo-
atacji kopaliny użytecznej. (1 zastrzeżenie) 

B22C P. 195589 25.01.1977 

Koneckie Zakłady Odlewnicze im. Gwardii Ludo-
wej, Końskie, Polska (Jan Kargulewiecz, Stanisław 
Lefek, Jan Nowakowski). 

Sposób wykorzystania odpadów technologicznych 
z form i rdzeni skorupowych oraz masa formierska 

lub rdzeniowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zagospodarowa-
nia odpadów z form i rdzeni skorupowych oraz ich 
przemysłowego wykorzystania. 

Sposób wykorzystania odpadów technologicznych z 
form i irdzeni skorupowych polega na tym, że utwar-
dzone odpady zawierające nieaktywne spoiwo ży-
wiczne ulegające rozkładowi lub wypaleniu w tempe-
raturze niższej od temperatury likwidusu zalewanego 
metalu, izwłaszcza takie odpady jak stłuczki, rdzen-
niki lub gniazda rdzenników, poddaje się rozdrobnie-
niu do wymaganej ziarnistości. 

Masa formierska lub rdzeniowa charakteryzuje się 
tym, że zawiera w swoim składzie 1-100% ciężaro-
wych rozdrobnionych odpadów z form i rdzeni sko-
rupowych posiadających nieaktywne spoiwo żywicz-
ne ulegające rozkładowi lub wypaleniu w tempera-
turze niższej od temperatury likwidusu zalewanego 
metalu. (5 zastrzeżeń) 

B22C P. 195617 26.01.1977 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Jan Na-
dzieja, Zbigniew Lech, Jan Zakrzewski, Marian Ada-
mus, Józef Rymarczyk). 

Pokrycie ochronne do form metalowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przedłużenia 
żywotności formy metalowej oraz uzyskiwania odle-
wów o wysokiej gładkości powierzchni. 

Wynalazek dotyczy pokrycia ochronno-izolacyjnego 
do form metalowych przeznaczonych dla wytwarza-
nia odlewów metalowych zwłaszcza ze stopów metali 
nieżelaznych. 

Pokrycie według wynalazku zawierające talk, ka-
olin, szkło wodne oraz wodę destylowaną charakte-
ryzuje się tym, że zawiera dodatkowo stłuczkę bis-
kwitową w ilości 10-90% wagowych lub/i stłuczkę 
płytek kwasoodpornych w ilości 10-80% wagowych 
lub/i baryt flotacyjny w ilości 10-90% wagowych 
i/lub łupek filitowy w ilości 10-90% wagowych w 
odniesieniu do 100% wagowych pokrycia. 

(1 zastrzeżenie) 

B22D P. 195484 20.01.1977 

Akademia Górniczo Hutnicza im. Stnisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Ryszard Adamczyk, Edward Fraś, 
Zbigniew Gawlikowski, Czesław Podrzucki, Michał 
Porębski, Jerzy Salwa, Stanisław Strama, Józef Świą-
tek). 

Sposób i urządzenie do wprowadzania reagentów do 
ciekłego metalu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie możliwości do-
zowania dowolnej ilości reagenta do dowolnej ilości 
ciekłego metalu. Sposób wprowadzania reagentów do 
ciekłego metalu według wynalazku polega na tym, że 
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strugą ciekłego metalu wprowadza się centrycznie 
poprzeiz zbiornik wypełniony rozdrobnionym reagen-
tem, który zsypuje się przez szczelinę dozującą, sty-
kając się z całą zewnętrzną powierzchnią pionowo 
przepływającej strugi ciekłego metalu. 

Urządzenie według wynalazku zawiera zbiornik (1) 
o ścianach zbieżnych, zaopatrzony w dolnej części w 
otwór, w którym pionowo umieszczony jest lejek (3). 
Lejek (3) połączony jest z dźwignią (4), regulującą 
szerokość szczeliny, występującej pomiędzy dolnymi 
krawędziami lejka (3) i zbiornika (1). (2 zastrzeżenia) 

B22D P. 195486 21.01.1977 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Franciszek Sztefko, Józef Dań-
ko, Mirosław Gregoraszczuk). 

Sposób i urządzenie do od'ewania dużych odlewów 
stanowiących segmenty pierścienia, zwłaszcza odlewów 

typu tubingi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia e-
fektywności procesu, odlewania oraz uzyskania odle-
wów o jednorodnej i drobnoziarnistej strukturze i o 
wyższych własnościach wytrzymałościowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że odle-
wanie odbywa się metodą półciągłą w krystalizatorze 
metalowym. Najpierw formuje się dolny kołnierz oraz 
części boczne ściany odlewu, a po zakrzepnięciu i wy-
sunięciu odlewu, krystalizator wypełnia się ciekłym 
metalem do jego górnego poziomu. 

Urządzenie wg wynalazku składa się z krystaliza-
tora, z układu wysuwająco-podającego oraz z kanału 
chłodzącego (20). Krystalizator zawiera element (1) 

w postaci pierścienia połączonego suwliwie z kształ-
towym elementem (3), do których od dołu przylega 
przesuwna płyta (8), zamocowana na obrotowym wale 
(10), osadzonym w konstrukcji nośnej (13), w której 
zamocowany jest układ wysuwająco-podający. Układ 
zawiera w podporze (14) łukową ramę (15), do której 
przylega przesuwna łukowa rama (18), pod którą znaj-
duje się kanał chłodzący (20), mający dwa podnośniki 
(21) i (22) oraz przesuwną "ramę (28), osadzoną na 
dwóch podnośnikach (25) i (26). (6 zastrzeżeń) 

B22D P. 195548 24.01.1977 

Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska 
(Andrzej Żmuda, Kazimierz Szklarczyk, Michał Zar-
wański). 

Krystalizator do pólciąglego odlewania metali 
zwłaszcza rur żeliwnych 

Przedmiotem wynalazku jest krystalizator do pół-
ciągłego odlewania metali zwłaszcza rur żeliwnych, 
składający się z płaszcza posiadającego wlot i wylot 
wody chłodzącej, rdzenie z wlotem i wylotem wody 
chłodzącej, osadzonego na płaszczu krystalizatora za 
pośrednictwem wieszaka, oraz części kielichowej przy-
mocowanej do płaszcza krystalizatora. Krystalizator 
ten wyposażony jest w tuleję roboczą (6) płaszcza 
karystalizatora (1) i tuleję roboczą (13) rdzenia kry-
stalizatcra (7), które posiadają strefy robocze o okreś-
lonych kątach pochylenia powierzchni. Układ chło-
dzenia płaszcza krystalizatora (1) i rdzenia krystali-
zatora (7) stanowią spiralne kierownice wody (4) i (12) 
o zmiennym kącie pochylenia i o zmiennym prze-
kroju odpowiadającym intensywności emisji ciepła 
przez wlewek (17) (3 zastrzeżenia) 
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B22D P. 195662 28.01.1977 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania O-
dlewni „Prodlew", Warszawa, Polska (Zygmunt Ma-
salski). 

Urządzenie do ubijania nadlewów odlewów 
w szczególności ze stali Hadfielda 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
pracy ręcznej przy usuwaniu nadlewów odlewów ze 
stali Hadfielda. 

Urządzenie według wynalazku składa się z rucho-
mego stołu (1) poruszającego się wahadłowo w pozio-
mie najkorzystniej po rolkach prowadząco - usta-
lających (2), przy pomocy siłownika (3). Urządzenie 
składa się z pionowych siłowników (4) przymocowa-
nych jednym końcem przegubowo do korpusu (5) i 
prowadzonych najkorzystniej na drągu (6) przy po-
mocy kuli (7). Pionowe siłowniki (4) zakończone są 
końcówką (8) do mocowania odlewu (9) do ruchomego 
stołu (1) lub łamania nadlewów (10). Urządzenie skła-
da się z nastawnego oporu (11) zabezpieczającego od-
lew (9) przed przesunięciem się lub obróceniem w 
czasie operacji łamania nadlewów (10) oraz siłownika 
(12) zamocowanego jednym końcem przegubowo i pro-
wadzonego na drągu (13) przy pomocy kuli (14). Siłow-
nik (12) zakończony jest końcówką (15) stałą lub prze-
gubową do łamania nadlewów (10), wykonującą prze-
mieszczenia przy pomocy mechanizmu wysuwu (16) 
w zależności od kształtu i budowy nadlewów (10), 
Nastawny opór (11) jest umieszczony w korpusie (5) 
przy pomocy czopów (17) zamocowanych przegubowo 
w nastawnym oporze (11) i wysuwanych najkorzyst-
niej śrubą (18) i pokrętłem (19) oraz zablokowany blo-
kadą (20). (2 .zastrzeżenia) 

B23K P. 195658 28.01.1977 

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego, 
Kraków, Polska (Stanisław Tabiś, Zenon Trębacz). 

Sposób wytwarzania frezów do obróbki spodów 
obuwia oraz przyrząd do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji kru-
szenia się ostrzy w miejscu styku dwóch części. 

Sposób polega na lutowaniu ostrzy z węglików 
spiekanych do trzonu freza w atmosferze wodorowej 
w temperaturze 30-50°C powyżej temperatury topnie-
nia lutowia. Po przylutowaniu ostrzy, frez studzi 
się wraz z piecem w temperaturze od 650°C do 150°C. 

Przyrząd według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że składa się z pierścienia (1) i ^rozmieszczonych na 
jego obwodzie w dwóch rzędach śrub centrujących 
(2) oraz śrub mocujących (3). Osie nacisku śrub mo-
cujących (3) przebiegają wzdłuż przekątnych zamo-
cowanych ostrzy (4). (2 zastrzeżenia) 

B23P 
B21C 

P.201147 T 28.09.1977 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Henryk Dyja, Wacław Leskie-
wicz, Eugeniusz Wosiek, Marian Morawiecki, Lucjan 
Sadok, Janusz Łuksza, Ryszard Barton, Czesław Ci-
choń, Elżbieta Łabuda). 
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Sposób otrzymywania blach platerowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia u-
mocnienia obszaru połączenia warstwy platerującej z 
warstwą podstawową i zgrzania mikropęknięć w wy-
niku walcowania na gorąco. 

Sposób otrzymywania blach platerowanych polega na 
tym, że po uzyskaniu półwyrobu złożonego z kęsiska 
płaskiego połączonego zgrzewaniem wybuchowym z 
warstwą platerującą, poddaje się go obróbce walco-
waniem, w czasie której warstwa o mniejszym opo-
rze kształtowania jest ustytuowana po stronie samo-
toku walcarki. Po uzyskaniu blachy o założonych wy-
miarach geometrycznych, poddaje się ją obróbce ciepl-
nej. (1 zastrzeżenie) 

B24B P. 195414 18.01.1977 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Sławo-
mir Fic). 

Bogiadzak zewnętrzny do długich wałków 

Dogładzak zewnętrzny do długich wałków zawiera 
jarzmo (1) połączone z siłownikami hydraulicznymi 
(2), których tłoki (3) zakończone są głowicami (4) ob-
róbki elektromechanicznej skierowanymi ku środkowi 
jarzma (1) ustawionego na podstawie (5) i płycie izo-
lacyjnej (6), przy czym do boku jarzma (1) mocowana 
jest pompa (7) wytwarzająca za pomocą śruby tło-
kowej (8) w przewodach zasilających (9) siłowniki 
(2) ciśnienie kontrolowane manometrem (10). 

(1 zastrzeżenie) 

B24B P. 195592 25.01.1977 

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Poligraficznego 
„GRAFMASZ", Katowice, Polska (Henryk Kaleta, Eu-
geniusz Lachowicz, Jan Świerc, Bolesław Papierz). 

Ostrzarka noży gilotynowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji obro-
towego stołu, a przez to uproszczenie konstrukcji 
ostrzarki. 

Ostrzarka noży gilotynowych składająca się z kor-
pusu i suportu z silnikiem i tarczą ścierną, charak-
teryzuje się tym, że ma suport (4) prowadzony na 
prowadnicy (2) umocowanej do korpusu (1) i napędza-
ny przy pomocy śruby (5) i sworznia (6) ułożyskowane-
go obrotowo, a w korpusie (1) ma belkę mocującą (13) 
wyposażoną w stopnie odpowiadające kątom ostrzone-
go noża (25). (1 zastrzeżenie) 

B24B P. 201206 T 30.09.1977 

Wyższa Sizkoła Inżynierska, Lublin, Polska (Zbig-
niew Tętnik). 

Sposób obróbki wykańczającej powierzchni bieżni 
łożysk tocznych, oraz urządzenie do stosowania tego 

sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu i urządzenia do obróbki wykańczającej 
powierzchni bieżni łożysk tocznych aby powierzchnia 
styku narzędzia z powierzchnią obrabianą nie zwię-
kszała się. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na-
gniatająca sferyczna końcówka (4) obraca się dookoła 
własnej osi symetrii, oraz wykonuje (ruch posuwisto-
zwrotny wzdłuż łuku koła w płaszczyźnie prostopa-
dłej do swojej osi obrotu. 

Urządzenie według wynalazku posiada dźwignię 
dwuramienną (1), na której dłuższym ramieniu jest 
ułożyskowany izespół kół zębatych (9), a na końcu 
krótszego ramienia ułożyskowana jest obrotowo koń 
cówka nagniatająca (4). (2 zastrzeżenia) 

B26D 
D06H 

P. 201180 T 29.09.1977 

Fabryka Maszyn Włókienniczych „Polmatex-Wolma", 
Zduńska Wola, Polska (Jan Sadowski, Ryszard Gło-
wacki, Wacław Sadowski). 
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Urządzenie prowadzące nóż taśmowy bezkońcowy na 
kołach kierunkowych, zwłaszcza w czasie jego zerwa-

nia 

Urządzenie, którego celem jest zabezpieczenie pra-
cownika obsługującego maszynę przed skaleczeniem 
według wynalazku ma dwie rolki, przy czym rolka 
(1)) dociskana jest do dolnego koła prowadzącego (2) 
sprężynę (3). 

W górnej części nad stołem (4) w pobliżu górnego 
koła prowadzącego (5) zamocowana jest rolka (6) do-
ciskana sprężyną (7) do noża taśmowego (8). W wyniku 
takiego zamocowania rolek w przypadku zerwania 
noża taśmowego w dowolnym miejscu, przesuw noża 
na odcinku pomiędzy kołami (2) i (5) jest kontrolo-
wany. 

Urządzenie według wynalazku może być zastosowane 
przy krajarkach taśmowych. (1 zastrzeżenie) 

E27K P. 201044 T 26.09.1977 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Aka-
demia Rolnicza, Warszawa, Polska (Tadeusz Wytwer). 

Środek ochrony drewna 

Środek ochrony drewna zawierający nieorganiczne 
związki fluoru, potasu, sodu i fosforu charakteryzuje 
się tym, że składa się z 35 do 65% części wagowych 
kwaśnego fluorku potasowego, 1 do 55% części wa-
gowych chlorku sodowego, 5 do 25% części wagowych 
fosforanu potasowego dwuzasadowego i 0 do 1,0% 
części wagowych substancji powierzchniowo-czyn-
nych. Chlorek sodowy w składzie środka można częś-
ciowo lub całkowicie zastąpić chlorkiem potasowym. 

(2 zastrzeżenia) 

B28B P.200185 T 11.08.1977 

Włodzimierz Mysłowski, Zdzisław Zyzak, Gliwice, 
Polska (Włodzimierz Mysłowski, Zdzisław Zyzak). 

Sposób wytwarzania belek stropowych 
prefabrykowanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mechanizacji pro-
cesu napełniania bateryjnych form betonem. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że żel-
betowe belki zabetonowuje się w otwartych formach 
(1) korzystnie bateryjnych, ułożonych na szkieletowym 
stole wibracyjnym (3), za pomocą ruchomego wózka 
zasypowego (2) napełnionego mieszanką betonową. Po 
napełnieniu form (1) i wstępnym zawibrowaniu zata-
pia się szkielet zbrojenia belki w betonie. 

(4 zastrzeżeń) 

B28C P. 199395 05.07.1977 

Pierwszeństwo: 06.07.1976 - Holandia (nr 7607466) 
12.01.1977 - St. Zjedn. Am. (nr 758795) 

Willem Jan Herman Bake, Madryt, Hiszpania. 

Sposób przygotowania i wylewania betonu 

Sposób przygotowywania i wylewania betonu na 
miejscu budowy przez mieszanie cementu i kruszywa 
z określoną ilością wody w zbiorniku a następnie 
wprowadzenie zawartości zbiornika do mieszadła be-
tonu polega na tym, że podczas wprowadzania cemen-
tu do mieszadła betonu wytwarza się kurtynowy na-
trysk wody, który otacza cement natychmiast po 
opuszczeniu zbiornika, przy czym stosuje się wodę, 
która ma być dodana do materiałów stałych w mie-
szadle, tak, że woda ta jest doprowadzana do wnętrza 
mieszadła. 

Przedmiotem wynalazku jest również pojazd do 
przygotowania i wylewania betonu, który charaktery-
zuje się tym, że jest wyposażony w mieszadło betonu 
z lejkiem wejściowym, zbiornik wody, oraz środki do 
doprowadzania wody poprzez zespół dozujący w o-
kreślonej ilości do mieszadła, jak również w pod-
nośnik służący do podnoszenia i ustawiania na mie-
szadle betonu jednego lub kilku zbiorników z iloś-
ciami cementu i kruszywa odmierzonymi zgodnie 7. 
pojemnością mieszadła. Wynalazek obejmuje również 
mieszadło betonu, które charakteryzuje się tym. że 
ma urządzenie do wytwarzania kurtynowego natrysku 
wodnego, który otacza cement spadający do wnętrza 
mieszadła podczas opróżniania zbiornika. 

(20 zastrzeżeń) 

B28D P.201172 T 29.09.1977 

Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa 
Wodnego „HYDROPROJEKT", Warszawa, Polska (Ta-
deusz Załuski). 

Sposób sprężania konstrukcji betonowych pękiem 
cięgien rozproszonych 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że przeplatanie tras wzdłuż osi pęku, po uprzednim 
rozmieszczeniu cięgien (1, 2, 3, 4, 5, 6) symetrycznie 
względem pionowej osi symetrii (9) części przekroju 
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poprzecznego przypadającej pękowi, polega na odgi-
naniu tras pomiędzy głównymi przekrojami poprzecz-
nymi począwszy do cięgna (1) najbliżej do wewnątrz 
usytuowanego i najbliżej położonego na osi symetrii 
(9). (1 zastrzeżenie) 

B29F P. 195625 27.01.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do pat. nr 60631 

Warszawskie Zakłady Telewizyjne „UNITRA POL-
KOLOR", Warszawa, Polska (Edward Berliński, Wal-
demar Kruk, Andrzej Buczkowski). 

Dysza do wtryskarek termoplastycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia po-
wierzchniowego ubytku ciepła dyszy i zwiększenia 
trwałości dyszy. 

Dysza do wtryskarek tworzyw termoplastycznych ma 
korpus osłony (8) do którego cieńszego końca izamo-
cowana jest przy pomocy gwintu wymienna głowica 
(1), której część czołowa ma kształt kulistej czaszy. 
Przeciwna strona głowicy (1) ma kształt cylindryczny 
o postaci pierścienia (2) przy którym na powierzchni 
zewnętrznej znajduje się gwint zewnętrzny (3). Kor-
pus dyszy (8) ma trzystopniowy otwór wewnętrzny 
zawierający gwint wewnętrzny w części otworu o 
średnicy największej. Wgłąb otworu wewnętrznego 
korpusu (8) wciśnięty jest wkład miediziany (7), który 
na powierzchni zewnętrznej zawiera warstwę izola-
cji termicznej (9). Ponadto głowica ma wewnętrzny 
otwór stopniowany (4, 5) współosiowy z otworem 
wkładu miedzianego (7). (1 zastrzeżenie) 

B29G 
C08L 

P. 195400 17.01.1977 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wnzeszcz, Polska 
(Jerzy Madey, Jerzy Doerffer, Jadwiga Foerster, Jan 
Przemysław Kozłowski, Grzegorz Mizgier, Michał 
Wilczopolski). 

Kształtki z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego 
i sposób ich wytwarzania 

Kształtki według wynalazku charakteryzują się tym, 
że w skład tworzywa wchodzi 35% wagowych spoiwa 
w postaci nienasyconej żywicy poliestrowej, korzyst-
nie o lepkości 4000 cP, 30% wagowych zbrojenia w 
postaci niskoalkalicznego włókna szklanego w pas-
mach nieskręconych, ciętych na długość 10-i-15 mm, 
30% wagowych wypełniacza mineralnego, korzystnie 
węglanu wapniowego, 1,5% wagowych inicjatora, jak 
techniczny nadtlenek benzoilu, 4% wagowych wypeł-
niaczy specjalnych w postaci, jak talk i polietylen, 
1% wagowy środka smarującego, jak steatynian cyn-
ku oraz 0,5% wagowych barwnika. 

Sposób wytwarzania kształtek polega na tym, że 
miesza się spoiwo z inicjatorem, środkiem smarują-
cym, barwnikiem i wypełniaczami specjalnymi. Na-
stępnie dodaje się wypełniacz mineralny, ponownie 
miesza do uzyskania ciastowatej masy, a na końcu 
dodaje się zbrojenie. Wytworzoną masę wprowadza 
się do ogrzewanych form stalowych oraz poddaje 
formowaniu w temperaturze około 375°K i pod ciś-
nieniem rzędu 80-Ť-100 atm, po czym wypraski łączy 
się przez sklejenie na obwodzie, uzyskując kształtkę. 

(2 zastrzeżenia) 

B29H P.201186 T 29.09.1977 

Gliwickie Zakłady Chemiczne „Carbochem", Gliwi-
ce, Polska (Jerzy Dolecki, Zygmunt Hiipsh, Kazimierz 
Surmacz, Romuald Śmigielski, Kazimierz Wnęk, Eryk 
Zmuda, Zbigniew Jarzmiński, Zenon Jurkiewicz, Le-
szek Zunzycki). 

Instalacja do ciągłej pirolizy opon 
nierozdrobnionych 

Instalacja wg wynalazku składa się z reaktora trój-
strefowego (1), kompletu wózków z wieszakami dla 
opon i przeponami (2), przepycharki wózków (3), wy-
twornicy spalin (4), układu kondensacyjnego (5), dmu-
chawy gazu popirolitycznego (6), rekuperatora spalin 
odlotowych (7), dmuchawy spalin (8), kominów (9), 
kominów (9), komory spalania gazów odlotowych (10). 

(5 zastrzeżeń) 

B30B P. 195629 28.01.1977 

Ośrodek Badawozo-Rozwojowy Obróbki Plastycznej 
Metali „Plasomet", Warszawa, Polska (Jerzy Anto-
siak). 

Układ zasilania olejem hydrostatycznego łożyskowania 
elementów napędu pras i innych maszyn podlegających 

krótkotrwałym cyklicznie działającym obciążeniom 

Wynalazek roizwiązuje zagadnienie zmniejszenia po-
boru mocy na zasilanie olejem łożysk hydrostatycz-
nych oraz umożliwienia rozruchu maszyn pod obcią-
żeniem. 

Wynalazek dotyczy układów zasilania zaopatrzo-
nych w odrębny silnik. Między pompą lub pompami 
(2) a napędzającym je silnikiem (1) jest umieszczone 
zamachowe koło (3). Tłoczne przewody (8) mają przy-
łączone odcinająco-upustowe zawory (9) łączące pom-
pę lub pompy (2) ze zbiornikiem (4). (1 zastrzeżenie) 
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B32B 
B29D 

P. 194878 29.12.1976 

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego, 
Kraków, Polska (Jan Poznański, Maria Lech, Ryszard 
Lewandowski, Iwona Duraj). 

Sposób otrzymywania materiału na podnoski 
termoplastyczne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymania ma-
teriału wysokoelastycznego i charakteryzującego sie. 
trwałością zachowania kształtu. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że włókninę po impregnowaniu roztworem kleju po-
listyrenowego odciska się na walcach, których od-
ległość między sobą wynosi 1-1,2 grubości włókniny. 
Po osuszeniu nasyca się włókniną środkiem termo-
plastycznym o składzie: 85-95 części ciężarowych ko-
polimeru metokrylanu butylu ez kwasem metakrylo-
wym 5-15 części ciężarowych chloroparafiny, lub 
34-45 części ciężarowych kopolimeru metakrylanu 
butylu z kwasem metakrylowym, 5-10 części cięża-
rowych chloroparafiny, 15-20 części ciężarowych ka-
lafonii, 25-45 części ciężarowych octanu metylu. 

(1 zastrzeżenie) 

B32B P. 195333 15.01.1977 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow-
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Zenon Schneider, 
Zbigniew Wyderka, Alina Kowalska-Kiedik, Jan 
Schneider, Andrzej Kosz). 

Sposób wytwarzania tworzyw warstwowych 

Sposób wytwarzania tworzyw warstwowych o zmniej-
szonej palności, otrzymywanego przez nasycenie noś-
ników roztworem żywicy fenolowej, wysuszenie na-
syconych nośników i utwardzenie ich w podwyższo-
nej temperaturze i przy podwyższonym ciśnieniu, we-
dług wynalazku polega na tym, że nośniki-nasyca się 
roztworem żywicy fenolowej zawierającej bromowa-
ny dwunonylofenol lub mieszaninę bromowanego dwu-
nonylofenolu z bromowanym 2,2 bis(4-hydroksyfenylo) 
propanem. Sposób może być stosowany przy wytwa-
rzaniu płyt elektroizolacyjnych dekoracyjnych i in-
nych. (5 zastrzeżeń) 

B43K P. 195335 15.01.1977 

Antoni Zybert, Warszawa, Polska (Antoni Zybert). 

Końcówka pióra kulkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji eliminującej konieczność stosowania spręży-
ny stalowej i pierścienia oporowego z pojedynczym 

otworem oraz operację odkształcenia plastycznego o-
brzeża korpusu końcówki. Końcówka pióra zaopatrzo-
na w zawór samoczynnie zamykający dopływ atra-
mentu do kulki piszącej po zwolnieniu jej nacisku na 
papier, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
zawór jej wyposażony jest w element sprężysty (4) 
wykonany z materiału o wysokiej sprężystości i ma-
jący postać walca, zaopatrzony na obwodzie w rowki 
(10), którymi spływa atrament. Element sprężysty (4) 
osadzony jest zaciskowo w otworze (13) korpusu (1) 
końcówki. (5 zastrzeżeń) 

B60C P. 201983 08.11.1977 

Pierwszeństwo: 27.01.1977 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki (nr 762917) 

International Harvester Company, Chicago, Siany 
Zjednoczone Ameryki. 

Ostroga prętowa przeciwpoślizgowa i sposób 
wytwarzania ostrogi prętowej przeciwślizgowej 

Ostroga prętowa przeciwślizgowa do opon pneuma-
tycznych zawierająca pas o zamkniętym obwodzie 
podtrzymujący podstawy ostrogi, charakteryzuje się 
ť>rm że stanowi ją wydłużony pręt uformowany na 
kształt daszka o rozwartym kącie wewnętrznym lub 
stanowi wydłużone „Z" mające prostą część środkową 
(25) łączącą wewnętrzne końce zewnętrznych równo-
ległych do siebie części (23, 27), mający równoległe 
ściany górną i dolną i nachylone na zewnątrz poczy-
nając od ściany górnej ściany bocznej oraz ma otwo-
ry na każdym końcu przeznaczone do zamocowania 
ostrogi (20, 30) do podstawy (14). 

Sposób wytwarzania ostrogi prętowej przeciwślizgo-
wej polega na tym, że walcuje się pręt do uzyskania 
równoległych ścian górnej i dolnej i nachylonych na 
zewnątrz, poczynając od ściany górnej, ścian bocz-
nych, tnie się pręt na części, zgina się je w ostrogę, 
po czym wykonuje się otwory w końcowych częś-
ciach ostrogi. (10 zastrzeżeń) 
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B60L P. 195391 17.01.1977 

PKP Biuro Projektów Kolejowych, Katowice, Pol-
ska (Paweł Biskuo). 

Układ elektryczny do sterowania obwodów elektrycz-
nych z kontrolą czasu załączania 

Przedmiotem wynalazku jest układ elektryczny do 
dwustopniowego sterowania obwodów elektrycznych 
z kontrolą czasu załączania, przeznaczony szczególnie 
dla załączania obwodów elektrycznego ogrzewania 
zwrotnic kolejowych. 

Układ wyposażony jest w dwa przyciski załączające 
(17 i 18) połączone przez przekaźnik pomocniczy (1) 
i przekaźnik programowy (5) ze stycznikiem głównym 
(8). Pomiędzy źródło prądu a przekaźnik pomocniczy 
(1) włączony jest przekaźnik czasowy (11) z przycis-
kiem kasującym (10) i urządzeniem (14) sygnalizacji 
optyczno-akustycznej. Układ ten umożliwia normalne 
grzanie rozjazdów, podgrzewanie częściowe oraz sy-
gnalizuje w nastawionych odstępach czasu działanie 
ogrzewania. (1 zastrzeżenie) 

E60N 
A47J 

P. 195563 25.01.1977 

Zakłady Sprzętu Domowego PREDOM-PRESPOL" 
Niewiadów, Polska (Marek Jankowski, Edward Sek, 
Grażyna Bazydło, Henryk Sobański, Wiesław Róż-
kowicz, Andrzej Mazurek, Krzysztof Łozowski, Hen-
ryk Jatczak). 

Zaparzarka samochodowa do kawy lub herbaty 

Zaparzarka samochodowa do kawy lub herbaty, po-
siadająca korpus wyposażony w zbiornik grzewczy 
z elementem grzejnym, komorę parzenia, sznur do-
prowadzający energię elektryczną zakończony wty-
kiem, charakteryzuje się tym, że układ obiegu wody 
wykonany jest w kształcie dwu liter „U" odwróconych 
i nałożonych na siebie, gdzie woda ze zbiornika (2) 
poprzez zaworek zwrotny (7), zbiornik grzewczy (4), 
przewód wody gorącej (9), zaparzak (10) z pojem-
nikiem (11) na wsad przepływa do naczynia (21) za-
wieszonego na zaczepie (20) korpusu (1), przy czym 
elementy obiegu usytuowane są w jednej płaszczyź-
nie pionowej. (6 zastrzeżeń) 

BG1B P. 195477 20.01.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pstrowski", Zabrze, 
Polska (Roland Nowak, Bernard Brosz). 

Złącze toru kolejek szynowych podwieszonych 

Złącze toru dowolnych kolejek szynowych podwie-
szonych składa się z dwóch wydłużonych łubek (1), 
posiadających co najmniej po cztery otwory (2) na 
śruby ściągające, założonych symetrycznie na stykach 
górnej stopy toru (3) i zawieszonych za pośrednictwem 
cięgna (6) do konstrukcji lub obudowy górniczej, sta-
nowiących izłącze i równocześnie aawiesie toru. Nato-
miast dolna stopka toru (3) posiada otwory (4), do 
których wchodzi luźno pasowany kołek (5). 

(1 zastrzeżenie) 

B61B P. 195479 20.01.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Czerwona Gwardia", 
Czeladź, Polska (Mieczysław Rudnicki, Adam Waj-
deczko, Czesław Bernacki, Zdzisław Kowalik). 

Łapacz wózków szynowej kolejki podwieszanej, 
szczególnie w wyrobiskach górniczych nachylonych 

Łapacz wózków szynowej kolejki podwieszanej za-
montowany na torze jezdnym kolejki wyposażony jest 
w dwie pary ramion uchylnych umocowanych obroto-
wo, z których jedna para robocza (5), luźno zwisa-
jąca umożliwia przesuwanie się wózka w dowolną 
stronę kierunku jazdy, a druga para ramion - blo-
kująca (3) opada i blokuje drugi człon wózka w przy-
padku zwiększonej szybkości jego poruszania się, spo-
wodowanego zerwaniem się liny pociągowej. Roz-
wiązanie to gwarantuje szybkie i pewne zatrzymanie 
wózka i eliminuje do minimum zagrożenie załogi 
pracującej w miejscach przeładunku materiałów. 

(2 zastrzeżenia) 
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B61D P. 195427 18.01.1977 

Zbigniew Wasilczuk, Radom, Polska (Zbigniem Wa-
silczuk). 

Układ amortyzujący zwłaszcza dla pojazdów szyno-
wych 

Przedmiotem wynalazku jest układ amortyzujący 
poprzeczny, przeznaczony zwłaszcza dla pojazdów szy-
nowych, dla całych wagonów lub tylko dla ich nie-
których zespołów np. łóżka w wagonie sypialnym. 

Układ amortyzacji poprzecznej ma dwa amortyzato-
ry (1) sprężynowe, oddziaływujące na obsadę czopu 
wagonu, każdy ze swej strony, utrzymując wagon 
w środkowym symetrycznym położeniu, przy czym 
pudło wagonu jest osadzone na belce bujakowej na 
wałkach (2), które umożliwiają bezwładnościowe, 
względne przemieszczanie się poprzeczne pudła wa-
gonu w odniesieniu do podwozia wagonu. 

Zespół wagonu - łóżko w wagonie sypialnym ma 
dwa amortyzatory (3), które utrzymują je w położe-
niu środkowym oraz rolki (4), po których się ono 
przemieszcza względem pudła wagonu. 

(1 zastrzeżenie) 

B62D 
B60P 

P. 195550 24.01.1977 

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Maszy-
nowego Leśnictwa, Wrocław, Polska (Edward Ko-
izłowski, Jerzy Drzewoski). 

Przyczepa jednoosiowa do dłużyc 

Przedmiotem wynalazku jest przyczepa jednoosiowa 
rozworowa do dłużyc. 

Istotną cechą przyczepy według wynalazku jest po-
siadanie przez nią ramy (1) o wydłużonym dyszlu, 
w której umieszczona jest tuleja (2) z prowadnicą 
kształtową (3) i z zaciskiem mocującym (6), w której 
umieszczona jest przesuwnie nieobrotowo rozwora (4) 
z prowadnikiem, wewnątrz zaś rozwory (4) umiesz-
czony jest przewód hamulcowy (7) i wiązka prze-
wodów elektrycznych (8) łączące pojazd ciągnący z 
przyczepa. 

Do jazdy z ładunkiem długim w zacisku mocują-
cym umocowany jest koniec rozwory, zaś do jazdy 
luzem rozwora jest wsunięta do dyszla i mocowana 
jest w zacisku mocującym na swoim początku. 

Łączenie układu pneumatycznego pojazdu ciągnącego 
z przewodem pneumatycznym rozwory odbywa się za 
pomocą przewodów pneumatycznych giętkich z gło-
wicami szybkozłącznymi (9), które umieszczone są w 
dyszlu przyczepy, zaś układu elektrycznego - za 
pomocą przewodów giętkich z wtyczkami i gniazdka-
mi wtykowymi, które również umieszczone są w przy-
czepie. (1 zastrzeżenie) 

B6SB P. 202796 09.12.1977 

Pierwszeństwo: 09.12.1976 - Francja (nr 7637111) 
30.11.1977 - Francja (nr 7736151) 

Mac Gregor Internatianal S.A., Bale, Szwajcaria 
(Henri Kummerman). 

Urządzenie do sterowania pokrywą luku statku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uniknięcia nie-
bezpieczeństwa przeniknięcia substancji smarujących 
przez luk do ładowni statku. 

Urządzenie według wynalazku zawierające trzy 
środki sterujące (6), (7), (8) charakteryzuje się tym, 
że ma dźwignię (58) umieszczoną poza torem tocznym 
określonym przez parapet zrębnicy (5). Po parapecie 
zrębnicy (5) toczą się rolki toczne drugiego i trzeciego 
elementu pokrywy (2a, 3a). 

Wynalazek ma zastosowanie zwłaszcza w przypadku 
transportu towarów takich jak papier. 

(23 zastrzeżenia) 
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E63C P. 195433 20.01.1977 

Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów Zakład 
Usług Technicznych, Warszawa, Polska, (Stanisław 
Szczotkowski). 

Poduszka ratunkowa 

Poduszkę ratunkową zabezpieczającą człowieka 
przed utonięciem, stanowi torba (1) zamknięta obu-
stronnie na skręt (2), w której znajduje się sproszko-
wany kwaśny węglan sodu (3) oraz nabój gazowy (4). 
Rękojeści (5) naboju (4) umocowane są do powłoki 
torby (1) za pomocą pętli (6) i cięgna z uchwytem (7). 

Po pociąganiu za uchwyt (7) następuje zadziałanie 
naboju (4) z którego wpływa kwas mieszając się z 
kwaśnym węglanem sodu (3) powodujące wytwarza-
nie się gazu, wypełniającego torbę (1). (2 zastrzeżenia) 

B63C P. 195533 23.01.1977 

Jerzy Grzeszczuk, Goleniów, Polska (Jerzy Grzesz-
czuk). 

Worek do pływania 

Przedmiotem wynalazku jest worek do pływania 
chroniący człowieka przed zamoczeniem, utonięciem, 
oddziaływaniem niskich temperatur wody i powietrza, 

oraz opadami atmosferycznymi, umożliwiający wyko-
nywanie skoków do wody, przebywanie w zimnej 
wodzie, pływanie w wodzie. Worek do pływania ma 
główne zastosowanie w sporcie oraz w ratownictwie 
osób, które skaczą do wody z pokładów statków pły-
wających, lub ze spadochronem z pokładów statków 
powietrznych. 

Worek ten składa się z pojemnika worka (1), płetwy 
(2), komory pływakowej (3), ustnika (4) i osłony (5). 

Worek (1) i osłona (5) wykonane są z cienkiego, 
elastycznego i nieprzemakalnego materiału. Obrzeże 
worka (1) połączone jest z komorą pływakową (3) w 
sposób zapewniający szczelność połączenia. 

Komora pływakowa (3) wypełniana jest powietrzem 
z butli sprężonego powietrza (7) lub poprzez ustnik 
(4). Do przechowywania worka jest torba (10). 

(5 zastrzeżeń) 

B64C P. 202598 02.12.1977 

Pierwszeństwo: 03.12.1976 - USA (nr 7474458) 

United Technologies Corporation, Harford, Stany 
Zjednoczone Ameryki, (Charles Frederick Niebanck, 
Steven Arien Klusman, Irwin Jeffrey Kenigsberg). 

Ukíad zawieszenia podwozia samolotu, 
szczególnie helikoptera 

Układ zawieszenia podwozia samolotu, szczególnie 
helikoptera zawiera zespół zawieszenia pionowego oraz 
odrębny i niezależny od niego zespół zawieszenia prze-
chyłowego. Zespół zawieszenia pionowego zawiera dwa 
koła (36, 38) rozmieszczone po obu stronach kadłuba 
(12), układ amortyzatorów olejowo-powietrznych (20, 
22) łączący każde z kół (36, 38) iz kadłubem (12), ele-
menty łączące układ amortyzatorów z kadłubem (12) 
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oraz pręty (44, 50) połączone przegubowo z amorty-
zatorami olejowo-powietrznymi (20, 22). Zespół za-
wieszenia przechyłowego zawiera poprzeczny drążek 
(52) połączony przegubowo z końcami prętów (44, 59), 
łączniki (54, 56) przegubowe, łączące drążek (52) z 
kadłubem (12) tak, że kadłub (12), łączniki (54, 56) 
przegubowe i drążek (52) współdziałają tworząc cztero-
członowe złącze (79) oraz elementy sprężyste (62, 62A) 
i tłumiki (64, 64A) usytuowane pomiędzy poprzecz-
nym drążkiem (52), a kadłubem (12). (9 zastrzeżeń) 

E64C P. 202794 02.12.1977 

Pierwszeństwo: 09.12.1976 - Stany Zjednoczone 
Ameryki (nr 749131 

United Technologies Corporation, Hartford, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Irwin Jeffrey Königsberg, Lar-
ry Bruce Eastman). 

Ukîad zawieszenia przekładni wirnika helikoptera 

Układ zawieszenia przekładni wirnika helikoptera 
zawiera wiele elementów sprężystych (20, 22) o ściśle 
ukierunkowanych osiach, osadzonych pomiędzy kadłu-
bem (12) a przekładnią (14) wirnika (16), zawierają-
cych na przemian warstwy elastomeru i metali usy-
tuowane koncentrycznie, prostopadle do osi każdego 
elementu. Każdy element sprężysty (20, 22) ma oś 
ogniskową, pokrywającą się z jego osią, prostopadłą 
do linii sił tnących przechylających oraz linii sił 
tnących pochylających każdej warstwy elementu sprę-
żystego. Osie ogniskowe odpowiednich elementów 
sprężystych (20, 22) przecinają się, wyznaczając po-
między punktami przecięcia oś przechylenia (72) u-
kładu zawieszenia, usytuowaną wzdłuż kadłuba (12), 
oraz oś pochylenia (76, usytuowaną prostopadle do 
kadłuba (12), które to osie (72, 76) są przesunięte 
względem siebie o określoną odległość. 

(11 zastrzeżeń) 

B65B P.204245 T 26.01.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Drzewne-
go, „ORED", Poznań, Polska (Romuald Nowicki, Cze-
sław Kondys, Robert Nowak). 

Urządzenie do ściskania zwłaszcza pakietu tarcicy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ściskania pakietu 
(12) tarcicy w celu obwiązania. Urządzenie ma zespo-
ły napędowe śrub przesuwających belki ściskające 
(5) i (8), które wyposażone są w wyłączniki dynamo-
metryczne napędu umożliwiające regulację sił ściska-
nia, zawierające łączniki (16), dźwignie (17) sprężyny 
(19), mikrołączniki (21) i zderzaki (20). Belka ściska-
jąca (5) w kierunku pionowym wyposażona jest w 
czujnik zatrzymujący ją w żądanej odległości od pa-
kietu, który zawiera dźwignię (13) i mikrołącznik (15). 
Urządzenie współpracuje z przenośnikami na przy-
kład rolkowymi (30) i (31). (2 zastrzeżenia) 

B65D P.195628 27.01.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligra-
ficznego, Warszawa, Polska (Jerzy Hilsberg, Czesław 
Orliński). 

Urządzenie do przechowywania w pozycji wiszącej 
perforowanych form kopiowanych, rysunków kon-
strukcyjnych, plansz i innych arkuszy dużych forma-

tów. 

Urządzenie według wynalazku składa się z zaopa-
trzonych w bolce (1) wieszaków (2), umocowanych 
przesuwnie na poziomych prowadnicach (3) i wybie-
raka (5) z bolcami (6) o identycznym rozstawieniu 
jak bolce (1) wieszaków (2). Każdy wieszak (2) za-
opatrzony jest w sprzężoną dla wszystkich bolców (1) 
obrotową blokadę (7). Wybierak (5) umocowany jest 
przesuwnie na prowadnicach (4) i zawieszony obroto-
wo na dwóch bocznych wykorbionych dźwigniach (9). 

Urządzenie stosowane jest w drukarniach i biurach 
konstrukcyjnych. (2 zastrzeżenia) 

B65D P.195673 29.01.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligra-
ficznego, Warszawa, Polska (Jerzy Hilsberg, Czesław 
Orliński). 

Urządzenie do przechowywania form drukowych 

Urządzenie do przechowywania form drukowych w 
pozycji wiszącej, stosowane w drukarniach, składa 
się z jednej pary wewnętrznych prowadnic (1) z prze-
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suwnymi wieszakami i z jednej pary zewnętrznych 
prowadnic (2) z przesuwnym wyciągowym podnośni-
kiem (10). Przesuwne wieszaki wyposażone są w blo-
kady i posiadają dwustronne bolce (6) zakończone 
centrującymi zamkami (7). Bolce (6) zaopatrzone są 
w dwustronne sprzężone blokady (9). Przesuwny wy-
ciągowy podnośnik (10) wyposażony jest w wyciągo-
wą, wieszakową listwę z napędową przekładnią z 
blokada. (3 zastrzeżenia) 

B65F P.200994 T 21.09.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oczyszczania Miast 
w Łodzi Oddział we Wrocławiu, Wrocław, Polska 
(Ignacy Mrukowicz, Jan Łyszczek, Kazimierz Wierz-
bicki). 

Urządzenie pneumatyczne do usuwania śmieci 
a zwłaszcza opróżniania koszy ulicznych 

Urządzenie wg wynalazku umieszczone na podwo-
ziu pojazdu samochodowego (1) charakteryzuje się 
tym, że wentylator ssący (5) jest w stanie pracy po-
łączony króćcem tłoozącym (7) ze zbiornikiem na śmie-
ci (2), a stroną ssącą z giętkim przewodem rurowym 
(8), podpartym we wsporniku (10), wychylnie w płasz-
czyźnie pionowej i skrętnie wokół osi pionowej. Prze-
wód rurowy (8) jest rozsuwny osiowo, a wysuwna 
część przewodu rurowego (11) ma zakrzywioną, gięt-
ką część końcową (12) wychylną w płaszczyźnie 
pionowej i wyposażoną w końcówkę ssącą (13). 

(4 zastrzeżenia) 

B65G P.195411 19.01.1977 

Atlas Pacific Engineering Company, Emeryville, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki (Malcolm Wallace Loveland. 
Robert Jene Singleton). 

Urządzenie dla dostarczania owoców ze stosu 
na przenośnik 

Urządzenie dla dostarczania owoców ze stosu na 
przenośnik ma pierwszy zbiornik (12) na owoce i ciecz 
podtrzymującą, drugi zbiornik (13) dla magazyno-
wania cieczy, kanał przelewowy (17) łączący wewnętrz-
nie pierwszy zbiornik (12) z drugim zbiornikiem (13) 
dla utrzymywania maksymalnego poziomu cieczy w 
pierwszym zbiorniku, przewód powrotny (16) łączący 
wewnętrznie pierwszy zbiornik (12) z drugim zbiorni-
kiem (13), przy czym przewód powrotny (16) ma wlot 
umieszczony poniżej przenośnika i otwór wyładowu-
jący do drugiego zbiornika (13) oraz zespół pompu-
jący dla pompowania cieczy z drugiego zbiornika (13) 
do pierwszego zbiornika (12) w punkcie oddalonym 
od wlotu przewodu powrotnego (16). (8 zastrzeżeń) 

B65G P.195413 17.01.1977 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOW-
NIA", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Andrzej Antończyk. 
Stanisław Sabina, Stefan Puńko, Jerzy Miszka). 

Sposób bezpyłowego rozładunku i transportu wew-
nętrznego materiałów sypkich oraz urządzenie do bez-
pyłowego rozładunku i transportu materiałów sypkich 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ma-
teriał sypki zasysa się bezpośrednio z opakowania (1) 
przy pomocy urządzenia zasysającego (7) za pośred-
nictwem ssawki (2) i układu przewodów (13) do mie-
szalnika (3), gdzie materiał zrasza się cieczą i tran-
sportuje przy równoczesnym wymieszaniu wzdłuż 
prowadnicy ślimakowej (11) mieszalnika (3) do cyklo-
nu - rozdzielacza (4), w którym następuje oddziele-
nie materiału od czynnika gazowego^ Transportowany 
materiał w postaci półpłynnej papki spada grawita-
cyjnie do rury zasysającej (9) pompy wirowej (5), 
przesyłającej materiał do dowolnego punktu instalacji, 
natomiast czynnik gazowy ewakuowany jest z cyklo-
nu-rozdzielacza (4) poprzez przerywacz ognia (6) za 
pomocą urządzenia zasysającego (7). 

Urządzenie do stosowania tego sposobu charaktery-
zuje się tym, że ma rurowy mieszalnik (3), złożony 
z dwóch części, z prostego odcinka rurowego (8) z 
umieszczoną wewnątrz prowadnicą ślimakową (U). 
połączonego u wylotu z cyklonem - rozdzielaczem (4), 
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przechodzącym w dolnej części w przewód ssący (9) 
pompy wirowej (5), przesyłającej materiał do dowol-
nego punktu instalacji oraz drugiego odcinka (12) mie-
szalnika (3), który posiada kształt odwróconej litery 
,,u" i połączony jest na wlocie z przewodem (13) za-
sysającym za pośrednictwem ssawki (2) materiał z 
opakowania (1). (3 zastrzeżenia) 

B65G P. 195421 18.01.1977 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice; 
Polska (Zbigniew Kacprzak, Antoni Marczewski). 

Urządzenie przesypowe 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przesypowe 
służące do przemieszczania materiału sypkiego z jed-
nym aparatu w kształcie walca obracającego sią wo-
kół swojej osi poziomej do drugiego aparatu. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia od-
ległości pomiędzy współpracującymi aparatami. 

Urządzenie przesypowe posiada dwie komory wlo-
tową (5) i wylotową (6) rozdzielone przegrodą środ-
kową (3), do której przytwierdzony jest przenośnik 
wibracyjny (1). 

Część izasypowa przenośnika wibracyjnego znajduje 
się wewnątrz komory wlotowej (5) i wchodzi w część 
wysypową obrotowego walczaka (7), a część wysy-
powa przenośnika wibracyjnego (1), iznajduje się we 
wnętrzu komory wylotowej (6) i wchodzi do części 
zasypowej aparatu odbierającego (4). (2 zastrzeżenia) 

E65G P.195616 26.01.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego „POLTEGOR", Wrocław, Polska (Fer-
dynand John, Marian Nogala, Zbigniew Kunikowski, 
Tadeusz Masłowski). 

Aeracyjna ładowarka materiałów sypkich do barek 

Aeracyjna ładowarka według wynalazku wykorzy-
stująca zjawisko płynnego przemieszczania się mate-
riału sypkiego ma rynnę (1) z przeponą porowatą (2), 
pod którą wprowadzone zostaje powietrze z wenty-
latora. 

Konstrukcja rynny (1) jest zarazem konstrukcją 
nośną wysięgnika (3) ładowarki. Obrotowe zamocowa-
nie wysięgnika (3) umożliwia zamianę zasięgu ładowa-
nia, co jest konieczne :ze względu na różną szerokość 
barek. Oprócz ruchu obrotowego wysięgnik (3) jest 
opuszczany na zlinowaniu (4), co pozwala na utrzy-
manie odległości między wysypem z rynny (1) a dnem 
barki w zależności od poziomu wody w basenie por-
tu. 

Powietrze podmuchowe dostarczane jest przewo-
dami (5) z komory (6) wentylatorów, zaś powietrze 
odpylania odciągane jest przewodami (7) i wentyla-
torem (8) wyciągowym. Na końcu wysięgnika (3) na 
którym znajduje się aeracyjne urządzenie transportu-
jące, umieszczona jest osłaniająca głowica (9) posia-
dająca dwa kanały (10) cyrkulacji wewnętrznej po-
wietrza zapylonego, które osłania kloszowa osłona (11) 
elastyczna. Elastyczna osłona (11), która na początku 
ładowania zwisa pionowo, a w miarę ładowania ukła-
da się samoczynnie na stożku wysypowym, zapewnia 
bezpyine ładowanie barki. (2 zastrzeżenia) 

B56G P.195679 29.01.1977 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Za-
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
„Promel", Gliwice, Polska (Lesław Czajkowski, Cze-
sław Wyrozumski). 

Urządzenie do transportu poziomego wiązarów 
dachowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do prze-
mieszczania stalowych wiązarów dachowych zwłasz-
cza tam, gdzie zachodzi konieczność wykonania no-
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wego dachu nad starym, a nawa na której mają być 
montowane wiązary nie posiada dostępu dźwigu umoż-
liwiającego montaż wiązarów. 

Urządzenie to wyposażone jest w dwa wózki (1) po-
łączone łącznikiem (2), które wspierają się na przę-
słach (3) bądź torach jezdnych współpracując z wią-
zarem (5) za pomocą kleszczy samozaciskających (6) 
i jarzm (10). (1 zastrzeżenie) 

B56G 
E04H 
E02B 

P.195687 29.01.1977 

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Siarko-
pol", Gdańsk, Polska (Józef Wiącek, Zdzisław Janu-
szewski). 

Sposób składowania różnych asortymentów siarki 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób składowania 
różnych asortymentów siarki oraz urządzenie do sto-
sowania sposobu pnzy załadunku na masowe środki 
transportu. 

Sposób składowania według wynalazku polega na 
tym, że w pierwszej fazie z płynnej siarki rodzimej 
wykonuje się składowisko w kształcie zbiornika, po 
jej ustaleniu wypełnia się jednym z produkowanych a-
sortymentów, zaś załadunek na masowe środki, tego 
asortymentu odbywa się grawitacyjnie przez zsypy i 
za pomocą przenośnika transportowego, zabudowane-

go w tunelu. Natomiast wypełnianie składowiska odby-
wa się za pomocą przenośnika zwałującego, zabudo-
wanego na konstrukcji nośnej w osi składowiska. 

Urządzenie stanowi składowisko w kształcie zbior-
nika (1) uzbrojonego w tunel (2) transportowy z prze-
nośnikiem (3) i zsypami (4). Składowisko posiada 
przenośnik (5) zwałujący z korzystnie rozmieszczony-
mi zgarniaczami (6), zabudowany na konstrukcji (7) 
nośnej lub przenośnik (8) samojezdny, usytuowany 
równolegle do składowiska. (5 zastrzeżeń) 

B65G P.200826 T 12.09.1977 

Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej, Poz-
nań, Polska (Henryk Adler). 

Sposób składowania wyrobów hutniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wysokiego skła-
dowania wyrobów hutniczych bez mieszania asorty-
mentów. 

Sposób polega na tym, że wyroby hutnicze uformo-
wane w jednostki (3) ładunkowe umieszczone na wóz-
kach (2) unoszących przemieszcza się na podnośniki 
(4) przejezdne i całość transportuje się na odległość 
oraz wysokość określonego segmentu regału (1). Na-
stępnie wózkami (2) unoszącymi transportuje się jed-
nostki (3) ładunkowe do wnętrza regału (1) i składa 
się na wspornikach regału. 

Sposób służy do składowania wyrobów hutniczych 
w postaci blach, prętów, lub kształtowników. 

(2 zastrzeżenia) 

B65G P.201002 T 21.09.1977 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych -
Biuro Studiów i Typizacji, Katowice, "Polska (Zbig-
niew Wasilewski, Bernard Biegusz). 
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Pojemnik do przewozu materiałów pylastych z wy-
muszonym wyładowaniem materiału 

Pojemnik wg wynalazku wyposażony jest w zbior-
nik (1) wykonany w kształcie stożka z blachy. Zbior-
nik ma okrągły króciec załadowczy (8) zamykany kap-
turem (9) wykonanym z gumy oraz w dolnej części 
gardziel wyładowczą (3) zamykaną zasuwnią wyła-
dowczą obrotową (4). W gardzieli wyładowczej (3) 
znajduje się wirnik łopatkowy (2) napędzany poprzez 
wałek napędowy ręczną korbą (7). Zbiornik (1) ma 
konstrukcję wsporczą (5) przymocowaną do podstawy 
paletowej (6), umożliwiającej ustawienie pojemnika 
na wozie paletowym. 

Zbiornik wg wynalazku stosuje się do przewozu 
materiałów pylistych na powierzchni i na dole kopalni. 

(1 zastrzeżenie) 

B65G P. 201017 T 22.09.1977 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych 
Biuro Studiów i Typizacji, Katowice, Polska (Ber-
nard Biegusz, Zdzisław Bielak). 

Pojemnik do przewozu materiałów pylistych 

Przedmiotem wynalazku jest pojemnik do przewozu 
materiałów pylistych iz możliwością transportu wo-
zami paletowymi i kolejkami podwieszanymi. 

Pojemnik składa się z właściwego stalowego wypro-
filowanego pojemnika (1), wewnątrz którego wbudo-
wany jest przenośnik ślimakowy wstęgowy z przekład-
nią zębatą (3). W dalsizej części znajduje się wysyp z 
zasuwą ręczną (4) oraz przyspawane płozy (5). Od góry 
pojemnik (1) zamykany jest klapami z zamknię-
ciem (7). (1 zastrzeżenie) 

B65G P. 201154 T 30.09.1977 

„Techmatrans" Zakład Projektowo-Konstrukcyjny, 
Radom, Polska (Zdzisław Szewczyk). 

B!okada zawieszek, zwłaszcza w przenośnikach pod-
wieszonych 

Blokada wg wynalazku chrakteryzuje się tym, że 
wyposażona w liniowy silnik elektryczny (1), którego 
wirnik wytwarza pole elektromagnetyczne, w strumie-
niu którego jest umieszczony w prowadnicach (3) blo-
kujący suwak (2). Napęd blokady i suwak (2) są 
umieszczone z tej samej strony torów przenośnika. 

(1 zastrzeżenie) 

B65G P.203485 T 29.12.1977 

Pierwszeństwo: 31.12.1976 - RFN (P 26 59 789.7) 

Johann Berger, Josef Berger, Alfdorf, Republika Fe-
deralna Niemiec. 

Taśma parciana tkana 

Przedmiotem wynalazku jest taśma parciana tkana, 
stosowana zwłaszcza na pasy bezpieczeństwa. Wyna-
lazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wytrzyma-
łości na ścieranie krawędzi taśmy parcianej tkanej. 

Taśma według wynalazku cechuje się tym, że posia-
da krawędzie wykonane z nitek, które uprzednio zo-
stały poddane wstępnemu skurczowi, przy czym wiel-
kość tego skurczu wynosi V « m - f, gdzie m - mak-
symalna wielkość skurczu nitek osnowowych krawę-
dzi, a, f - wielkość późniejszego skurczu całej taśmy 
parcianej podczas utrwalania w obróbce cieplnej. 

(1 zastrzeżenie) 

B65G P.204185 24.01.1978 

Pierwszeństwo: 26.01.1977 - Szwecja (nr 7700788-8) 

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sztokholm, Szwe-
cja. 

Sposób układania podłużnych przedmiotów oraz urzą-
dzenie do układania podłużnych przedmiotów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób układania po-
dłużnych przedmiotów, zwłaszcza pewnej liczby po-
dłużnych detali rozszerzonych na jednym końcu do 
postaci główki względem pozostałej części przedmiotu, 
tak aby były one ustawiane główkami w tym samym 
określonym kierunku oraz urządzenie do układania 
podłużnych przedmiotów. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że podaje 
się pewną liczbę detali, każdy przez kanał przebiega-
jący wzdłuż średnicy przez cylinder obrotowy, po 
czym detale podane główkami do przodu zatrzymuje 
się każdy nad jednym otworem w ustalaczu umiesz-
czonym blisko cylindra obrotowego, w którego ka-
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nałach pozostają podłużne części detali. Detale poda-
ne podłużnymi częściami do przodu przechodzą cał-
kowicie przez cylinder obrotowy i zawierają każdy w 
jednym otworze ustalacza zatrzymując rozszerzone 
główki na zewnątrz tych otworów, utrzymuje się de-
tale pozostałe w cylindrze obrotowym, następnie ob-
raca się cylinder obrotowy o 180° wraz z detalami 
utrzymywanymi w nim, podnosi się ustalacz do jego 
pierwotnego położenia, i zwalnia się detale utrzy-
mywane w cylindrze obrotowym umożliwiając im 
przejście do ustalacza oraz zawiśnięcia każdego w 
jednym otworze w ustalacizu z główkami na zewnątrz 
otworów, przy czym wszystkie detale mają swe głów-
ki skierowane w stronę cylindra obrotowego. 

Urządzenie do układania podłużnych przedmiotów 
jest wyposażone w podajnik znanego typu do zasila-
nia urządzenia w pewną liczbę detali (A), a cylinder 
obrotowy (1) obracany wokół swej osi podłużnej jest 
wyposażony w pewną liczbę kanałów (2) przebiegają-
cych wzdłuż jego średnicy, przez które przechodzą de-
tale (A) oraz w elementy trzymające (5, 6) do utrzy-
mywania detali w tych kanałach. Ponadto urządzenie 
ma ustalacz (3a, 3b) umieszczony blisko cylindra ob-
rotowego (1) równolegle do niego, wyposażony w pew-
ną liczbę otworów (4) odpowiadających kanałom (2) 
w cylindrze obrotowym (1), przy czym pnzez te otwo-
ry (4) przechodzą części podłużne detali, lecz nie 
mieszczą się poszerzone główki (B) tych detali. 

(2 zastrzeżenia."» 

B65J P. 200933 19.09.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 87491 

Zakłady Konfekcji Technicznej „POLNAM", Czę-
stochowa, Polska (Edward Magiera, Tadeusz Rychlik, 
Andrzej Rymarczyk, Franciszek Kopacz, Jan Milów-
ka, Ryszard Jaworski). 

Składany pojemnik elastyczny zwłaszcza dla 
materiałów sypkich 

Składany pojemnik elastyczny zwłaszcza dla mate-
riałów sypkich składa się z elastycznej powłoki (1), 
nasypowego rękawa (2) oraz odpowiednio wykonanego 
wysypowego rękawa (9). Wysypowy rękaw (9) zabez-
pieczony jest osłoną (10), której jedna krawędź po-
łączona jest z dnem pojemnika, a druga - wyposażona 
jest w metalowe oczka (11) nakładane na znajdującej 
się na ścianie bocznej pojemnika zaczepy (12). Do po-
włoki rękawa zamocowana jest linka (13) z zawieszoną 
na niej zatyczką (14), która po przełożeniu oczek (11) 
przez zaczepy (12) stanowi zamknięcie wysypowego 
rękawa (9). (2 zastrzeżenia) 

B66B P.195618 26.01.1977 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud Miedzi, Lu-
bin, Polska (Jan Bartonez, Henryk Lorenz, Czesław 
Paprotny, Krzysztof Grzybowski). 

Układ selsynowego wskaźnika głębokości 

Układ selsynowego wskaźnika głębokości jest złożo-
ny z elektromagnetycznego przekaźnika kontrolnego 
(54), diod (31...46), łączników kontaktronowych (15...30) 
i magnesów (10, 12) sprzężonych mechanicznie z wir-
nikami (5, 7) selsyna nadawczego (1) i selsyna odbior-
czego (3). Przy selsynie nadawczym (1) i przy selsynie 
odbiorczym (3) są umieszczone identyczne zespoły 
usytuowanych promieniowo łączników kontaktrono-
wych .(15...22)) i (23...30) pobudzanych przez magnesy 
(10) i (12) wirujące w płaszczyźnie równoległej do 
płaszczyzn mocowania tych łączników. Pary łączników 
kontaktronowych obu zespołów (15,16) i (23, 24)... (21, 22) 
i (29, 30) są połączone ze sobą z jednej strony poprzez 
przeciwnie włączone diody (31, 32) i (39, 40)) ... (37, 38) 
i (45, 46) za pomocą przewodów (47...50). Kontrolny 
przekaźnik (54) jest przyłączony poprzez prostownik 
(55) i źródło zasilania (56) prądu przemiennego do 
punktów (51, 52), łączących razem łączniki kontaktro-
nowe z drugiej strony każdego zespołu. (3 zastrzeżenia) 
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B66B P. 202510 28.11.1977 

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

Urządzenie mechaniczne blokujące wysuwany pomost 
górniczej klatki wyciągowej 

Urządzenie według wynalazku, współpracujące z 
wózkiem zapychaka (1), który wjeżdżając pod pomost 
(4) klatki (24) celem zaczepienia swym zębem zabiera-
jącym (2) za belkę zabierakową (3) pomostu (4) wy-
konuje jednocześnie operację odblokowania pomostu, 
charakteryzuje się tym, że ma usytuowane współ-
osiowo i w płaszczyźnie poziomej względem wózka (1) 
dwie rolki (5), które są związane poprzez osie (6) z 
dźwigniami dwuiramiennymi (7), które ramieniem 
przeciwnym względem tej rolki (5) jest połączona z 
cięgłami (11, 12), które powodują pośrednio lub bez-
pośrednio wyciągnięcie z gniazd blokujących (18) 
części roboczych (17) trzpieni blokujących (15) prze-
suwających się w obudowach (16). Stan odblokowania 
trwa przez cały czas przebywania między rolkami 
(5) wózka zapychaka (1). Wycofanie wózka zapychaka 
(1) spowoduje powrót rolek (5) w swe pierwotne poło-
żenie na skutek oddziaływania sprężyn (21), które 
jednoczenie wprowadzą części robocze (17) sworzni (15) 
w gniazda blokujące (18). (4 zastrzeżenia) 

B66C 
B65G 

P. 195495 21.01.1977 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Mater-
iałów Budowlanych „ZREMB", Wrocław, Polska (Ja-
nusz Bondyra, Ludwik Szczepański, Adam Kołacz, 
Tadeusz Wrzesiński). 

Urządzenie do przeładunku różnych przedmiotów, 
zwłaszcza drobnych elementów budowlanych 

Urządzenie według wynalazku jest wyposażone w 
dwa zespoły wodzące złożone z cięgien (7 i 7a) z wbu-
dowanymi elementami podatnymi w postaci sprężyn 
(15) i (15a). Cięgna (7) i (7a) są zamocowane do kół 
nieruchomych (13) i (13a) oraz do końcówek suwaków 
(10) i (10a) umieszczonych przesuwnie wewnątrz po-
dłużnie (2) i (2a) ramy (1). Na poprzeczce (11) łączącej 
suwaki (10) i (10a) oraz na poprzeczce ramy (1) są za-
mocowane chwytaki (17) i (17a) przekazujące elemen-
ty budowlane (20) z jednego poziomu na dwa poziomy 
tunelu grzewczego. W czasie obrotu ramy (1) cięgna 
(7) i (7a) powodują rozsunięcie poprzeczki (11) wraz 
z elementem budowlanym (20) na odpowiednią od-
ległość pomiędzy przenośnikami (6) i (6a). 

(2 zastrzeżenia) 

B66C P. 195622 26.01.1977 

Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych i 
Samojezdnych przy Ośrodku Badawczo-Rozwojowym 
Maszyn Budowlanych, Bielsko-Biała, Polska (Piotr 
Morawski, Tadeusz Olszowski). 

Przenośna podstawka podpory zwłaszcza do żurawi 
samochodowych i samojezdnych 

Podstawka według wynalazku posiada korpus (7) 
oraz gniazdo (2) współpracujące z końcówką siłownika 
podpory (8). Do gniazda (2) umocowane są dwa pół-
pierścienie (1), za pomocą elementów złącznych (3). 
Sprężyna (5) ściska półpierścienie (1) w zaczepie (4). 

. (2 zastrzeżenia) 
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B68C 
B60P 

P.200887 T 15.09.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 171365. 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabę-
dy", Zaklad Doświadczalny Dźwigów Samochodowych 
i Samojezdnych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego U-
rządzeń Mechanicznych, Bielsko-Biała, Polska (Edward 
Sosna). 

Układ przemieszczania wysięgnika 

Przedmiotem wynalazku jest układ przemieszczania 
wysięgnika żurawia jezdniowego ze zmianą wysięgu 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odciążenia od ob-
ciążeń gnących obrotowego dźwigara, zmniejszenia 
skoku siłownika zmiany wysięgu i odciążenia sworz-
nia obrotu wysięgnika. 

Układ składa się z dźwigni (1) mocującej dolny prze-
gub siłownika zmiany wysięgu (2), połączonej obro-
towo z dźwigarem (3) bezpośrednio poprzez sworzeń 
obrotu (4) lub pośrednio poprzez piastę (5) wysięgnika 
(S). Łącznik (7) łączy dźwignię (1) z platformą (8) 
w ten sposób, że swoirzeń obrotu (4) dźwigni (1), 
swonzeń obrotu (9) dźwigara (3) oraz sworznie (10) 
(11) łączące łącznik (7) z dźwigarem (3) i platformą 
(8) tworzą układ równoległoboku dzięki czemu w cza-
sie obrotu dźwigara (3) z położenia transportowego do 
roboczego w poziomo usytuowanym wysięgnikiem (6) 
nie następuje utrata skoku siłownika zmiany wy-
sięgu (2). (2 zastrzeżenia) 

B66C 
E60P 

P. 201025 T 23.09.1977 

Czesław Szturma, Sieradz, Polska (Czesław Szturma). 

Urządzenie do chwytania i unoszenia stosów drewna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie transportu sto-
sów drewna przy wykorzystaniu samojezdnego pojaz-
du ciągnikowego. Urządzenie posiada ramę (1) w kształ-
cie prostokąta, do której przytwierdzone jest z jednej 
strony ramię (2) z poprzeczkami (3) oraz wachliwie 
osadzoną rolką (4) i łańcuchem (5). Z drugiej strony 
ramy (1) jest przymocowana rolka (6), która razem 
z rolką (4) pełni funkcję naprężacza linki (7) opasu-
jącej stos drewna. Ponadto do ramy (1) w górnej 
części jest zamocowany przegubowo łącznik (8) o re-
gulowanej długości, zaś w dolnej części po obydwu 
jej stronach przytwierdzone są sworznie (9), które słu-
żą do połączenia ramy (1) z mechanizmem unoszącym 
pojazdu ciągnikowego. (1 zastrzeżenie) 

B66C P. 201105 T 27.09.1977 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Za-
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
„PROMEL", Gliwice, Polska (Józef Wojnar, Antoni 
Ńowak). 

Żuraw wolnostojący o dużym wysięgu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie możliwości zwię-
kszania obciążeń, zwłaszcza w przypadku pracy na 
dłuższym promieniu wysięgnika. 

Żuraw według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że dolny koniec podstawy (1) słupa (2) przymocowany 
do fundamentu (3), od góry zakończony jest gniazdem 
(4) do posadowienia słupa (2). Słup (2) ma na obu 
swych końcach czopy (5) i (6) z łożyskami (7), na 
których osadzono obrotowo wysięgnik (8) w postaci 
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dwóch belek (9). Górne powierzchnie belek (9) służą 
do zamocowania torów jezdnych (10) wózka (11). Na 
przedłużeniu wysięgnika (8) po przeciwnej stronie 
słupa (2) znajduje się komora (12) z przeciwwagą (13). 

Nad komorę (12) znajduje się mechanizm podnosze-
nia (14) i mechanizm jazdy (15), które spełniają dodat-
kowo rolę przeciwwagi wysięgnika (8). 

Mechanizm obrotu żurawia (16) napędzający koło 
zębate (17) współpracujące z kołem zębatym (18) osa-
dzono na słupie (2) względnie na podstawie (1). Do 
podstawy (1) przytwierdzono nastawną krzywkę (19) 
regulującą kąt obrotu wysięgnika (8). 

Przesuwna skrzynka sterownicza (20) umieszczona 
jest najkorzystniej na prowadnicy (21). 

(2 zastrzeżenia) 

B66F P. 195488 21.01.1977 

Kombinat Napraw Maszyn Budowlanych „ZREMB", 
Radom, Polska (Kazimierz Gorgul). 

Wózek zwłaszcza do obsługi półek regałowych 
podwyższonego składowania 

Wózek zwłaszcza do obsługi półek regałowych pod-
wyższonego składowania ma zastosowanie w magazy-
nach do rozwożenia towarów wraz z ich załadunkiem 
i wyładunkiem na półki regałowe. 

Wózek posiada ruchomą płytę ładunkową (5) oraz 
kolumny lewą (2) i prawą (3) z umieszczonymi stop-
niami (4). Stopnie (4) są umieszczone wzdłuż boków 
kolumn (2 i 3) równolegle do osi jazdy wózka co u-
możliwia przejście przez wózek, który znajduje się 
W ścieżce regałowej. (3 zastrzeżenia) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B P. 195509 21.01.1977 

Gliwickie Zakłady Chemiczne „Carbochem", Gliwi-
ce, Polska (Jerzy Kropiwnicki, Kazimierz Foryś, Le-
szek Zurzycki, Zbigniew Bednarczyk, Jan Masłoń, 
Stanisław Foć, Krystyna Grochowicz, Jerzy Kwaśnik> 
Zenon Jurkiewicz). 

Sposób wytwarzania sadzy zwłaszcza do baverii 
galwanicznych 

Sposób według wynalazku polegający na obróbce 
cieplnej surowca w warunkach zapobiegających jego 
utlenieniu, charakteryzuje się tym, że stanowiącą su-
rowiec sadzę kanałową olejową niezagęszczoną o 
chłonności 10% roztworu wodnego acetonu nie mniej-
szej niż 13 ml/5 g i powierzchni właściwej nie mniej-
szej niż 70 m2/g zwilża się roztworem słabego kwasu 
karboksyłowego i poddaje wygrzewaniu w tempera-
turze 800 do 1600°C. (2 zastrzeżenia) 

C01F P. 195637 27.01.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Marian Starczewski). 

Sposób poprawy filtracji osadów typu żelu strąconych 
z wodnych roztworów ich soli, zwłaszcza 

wodorotlenku magnezu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że osady 
suszy się lub praży do tlenku, a następnie przemywa 
kilkakrotnie wodą. (1 zastrzeżenie) 

C02B P.195671 28.01.1977 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Słupsk, Polska (Krzy-
sztof Korzeniewski, Zbysława Banat, Henryk Rataj-
czyk). 

Środek do uzdatniania wody do picia i potrzeb 
gospodarczych 

Środek według wynalazku zawiera 60-65% wago-
wych popiołów lotnych niesortowanych, pochodzących 
z odpylaozy elektrostatycznych, w których ponad 2/3 
cząsteczek ma wymiary od 0,45 do 2,75 mm oraz 
35-40% wagowych sizkła wodnego sodowego. 

(1 zastrzeżenie) 

C02B P. 203916 10.01.1978 

Pierwszeństwo: 10.01.1977 - Węgry (nr BO-1649) 
Borsodi Vegyi Kombinat, Kazincbarcika, Węgry (Ot-

to Toth, Marton Stefan, Janos Latoarczai, Gyula Vaci). 

Sposób i urządzenie do zatężania wód o małej zawar-
tości substancji lotnych i wysokiej zawartości soli, 

zwłaszcza ścieków przemysłowych 

Sposób zatężania wód o małej zawartości substan-
cji lotnych i dużej zawartości soli, zwłaszcza ścieków 
przemysłowych, polega na tym, że wody rozpyla się 
w otwartej przestrzeni powietrznej nad basenem za-
tężającym (5) za pomocą armatek wodnych (7), po 
czym wody opadające z powrotem do basenu zatęża-
jącego (5) przepompowuje się ponownie przez armatki 
wodne (7), przy czym proces kontynuuje się aż do u-
zyskania założonego stężenia. 

Urządzenie do zatężania wód posiada na obwodzie 
basenu zatężającego (5) armatki wodne (7) skierowane 
do wnętrza basenu (5), które są połączone z przewo-
dem zasilającym (6), przy czym wlot przewodu zasila-
jącego połączony jest poprzez pompy (8) i rury (9) 
z przestrzenią basenu (5) zajmowaną przez cieci. 

Sposób i urządzenie według wynalazku można sto-
sować do otrzymania substancji użytkowych, na przy-
kład do otrzymywania soli z wody morskiej. 

(13 zastrzeżeń) 
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C02C P. 195534 24.01.1977 

Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownic-
twa Przemysłowego, Bydgoszcz, Polska (Władysław 
Białachowski, Kazimierz Stefanowski). 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków składa się z ko-
mory napowietrzania, urządzeń napowietrzających i 
osadnika wtórnego (7) wykonanego z rur (3) najlepiej 
z tworzywa sztucznego, ułożonych na pionowych ścia-
nach (1) zbiornika (2) w linii śrubowej o nachyleniu 
zwoju pod kątem 55° do 65°, przy czym dolne końce 
rur (4) są otwarte a górne (5) wprowadzone do koryta 
odpływowego (6), zaś ilość rur (3) i ich urzędów uza-
leżniona jest od wymaganej wydajności osadnika. 

(1 zastrzeżenie) 

C02C P. 195594 25.01.1977 

Łódzkie Zakłady Wyrobów Metalowych „Wizamet", 
Łódź, Polska (Bogumił Mianowski, Jan AdamWołuj -
czyk, Jarosław Strzałko, Wiktor Okołow, Maciej Ma-
łecki). 

Urządzenie do odzyskiwania wody zanieczyszczonej 
mechanicznie 

Urządzenie do odzyskiwania wody zanieczyszczonej 
mechanicznie wyposażone jest w przerzułnik spływu 
(1) zasilony siłownikiem pneumatycznym (2), połączony 
rurociągiem spływu (3) z filtrem magnetycznym (5) 
umiejscowionym nad zbiornikiem wody (7). Zbiornik 
posiada system przegród filtracyjnych (8) i rurę prze-

lewową (17). Zbiornik (7) połączony jest z multihydro-
cyklonem (11) poprzez rurociąg (19) i pompę (10). Pod 
zbiornikiem (7) usytuowany jest zbiorczy kanał ście-
kowy (18), z którego nadmiar wody usuwa pompa (15) 
sterowana wyłącznikiem pływakowym (16), natomiast 
stan wody w urządzeniu regulowany jest rurociągiem 
(13) wody uzupełniającej, posiadającym zawór mem-
branowy z pływakiem (9). (1 zastrzeżenie) 

C02C P.201123 T 29.09.1977 

Politechnika Warszawska, Warszawa. Polska (Roman 
Paszkowski). 

Urządzenie do zabezpieczenia wód otwartych 
przed ciekłymi pływającymi zanieczyszczeniami nie 

mieszającymi się z wodą 

Urządzenie według wynalazku służy do szybkiego 
ograniczenia a następnie zacieśnienia powierzchni za-
nieczyszczonej, co ułatwia zebranie zanieczyszczeń za 
pomocą odrębnych środków mechanicznych charakte-
ryzujące się tym, że ma pionową elastyczną przesło-
nę (1) wzmocnioną prostopadłymi do niej żebrami 
(2), która ma na bokach pływakowe komory (3) i przy 
dolnej krawędzi ciężarki (4). Komory (3) są umiesz-
czone po dwie jedna nad drugą. Pionowa odległość 
między ich ściankami jest nieco mniejsza od ich śred-
nicy, co umożliwia łączenie ciągów urządzenia przez 
wciskanie komór jednego między komory drugiego. 

(3 zastrzeżenia) 
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C02C P. 201218 T 30.09.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Andrzej Króli-
kowski, Andrzej Jodłowski, Jerzy Przybiński). 

Sposób oczyszczania ścieków zanieczyszczonych 
zawiesinami mineralnymi 

Sopsób oczyszczania ścieków zanieczyszczonych za-
wiesinami mineralnymi, zwłaszcza pochodzących z za-
kładów przemysłu ceramicznego i kruszyw mineral-
nych, na drodze ich sedymentacji w urządzeniach 
cyklicznych i przepływowych, polega na tym, że przed 
lub w czasie sedymentacji do ścieków dodawany zo-
staje polielektrolit w postaci poliakrylamidu niejono-
wego, po czym ścieki poddawane zostają filtracji na 
złożu iz piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,5-2,0 mm, 
współczynniku nierównomierności nie większym niż 
1,75 i wysokości warstwy nie mniejszej niż 1000 mm. 

(1 zastrzeżenie) 

C02D P.201209 T 30.09.1977 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, Pol-
ska (Lucjan Pawłowski, Władysław Kosiński, Wła-
dysław Mazarewicz, Janusz Barcicki, Ireneusz Burza-
wa). 

Sposób mocowania dysz filtracyjnych w płytach 
drenażowych oraz tuleja mocująca 

Sposób mocowania dysz filtracyjnych w płytach 
drenażowych polega na tym, że do otworów w płycie 
drenażowej (2) wprowadza się na wcisk, od góry lub 
cd dołu, najlepiej po całkowitym wykonaniu płyty lub 
bezpośrednio przed montażem dysz filtracyjnych, tu-
leję mocującą (1), w górnej części wewnątrz nagwin-
towaną, przy czym w przypadku wprowadzania od 
dołu tuleja (1) posiada w dolnej części pierścień czo-
pujący (7), natomiast w przypadku wprowadzania od 
góry, tuleja posiada dodatkowo stożkowe wycięcia (8) 
na obwodzie tulei i pierścienia umożliwiające izmianę 
średnicy tulei i pierścienia w trakcie montażu. Po 
umieszczeniu tulei w otworze płyty drenażowej wkrę-
ca się następnie dysze filtracyjne. 

Wynalazek jest szczególnie przydatny do mocowa-
nia dysiz filtracyjnych w płytach drenażowych filtrów 
otwartych, wchodzących w skład stacji uzdatniania 
wody dla celów komunalnych lub przemysłowych. 

(3 zastrzeżenia) 

C03B P. 195638 27.01.1977 

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, Polska 
(Marian Chrzeszczyk, Władysław Breda, Stanisław 
Pawłowski, Tadeusz Peszko, Roman Kielar, Justyn 
Stachurski, Marian Stalewski, Stanisław Malec, Ar-
nold Kuczmera). 

Sposób wytwarzania włókien mineralnych ze stopu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że stru-
mień stopionego materiału zassany do wnętrza inżek-
cyjno-ciśnieniowej dyszy rozwłókniany jest sprężonym 
gazem np. powietrzem. (1 zastrzeżenie) 

C04B P.195482 20.01.1977 

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

Środek do wyrobów ceramicznych 

Środek według wynalazku składa się iz gliny o wil-
gotności do 20%, w ilości 40-80% wagowych, odpa-
dowego szlamu z procesu chemigrafii w ilości do 10% 
wagowych, wody w ilości do 35% wagowych oraz ko-
rzystnie z materiału osuszającego w postaci mączki 
osuszającej w ilości do 15% wagowych lub wapna hy-
dratyzowanego w ilości do 0,5% wagowych. 

Powyższy środek znajduje zastosowanie przy pro-
dukcji wyrobów ceramicznych a zwłaszcza materia-
łów budowlanych jak np. cegieł, dziurawek, dachó-
wek, drenów melioracyjnych. (6 zastrzeżeń) 

C04B P. 195555 24.01.1977 

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, Polska 
(Marian Chrzeszczyk, Roman Kielar, Justyn Stachur-
ski, Władysław Bieda, Bolesław Jackiewicz, Włady-
sław Straś). 

Sposób wytwarzania topionych i odlewanych 
korundo wo-cyrkonowych materiałów ogniotrwałych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
topionego tworzywa na bazie A12O3, ZrO2, SiO2, Na2O 
wprowadza się 0,1-3,5% wagowych CaO i/lub 0 , 1 -
-3 ,5% wagowych MgO, i/lub 0,2-4,0% wagowych 
TiO2, przy czym łączna ilość domieszek wynosi 0 ,8-
-3 ,5% wagowych mieszanki a stosunek CaO: MgO 
nie może być większy niż 0,7. 

Otrzymane materiały ogniotrwałe stosowane są do 
wyłożenie basenów pieców szklarskich, walcowniczych 
pieców grzewczych i innych urządzeń pracujących w 
wysokiej temperaturze. (2 zastrzeżenia) 

C04B P. 195556 24.01.1977 

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, Polska 
(Marian Chrzeszczyk, Romana Kielar, Justyn Stachur-
ski, Władysław Bieda,, Bolesław Jackiewicz, Włady-
sław Straś). 

Sposób wytwarzania topionych i odlewanych 
wyrobów korundowocyrkonowych o wartości tlenku 

cyrkonu powyżej 35% 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
stopionej wsadowej mieszanki na bazie ZrO2, A12O3, 
Na2O o zawartości ZrO2 powyżej 35% dodaje się 
0,05-2,5% wagowych V2O5 lub 0,05-1,5% wagowych 
Co02, lub 0,05-0,8% wagowych La2O3. 

Otrzymane wyroby służą do wyłożenia basenów pie-
ców szklarskich. (1 zastrzeżenie) 
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C04B P. 195569 26.01.1977 

DSO „Tscherna metalurgia", Sofia, Bułgaria (Ivan 
Vassilev Genev, Michail Spirov Konstantinův, Alex-
ander Jordanov Valtschev, Vassil Georgiev Peev). 

Urządzenie do nakładania powłok ochronnych 
na elektrody grafitowe 

Urządzenie do nakładania powłok ochronnych na 
elektrody grafitowe charakteryzuje się tym, że za-
wiera dwa wałki (1) i (2), których osie przecinają się 
pod kątem od 0° do 30° i które są podtrzymywane 
przez łożyska (12) umieszczone w układzie ustalającym 
(4) i ramie (3), przy czym jeden z wałków jest napę-
dzany przez układ napędowy (8), a narzędzia są usta-
wiane na podporze (5) ustawionej z boku wałków (1) 
i (2) z możliwością przesuwania się wzdłuż promienia. 

(8 zastrzeżeń) 

C04B P. 196850 23.03.1977 

Pierwszeństwo: 24.03.1976 - Szwajcaria (nr 4259/76) 

Svend Ole Berthelsen, Kopenhaga, Dania 

Kompozycja do wytwarzania wyrobów zawierających 
gips oraz sposób wytwarzania z tej kompozycji 

wyrobów zawierających gips 
Kompozycja według wynalazku do wytwarzania po-

rowatych, częściowo porowatych i nieporowatych pro-
duktów, stosowanych jako elementy konstrukcyjne, 
izolacyjne i ochronne o wysokiej twardości i odpor-
ności na działanie ognia, ciepła, wody i soli, a także 
do ulepszania gleby, charakteryzuje się tym, że za-
wiera 100 części wagowych hydraulicznego spoiwa, 
korzystnie o zawartości co najmniej 30 części wa-
gowych bezwodnego gipsu, 2-100 części wagowych 
silnie rozdrobnionego proszku, korzystnie o powierz-
chni właściwej 4-75 m2/g, odpornego na działanie 
wody i ciepła, 10-45 części wagowych wody, to zna-
czy minimalną możliwą ilość wody, oraz do 1000 
części wagowych grubszego kruszywa i inne dodatki 
ulepszające. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że spoiwo 
hydrauliczne i silnie rozdrobniony proszek miesza sią 
z minimalną ilością wody, wytwarzając porowatą lub 
pozbawioną porów zaprawę i formuje z niej produkty, 
które suszy się ciepłem wydzielanym podczas twar-
dnienia zaprawy. (30 zastrzeżeń) 

C04B P. 201798 28.10.1977 

Pierwszeństwo: 28.10.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 736 569) 

Ferro Corporation, Cleveland, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Richard George Rion). 

Sposób nakładania dwuwarstwowej powłoki 
ceramicznej 

Sposób według wynalazku polega na osobnym na-
niesieniu na metal bogaty w węgiel, odpowiedni do 
emaliowania porcelanowego, dwóch różnych, zasadni-

czo suchych kompozycji spiekowych i wypalaniu ich 
w jednej operacji, prizy czym skład kompozycji jest 
tak dobrany, że stapianie i utrwalanie pierwszej z 
nich następuje w temperaturze niższej od temperatury 
topnienia i utrwalania drugiej kompozycji, zaś pierw-
szą warstwę, korzystnie stanowi bezpostaciowe szkło 
borokrzemianowe, zwłaszcza borofluorokrzemianowe. 

(28 zastrzeżeń) 

C07C P. 194976 30.12.1976 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Zdzisław Kulicki, Jan Zawadiak). 

Sposób otrzymywania nadtlenku dwukumylowego 

Celem wynalazku jest zwiększenie wydajności o-
trzymywania nadtlenku dwukumylowego i skrócenie 
czasu reakcji. 

Sposób wytwarzania nadtlenku dwukumylowego 
przeiz kondensację wodo nadtlenku kumenu z kume-
nem w obecności soli metali o zmiennej wartościo-
wości według wynalazku polega na tym, że jako 
katalizatory stosuje się tetra- y-pikolinorodanki mie-
dzi, konaltu lub manganu. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 200964 21.09.1977 

Pierwszeństwo: 22.09.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 726 017) 

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

Sposób wytwarzania aldehydów 

Celem wynalazku jest znalezienie nowego bardziej 
selektywnego sposobu wytwarzania m-fenoksyaldehy-
du przez chlorowcowanie m-fenoksytoluenu we wzlę-
dnie łagodnych warunkach. 

Cel ten osiąga się jeżeli związek o WTXÍTT.C: 4 pod-
daje się reakcji chlorowcowania w obojętnym rozpusz-
czalniku, przy użyciu 1,2-2,0 równoważników molo-
wych środka chlorowcującego, w temperaturze zbli-
żonej do temperatury wrzenia stosowanego rozpusz-
czalnika w obecności wolnorodnikowego inicjatora w 
ilości 0,5-10% wagowych w stosunku do związku o 
wzorze 4, lub w przypadku, gdy środkiem chlorow-
cującym jest brom lub chlor, w obecności żarzącego 
się silnego źródła światła aktywującego reakcję chlo-
rowcowania, w czasie wystarczającym do zakończe-
nia reakcji - otrzymując mieszaninę izwiązków o 
wzorze 2 i 3, w których X oznacza atom chlorowca. 
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Schlorowaną mieszaninę poddaje się następnie re-
akcji z 1,0-2,0 równoważnikami molowymi sześcio-
metylonoczteroaminy w wodnym roztworze alkoholu 
o 1-3 atomach węgla lub w wodnym roztworze kwasu 
alkanokarboksylowego o 2 - 3 atomach węgla i wy-
tworzoną mieszaninę poddaje się hydrolizie działając 
rozcieńczonym kwasem mineralnym. 

m-fenoksybenzaldehyd jest związkiem pośrednim w 
syntezie związków o działaniu owadobójczym. 

(6 zastrzeżeń) 

C07C P. 201469 12.10.1977 

Pierwszeństwo: 12.10.1976 - St. Zjedn. Am. 
(nr 731494) 

General Elektric Company, Schenectady, Stany Zjed-
noczone Ameryki (John E. Hallgren). 

Sposób wytwarzania węglanów aromatycznych 

Sposób według wynalazku polega na reakcji fe-
nolu z tlenkiem węgla w obecności zasady, pierwiastka 
z grupy VIII B układu okresowego pierwiastków, 
takiego jak ruten, rod, pallad, osm, iryd lub platyna, 
oraz w obecności czynnika osuszającego. 

Mono- i poliwęglany aromatyczne otrzymane spo-
sobem według wynalazku można stosować jako pro-
dukty wyjściowe do wytwarzania poliwęglanów, któ-
re znanymi sposobami można przetwarzać na folie, 
arkusize, włókna, laminaty lub wzmocnione tworzywa 
sztuczne. (25 zastrzeżeń) 

C07C P. 201587 18.10.1977 

Pierwszeństwo: 18.10.1976 - Jugosławia (nr P 2549/76) 

LEK Továrna Farmacevtskih in Kemičnih Izdelkov, 
n.sol.o, Lubiana, Jugosławia (Boris Zupančič, Branko 
Jenko). 

Sposób wytwarzania nowego l-(3-benzoilofenylo)-pro-
pynu 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że 3-bromo-
benzofenon albo 3-jodobenzofenon poddaje się ireakcji 
z metyloacetylenkiem miedzi, w temperaturze 160-
240°C i pod ciśnieniem 5-15 atm. 

Nowy l-(3-benzoilofenylo)-propyn jest. związkiem 
przejściowym przy wytwarzaniu kwasu 2-(3-benzo-
ilofenylo)-propionowego wykazującego czynność znie-
czulająco-przeciwreumatyczną. (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 201588 18.10.1977 

Pierwszeństwo: 18.10.1976 - Jugosławia 
(nr P 2548/76) 

LEK Továrna Farmacevtskih in Kemičnih Izdel-
kov, n.sol.o., Lubiana, Jugosławia (Boris Zupančič). 

Sposób wytwarzania kwasu 2-(3-benzoilofenylo)-pro-
pionowego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
kwasu 2-(3-benzoilofenylo)-piropionowego o wzorze 1. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że zwią-
zek o ogólnym wozrze 2, w którym Xi oznacza grupę 
- C N albo -COORi w której Rj oznacza rodnik alkilo-
wy o 1-4 atomach węgla, poddaje się w układzie dwu-
fazowym i w obecności czwartorzędowego związku 
amoniowego reakcji ze środkiem metylującym, zwięk-
szając stopniowo temperaturę od - 5 ° C do 30°C, następ-
nie otrzymany związek o ogólnym wzorze 3, w którym 
Xi ma wyżej podane znaczenie, poddaje się hydrolizie 

i otrzymany kwas 2->(3-benzoilofenylo)-propionowy e-
wentualnie przeprowadza się w sól metalu lub ad-
dycyjną sól zasady zawierającej azot. 

Kwas 2-(3-benizoilofenylo)-propionowy jest związ-
kiem o właściwościach przeciwzapaleniowych. 

(3 zastrzeżenia) 

C07C P. 201589 18.10.1977 

Pierwszeństwo: 18.10.1976 - Jugosławia 
(nr P 2547/76) 

LEK Továrna Farmacevtskih in Kemičnih Izdelkov, 
n.sol.o., Lubiana, Jugosławia (Boris Zupančič, Branko 
Jenko). 
Sposób wytwarzania kwasu 2-(3-benzoilofenylo)-pro • 

pionowego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
kwasu 2-(3-benzoilofenylo)-propionowego o wzorze 1. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że l-(3-
benzoilofenylo)-propyn o wzorze 2 poddaje się w śro-
dowisku niższego alkanolu reakcji z solą talu (III), a 
następnie otrzymany ester kwasu 2-(3-benzoilofenylo)-
propionowego o ogólnym wzorze 3, w którym R ozna-
cza niższy rodnik alkilowy, poddaje się hydrolizie. 

Kwas 2-(3-benzoilofenylo)-propionowy jest związ-
kiem o właściwościach przeciwzapaleniowych. 

(4 zastrzeżenia) 
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C07C P. 202000 09.11.1977 

Pierwszeństwo: 10.11.1976 - St. Zjedn. Am. 
(nr 740 410) 

Hydrocarbon Research, Inc., Morristown, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Michael C. Chervenak). 

Sposób uwodorniania węgla 

Przedmiotem wynalazku jest sposób uwodorniania 
węgla, zgodnie z którym rozdrobniony węgiel miesza 
się z ciekłym węglowodorem wytwarzając szlam, prze-
prowadzany następnie wraz z wodorem przez wrzące 
złoże katalityczne strefy reakcji, w wyniku czego 
powstają gazowe i ciekłe węglowodory zawierające 
ciekłą pozostałość, która zawieira nieskonwertowane 
substancje stałe, przy czym część ciekłego produktu 
zawraca się do strefy reakcyjnej, co umożliwia kon-
trolowanie w tej strefie stężenia pozostałości w za-
kresie 30-45% wagowych i stężenia nieskonwertowa-
nych substancji stałych w zakresie 10-25% wago-
wych. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że pro-
dukty węglowodorowe kieruje się do separatora faz 
pracującego pod ciśnieniem nie mniejszym niż 90% 
ciśnienia w reaktorze i w temperaturze zbliżonej do 
temperatury w reaktorze, część ciekłego produktu 
bocznikuje się, a poizostałą jego część wprowadza do 
strefy oddzielania substancji stałych pracującej pod 
ciśnieniem nie mniejszym niż 90% ciśnienia w reak-
torze i w temperaturze zasadniczo równej tempera-
turze w reaktorze, wytwarzając w tej strefie drogą 
usunięcia części substancji stałych strumień cieczy 
o zmniejszonej zawartości substancji stałych, uzyskuje 
się strumień o zwiększonej zawartości substancji sta-
łych, strumień bocznikowy miesza się z dostateczną 
ilością strumienia cieczy o zmniejszonej zawartości 
substancji stałych wytwarzając połączony zawracany 
strumień cieczy zawierający 5-15% wagowych sub-
stancji stałych, wprowadza się ten połączony strumień 
cieczy o zmniejszonej zawartości substancji stałych do 
strefy reakcyjnej, utrzymując w ten sposób stężenie 
substancji stałych w cieczy znajdującej się w reakto-
rze na poziomie 10-25% wagowych, uzyskuje się nie 
zawracaną do reaktora część strumienia cieczy o 
zmniejszonej zawartości substancji stałych i uzys-
kuje się skonwertowany produkt. (5 zastrzeżeń) 

C07C 
B01J 

P. 203247 22.12.1977 

Pierwszeństwo: 23.12.1976 - Włochy (nr 30800 A/76) 

Snamprogetti S.p.A., Mediolan, Włochy (Giovanni 
Manara, Bruno Notari, Vittorio Fattore). 

Sposób wytwarzania eteru dwumeiylowego 
i katalizator do stosowania tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
eteru dwumetylowego na drodze reakcji tlenku węgla 
z wodorem w obecności katalizatora oraz katalizator 
do stosowania tego sposobu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że miesza-
ninę tlenku węgla iz wodotrem i ewentualnie dwu-
tlenkiem węgla prowadzi się nad katalizatorem skła-
dającym się z tlenków i/albo soli metali poddanych 
uprzednio procesowi stabilizacji za pomocą związków 
krzemu. 

Katalizator według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że składa się z tlenków i/albo soli metali pod-
danych procesowi stabilizacji za pomocą związków 
krzemu. Katalizator ten zawiera korzystnie tlenki 
i/albo sole metali takich jak glin, chrom, lantan, man-
gan, miedź i cynk albo ich mieszaniny i zawiera ko-
rzystnie 10-70% glinu w przeliczeniu na gramoatomy 
tych metali. (10 zastrzeżeń) 

C07D P. 188662 09.04.1976 

Akademia Medyczna, Łódź, Polska (Antoni Kotełko, 
Roman Guryn, Michał Majchrzak). 

Sposób otrzymywania nowych pochodnych 
heksahydro-l,4-diazepiny 

Sposób otrzymywania pochodnych heksahydro-1,3-
diazepiny o wzorze 1, w którym R oznacza atom wo-
doru, atom fluoru, atom chloru lub rodnik metylo-
wy, Ri oznacza rodnik metylowy lub rodnik izopro-
pylowy oraz n=2 lub 3, polega na kondensacji od-
powiednich eterów benzyhydrylo-2-chloroetylowych z 
1-alkilopochodnymi heksahydro-l,4-diazepiny. 

Związki otrzymane sposobem według wynalazku w 
podstawowych badaniach farmakologicznych wykazały 
działanie przeciwhistaminowe, psychotropowe oraz 
spazmolityczne i mogą znaleźć zastosowanie jak środki 
lecznicze o wyżej wymienionym działaniu. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P. 201133 29.09.1977 

Pierwszeństwo: 30.09.1976 - RFN (nr P 26 44 121.4) 

Dr Karl Thomae GmbH, Biberach (Riss, RFN). 

Sposób wytwarzania nowych pirydobenzodwuazepino-
nów 

Sposób wytwarzania nowych pirydobenzodwuazepi-
nonów o wzorze 1, w którym Ri oznacza atom wodo-
ru, prostą lub rozgałęzioną grupę alkilową o 1-6 
atomach węgla lub grupę benzylową, R2 oznacza pro-
stą lub rozgałęzioną grupę alkilową o 1-6 atomach 
węgla, grupę cyklopentylową, cykloheksylową lub cy-
kloheptylową, przy czym Rj i R2 razem ze znajdu-
jącym się między nimi atomem azotu może tworzyć 
również grupę pirolidynową, piperydynową, heksa-
metylenoiminową, morfolinową lub metylopiperazy-
nową i wszystkie te grupy mogą być ewentualnie 
podstawione jedną lub dwoma grupami alkilowymi o 
1-3 atomach węgla lub jedną albo dwoma grupami 
metoksylowymi, R3, R4 i R5 są takie same lub różne 
i oznaczają atom wodoru lub grupę metylową, R6 
oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, A o-
znacza prostą lub rozgałęzioną grupę alkilenową o 
2 -4 atomach węgla, polega na reakcji soli metalu 
alkalicznego pirydobenzodwuazepinonu z aminą, w o-
bojętnym organicznym rozpuszczalniku, w tempera-
turze 20-250°C i w przypadku gdy powstaje związek 
o wzorze 1, w którym Ri oznacza grupę benzylową, 
związek ten ewentualnie przeprowadza się przez od-
szczepienie hydrogenolityczne grupy benzylowej w 
inny związek o wzorze 1, w którym Rx oznacza atom 
wodoru i/lub otrzymany związek o wzorze 1 ewentu-
alnie przeprowadza w jego sól z nieorganicznym lub 
organicznym kwasem. 

Otrzymane związki wykazują działanie bronocho-
sekretolityczne i stanowią środki lecznicze do stoso-
wania w astmie oskrzelowej. (6 zastrzeżeń) 
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C07D P. 201585 18.10.1977 

Pierwszeństwo: 20.10.1976 - St. Zjedn. Am. 
(nr 734081) 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania cis-N,N-dwumetylo-9-[3-(4-mety-
Io-l-piperazynylo)propylideno]-tioksanteno-2~sulfo~ 

namidu w wyosobnionej postaci 

Sposób według wynalazku polega na tym, że trans-
N,N-dwumetylo-9-[3-(4-metylo-l-piperazynylo)-propy-
lideno]-tioksanteno-2-sulfonamid poddaje się działaniu 
roztworu mocnej zasady w obojętnym w środowisku 
reakcji organicznym rozpuszczalniku, polarnym w 
którym rozpuszczalność izomeru trans w temperaturze 
od około -15°C do 40°C jest znacznie wyższa od 
rozpuszczalności izomeru cis, a następnie wyosabnia 
się z tego rozpuszczalnika w wyżej podanej tempera-
turze wytrącony izomer cis. 

Izomer cis wykazuje w porównaniu z izomerem 
trans, o wiele większą aktywność farmakologiczną 
jako środek psychoterapeutyczny w leczeniu pewnych 
chorób i zaburzeń psychicznych, zwłaszcza w lecze-
niu stanów pobudzenia psychicznego. 

(8 zastrzeżeń) 

C07D P. 201832 29.10.1977 

Pierwszeństwo: 30.10.1976 - RFN (nr P 2650014.1) 
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 

Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania pochodnych l-(4-fenoksy-fenylo)-
-1,3,5-triazyny 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych l-(4-feno-
ksy-fenylo)-l,3,5-triazyny o wzorze przedstawionym na 
rysunku, polega na reakcji pochodnych fenoksy-fe-
nylotiomocznika z podstawionymi izocyjanianami kar-
bonylu i ewentualnej reakcji otrzymanych pochod-
nych 1,3,5-triazany z chlorowcopochodnymi albo na 
reakcji pochodnych fenoksy-fenylotiomocznika z bis-
-(chlorokarbonylo)-aminami. 

Nowe pochodne mają właściwości kokcydiobójcze 
i mogą być stosowane jako środki przeciw kokcydio-
zie. (1 zastrzeżenie) 

C07D P.202246 18.11.1977 

Pierwszeństwo: 18.11.1976 - St. Zjed. Ameryki 
(nr 742801) 

Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjed-
noczone Ameryki (Harold M. Pitt). 

Sposób wytwarzania l,l-dwuchlorowco-4-metylopenta-
dienu-1,3 

Sposób według wynalazku polega na odszczepieniu 
chlorowcowodoru z l.ljl^-czterochlorowco^-metylope-
ntanu w fazie ciekłej w obecności działającej kata-
litycznie ilości chlorku cynowego w temperaturze 
120-200°C. 

Otrzymany dien stanowi przydatny produkt poś-
redni do wytwarzania syntetycznych estrów pirotroi-
du o działaniu owadobójczym. (10 zastrzeżeń) 

C07D P.202697 07.12.1977 

Pierszeństwo: 23.12.1976 - Jugosławia (nr P 3134/76) 

LEK Továrna Farmacevtskih in Kemičnih Izdelkov 
n. sol. o., Lubiana, Jugosławia (Rudolf Ručman, Jan ja 
Koršič, Milena Kotar). 

Sposób wytwarzania 2- bromo-a-ergokryptyny 

Sposób według wynalazku polega na tym", że a-
-ergokryptynę poddaje się w atmosferze gazu obo-
jętnego bromowaniu za pomocą trójbromowodorku 
pirolidonu lub N-bromosacharyny w roztworze w cyk-
licznym eterze, w obecności inicjatora rodnikowego, 
w temperaturze pokojowej lub nieco podwyższonej. 

2-bromo-a-ergokryptynę jako związek hamujący wy-
dzielanie hormonu prolaktyny i hormonu wzrostu sto-
suje się w leczeniu braku miesiączkowania i wycieku 
pokarmu, akromegalii oraz pewnych typów nowotwo-
rów, zwłaszcza raka sutka. Jako związek pobudza-
jący działanie receptorów dopaminy stosuje się ją 
także w leczeniu choroby Parkinsona. (4 zastrzeżenia) 

C07D P. 202875 12.12.1977 

Pierwszeństwo: 22.12.1976 - Jugosławia (nr P 3129/76) 

LEK Továrna Farmacevtskih in Kemičnih Izdelkov 
n.sol.o., Lubiana, Jugosławia (Rudolf Ručman, Milan 
Jurgec). 

Sposób wytwarzania estrów kwasu 5-bromonikoty-
nowego 

Sposób wytwarzania estrów kwasu 5-bromoniko-
tynowego o wzorze 1, w którym R oznacza atom wo-
doru lub grupę metylową oraz ich fizjologicznie do-
puszczalnych soli addycyjnych z kwasami, polega na 
tym, że imidazol i fosforyn trójfenylowy przekształ-
ca się w kompleks, który poddaje się reakcji z kwa-
sem 5-bromonikotynowym, otrzymany produkt pod-
daje się reakcji z 10a-metoksydwuwodorolizergolem o 
wzorze 2, w którym R ma wyżej podane znaczenie, 
w obecności sześciometylotrójamidu kwasu fasforo-
wego jako rozpuszczalnika i wyodrębnia otrzymany 
produkt za pomocą żywicy kationitowej. 

Otrzymane związki są silnymi czynnikami blokują-
cymi alfaadrenergiczne receptory, środkami rozsze-
rzającymi naczynia, a ponadto przyśpieszają krążenie 
krwi i przenoszenie tlenu i są stosowane w leczeniu 
uszkodzeń i zaburzeń mózgowych, zwłaszcza w geria-
trii. (1 zastrzeżenie) 
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C08G P.191070 09.07.1976 

Pierwszeństwo: 10.07.1975 - Francja (nr 75/22626) 

Rhone - Poulenc Industries, Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania poliacetalu hydrofilowego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że mie-
szaninę M, składającą się z 20 do 60% wagowych 
produktu A, utworzonego przez reakcję kwasu fta-
lowego, jego bezwodnika lub jednego z jego dwues-
trów z co najmniej jednym nasyconym diolem o cię-
żarze cząsteczkowym niższym od 300, przy czym liczba 
wodorotlenowa produktu A zawarta jest pomiędzy 150 
i 500 a liczba kwasowa niższa od 2 oraz z 80 do 40% 
wagowych mieszaniny N, utworzonej z 50 do 100% 
wagowych związku B o wzorze ogólnym R-(OCxH2x)n-
-OH,) w którym R oznacza wodór lub rodnik węglo-
wodorowy zawierający mniej niż 20 atomów węgla, 
X oznacza 2, 3 lub 4 a n jest liczbą całkowitą taką, 
żeby ciężar cząsteczkowy wynosił od 300 do 10 000, 

. oraz z 0 do 50% wagowych związku C o wzorze 1, 
w którym symbole R' i R", identyczne lub różne, ozna-
czają rodniki alkilowe zawierające mniej niż 5 ato-
mów węgla lub rodnik benzylowy a O , oznacza jon 
halogenkowy lub metylosiarczanowy, poddaje się re-
akcji z pewną liczbą moli aldehydu co najmniej rów-
ną połowie ogólnej liczby grup wodorotlenowych, za-
wartych w mieszaninie M. 

Otrzymany produkt znajduje zastosowanie jako śro-
dek przeciwko wtórnemu osadzaniu się brudu oraz 
jako środek przeciwbrudzący. (13 zastrzeżeń) 

C08G 
D06N 

P. 195646 28.01.1977 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
(Wiesław Olczyk, Wiesław Kalinowski, Edward Sma-
rzyński, Jerzy Kuś, Tadeusz Paszkiet, Andrzej Giey-
sztor). 

Sposób wytwarzania roztworów jednokomponentowych 
elastomerów uretanowych 

Wynalazek dotyczy czteroetapowego procesu w cza-
sie którego w etapie I mieszaninę poliesterów kwasu 
adypinowego o ciężarze cząsteczkowym 600 do 6000 
i glikoli o ciężarze cząsteczkowym 60 do 1500 pod-
daje się reakcji z mieszaniną toluilenodwuizocyjanianu 
i 4,4'-dwuizocyjanianodwufenylometanu o składzie co 
njamniej 20% wagowych 4,4'- dwuizocyjanianodwufe-
nylometanu ,użytą w ilości 5-20% wagowych ilości 
polioli. W II etapie produkt etapu I poddaje się pow-
tórnie reakcji z mieszaniną toluilenodwuizocyjanianu 
i 4,4'-dwuizocyjanianodwufenylometanu, ewentualnie 
z samym toluilenodwuizocyjanianem, następnie do-
daje się stearyloizocyjanianu w ilości 0,2 do 15% wa-
gowych, licząc na suchą masę etapu II. W etapie III 
produkt etapu II poddaje się reakcji przedłużania 
cząsteczki związkami posiadającymi grupy z czynnym 
wodorem takimi jak glikole, dwuaminy użytymi w 
ilości 0,5 do 10 części wagowych na 100 części pro-
duktu, następnie dodaje się dwumetyloformamidu w 
ilości 100 części wagowych na 100 części produktu 
i wygrzewa w temperaturze 50°C. W etapie IV pro-
dukt etapu III poddaje się reakcji z prepolimerem 
izocyjnanianiowym o co najmniej trzech grupach izo-
cyjanianowych w cząsteczce w ilości 0,3-15% wa-
gowych. 

Elastomery uretanowe otrzymane sposobem według 
wynalazku służą do wyrobu materiałów skóropodob-
nych do celów odzieżowych. (3 zastrzeżenia) 

C08G P.201207 T 30.09.1977 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Pol-
ska (Władysław Charmas, Wawrzyniec Podkościelny). 

Sposób wytwarzania żywic typu tioeterów glicydo-
wych, pochodnych węglowodorów aromatycznych 

Wynalazek podaje sposób wytwarzania żywic tioe-
teroglicydowych pochodnych wielopierścieniowych wę-
glowodorów aromatycznych przez reakcję merkapta-
nów z epichlorohydryną lub metyloepichlorohydryną. 

Sposób według wynalazku polega na jednoczesnej 
addycji w środowisku alkoholowym, epichlorohydry-
ny lub metyloepichlorohydryny do merkaptanu o wzo-
rze 1, w którym Ar oznacza rdzeń naftalenu, mety-
lonaftalenów, tetraliny, antracenu, a n wynosi 1-3 
najlepiej 2, i dehydrohalogenacji utworzonego tioeteru 
chlorohydryny za pomocą wodorotlenku alkalicznego. 
Żywice tioeteroglicydowe mogą być stosowane do pro-
dukcji żywic lanych, tworzyw warstwowych, kitów, 
szpachlówek oraz lakierów, a w szczególności jako 
modyfikatory typowych żywic epoksydowch. 

(1 zastrzeżenie) 
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C08G P.201208 T 30.09.1977 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Pol-
ska (Wawrzyniec Podkościelny, Henryk Maziarczyk). 

Sposób otrzymywania politioestrów 

Wynalazek podaje sposób otrzymywania politioes-
trów przez polikondensację dwumerkaptanów z dwu-
chlorkami kwasowymi. W sposobie według wynalazku 
jako merkaptany zastosowano merkaptometylowe po-
chodne połączeń aromatycznych o wzorze 1, w któ-
rym X oznacza O, S, grupę -CH 2 lub -CO, a n 
wynosi 1,5-3, najlepiej 2, a jako dwuchlorki kwa-
sowe, zastosowano izomeryczne chlorki ftaloilowe 
lub alifatyczne dwuchlorki kwasowe o wzorze 2, w 
którym n wynosi 1-10, 

Politioestry uzyskane sposobem według wynalazku 
są szczególnie przydatne jako modyfikatory handlo-
wych żywic poliestrowych. (2 zastrzeżenia) 

C08L P. 193268 26.10.1976 
DO6P 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Barwione w masie tworzywo sztuczne i sposób jego 
wytwarzania 

Barwione w masie liniowe, nasycone, aromatyczne 
tworzywo poliestrowe, charakteryzuje się tym, że za-
wiera barwnik o wzorze 1 lub 2 lub mieszaninę ta-
kich barwników, przy czym we wzorach 1 i 2 Rx oz-
nacza grupę o wzorze 3, 4, 5 lub 6, R2 oznacza atom 
wodoru lub grupę o wzorze 7 lub 8, R3 i R'3 oznacza-
ją atomy wodoru lub jeden oznacza atom wodoru, a 
drugi oznacza atom chloru lub bromu lub obydwa 
oznaczają atomy chloru lub bromu, R4 oznacza atom 
wodoru, chloru, bromu lub rodnik metylowy, R5 oz-
nacza atom wodoru, chloru, bromu, grupę nitrową, 
rodnik 4-fenylowy, 4-chlorofenylowy, 4-bromofenylo-
wy lub 4-paranitrofenylowy, R6 oznacza atom wodoru, 
chloru lub bromu, R7 oznacza atom wodoru, chloru, 
bromu lub rodnik metylowy, a obydwa symbole R8 
oznaczają atomy chloru lub bromu, przy czym jed-
nak a) R2 oznacza atom wodoru, gdy Rj oznacza gru-
pę o wzorze 3 lub 4 lub gdy Rx oznacza grupę o wzo-
rze 5, w którym R5 oznacza rodnik fenylowy, chloro-, 
bromo- lub nitrofenylowy, b) R3 i R'3 oznaczają ato-
my wodoru, gdy Rx oznacza grupę o wzorze 3, 5 lub 
6, c) R4 oznacza atom wodoru, gdy R5 oznacza rod-

nik fenylowy, chloro-, bromo lub nitrofenylowy, 
i d) obydwa symbole R4 i R5 tylko wtedy oznaczają 
atomy wodoru, gdy R2 nie stanowi atomu wodoru. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że naj-
pierw miesza się barwnik lub mieszaninę barwników 
z liniowym, nasyconym aromatycznym poliesterem o 
niskiej temperaturze topnienia i w postaci stopionej 
dodaje do stopionego liniowego, nasyconego, wyso-
kocząsteczkowego, aromatycznego poliestru. Otrzymane 
tworzywo przerabia się na błony, folie, włókna lub 
nici, z których następnie otrzymuje się przędzę, sznu-
ry, liny, tkaniny i dzianiny. (11 zastrzeżeń) 

C08L P. 195620 26.01.1977 
C08K 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Gór-
niczego „Budokop", Mysłowice, Polska (Jerzy Godziek, 
Eugeniusz Posyłek Ryszard Szafrański, Mieczysław 
Bugdoł, Edward Kramarczyk). 

Środek trudnościeralny i hydroizclacyjny 

Przedmiotem wynalazku jest środek trudnościeral-
ny i hydroizolacyjny stosowany najczęściej w zbior-
nikach betonowych, zsuwnicach itp. urządzeniach dla 
wilgotnych materiałów sypkich jak również stosowa-
ny do wypełniania pęknięć, szczelin i ubytków w o-
biektach budowlanych. 

Środek według wynalazku składający się z żywicy 
poliestrowej, utwardzacza, przyspieszacza i wypeł-
niacza, charakteryzuje się tym, że wypełniaczem jest 
kruszywo bazaltowe o uziarnieniu 0-10 mm oraz 
pył grafitowy, przy czym ilość pyłu grafitowego wy-
nosi 5-25% w stosunku do masy żywicy. 

(1 zastrzeżenie) 

C08L P.201015 T 22.09.1977 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 
Polska (Tadeusz Matynia). 

Sposób otrzymywania kompozycji epoksydowych 
i kompozycje epoksydowe 

Sposób według wynalazku polega ha tym, że ży-
wicę epoksydową ogrzewa się w temperaturze 7 0 -
-200°C z produktem addycji bezwodnika maleinowe-
go i węglowodorów terpenowych, zwłaszcza terpen-
tyny, wytworzonym w obecności kwasu lub substancji 
powodującej powstanie kwasu w warunkach reakcji, 
modyfikowanym związkami typu kwasów co najmniej 
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dwukarboksylowych i/lub ich bezwodników w ilości 
0,01-0,5 mola grup funkcyjnych na 100 g produktu, 
stosując korzystnie jako katalizatorów aminy trzecio-
rzędowe lub ich sole. Kompozycje epoksydowe składają-
ce się z żywicy epoksydowej, bezwodnika kwasowego 
oraz korzystnie z dodatków katalizatorów, napełnia-
czy, plastyfikatorów i pigmentów, charakteryzują się 
tym, że jako bezwodnik kwasowy zawierają produkt 
addycji bezwodnika maleinowego i węglowodorów ter-
penowych, zwłaszcza terpentyny, wytworzony w obec-
ności kwasu lub substancji powodującej powstawanie 
kwasu w warunkach reakcji, modyfikowany związ-
kami typu kwasów co najmniej dwukarboksylowych 
i/lub ich bezwodników w ilości 0,01 do 0,5 mola grup 
funkcyjnych na 100 g produktu. 

Uzyskane sposobem według wynalazku kompozycje 
epoksydowe mogą mieć szczególne zastosowanie w 
elektrotechnice do odlewania i wytwarzania urządzeń 
elektroizolacyjnych. (3 zastrzeżenia) 

C08L 
C08K 

P.201136 T 28.09.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska, (An-
drzej Hibner, Włodzimierz Łaskawski). 

Modyfikowane tworzywo polichlorowinylowe 

Przedmiotem wynalazku jest modyfikowane tworzy-
wo polichlorowinylowe nadające się zwłaszcza jako 
materiał odporny na uderzenie do wytwarzania ele-
mentów konstrukcyjnych stosowanych w budownic-
twie. 

Modyfikowane tworzywo polichlorowinylowe skła-
dające się z 70-90 części wagowych polichlorku wi-
nylu, 10-30 części wagowych modyfikatora, 1-3 
części wagowych stabilizatora i 0,5-2 części wago-
wych środka smarnego, charakteryzuje się tym, że 
modyfikator stanowi produkt reakcji szczepienia akry-
lanu etylu na polichlorku winylu w układzie hetero-
genicznym. (1 zastrzeżenie) 

C08L 
C08J 
B32B 

P. 203251 22.12.1977 

Pierwszeństwo: 24.12.1976 - Luksemburg (nr 76 474) 

Hoechst AG, Frankfurt n/Menem, RFN 

Produkt powierzchniowy z poliuretanu, zdolny do 
pobierania i przepuszczania pary wodnej, oraz sposób 

jego wytwarzania 
Zdolny do wchłaniania i przepuszczania pary wod-

nej produkt powierzchniowy z poliuretanu z równo-
cześnie wkomponowanym dodatkiem z cząstek sta-
łych, charakteryzujący się tym, że jako dodatek za-
wiera cząstki złożone z co najmniej jednego zdolnego 
do pęcznienia, zmodyfikowanego polimeru. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że cząs-
tki złożone z co najmniej jednego zdolnego do pęcz-
nienia, zmodyfikowanego polimeru dodaje się do jed-
nego z obydwóch składników do wytwarzania błony 
poliuretanowej albo warstwy poliuretanowej przed 
zmieszaniem składników i rozprowadza w nim rów-
nomiernie, obydwa składniki poddaje się następnie 
wymieszaniu, gotową mieszaninę nanosi się na pod-
łoże albo nośnik rozdzielający i suszy. 

Tego rodzaju produkty powierzchniowe nadają się 
np. jako folie samonośne albo jako powłoki na pod-
łożu zwłaszcza jako namiastka skóry (skóra synte-
tyczna) na wierzchni materiał obuwia, wyroby kalet-
nicze, powłoki wyścielające i odzież wierzchnią, (ub-
ranie skórzane i ochronne na każdą pogodę). 

(9 zastrzeżeń) 

C09 P.195445 19.01.1977 

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Pol-
ska (Henryk Wadwicz-Stankowski, Kazimierz Uhacz). 

Sposób otrzymywania farb bitumiczno-
-poliuretanowych 

Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania farb bi-
tumiczno-poliuretanowych otrzymywanych z substan-
cji bitumicznych takich jak smoły, asfalty i paki po-
limerów uretanowych z polihydroksyzwiązków i po-
liizocyjanianów. 

Sposób według wynalazku polega na poddaniu sub-
stacji bitumicznej przed zmieszaniem z pozostałymi 
składnikami wyrobu - reakcji i poliizocyjanianem. W 
wyniku takiego przygotowania substancja bitumiczna 
pozbawiona zostaje zawartych w niej związków prze-
szkadzających w prawidłowym utwardzaniu kompo-
zycji bitumiczno-poliuretanowej. (1 zastrzeżenie) 

C10B P. 195465 21.01.1977 

Rudolf Wilhelm Gunnerman, Beverly Hills, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania tabletek paliwowych 
z włóknistego materiału organicznego i tabletka 
paliwowa z włóknistego materiału organicznego 

Sposób wytwarzania tabletek paliwowych z włók-
nistego materiału organicznego, a zwłaszcza tabletek 
przystosowanych do spalania w celach przemysło-
wych, polega na tym, że zawartość wilgoci w roz-
drobnionym materiale włóknistym sprowadza się do 
16 do 28% wagowych, następnie zagęszcza się ten ma-
teriał w dyszy, nadając mu kształt zasadniczo symet-
ryczny przy tej zawartości wilgoci i pod ciśnieniem 
powodującym wzrost temperatury tabletek opuszcza-
jących dyszę do około 163 do 182°C, po czym suszy 
się te tabletki do zawartości wilgoci pozostającej w 
równowadze z wilgotnością otaczającej je atmosfery. 

Tabletka paliwowa wykonana z włóknistego mater-
iału organicznego, ma kształt zasadniczo symetryczny, 
przy czym jej maksymalny wymiar jest nie większy 
od 12,70 mm, a gęstość wynosi około 1040 kg/m3, a 
ponadto ma zasadniczo gładką powłokę ochronną z 
substancji naturalnej, wyciśniętej z włóknistego ma-
teriału organicznego, spalająca się zasadniczo równo-
miernie z wytworzeniem około (8,97 do 9,52). 106J ciep-
ła z 0,45 kg masy. (10 zastrzeżeń) 

C10B P.195593 25.01.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego 
„Koksoprojekt", Zabrze, Polska (Henryk Kopeć, Joa-
chim Glohs, Leonard Przybyła, Jan Bardzik). 

Układ automatyki elektrycznej sterowania 
i sygnalizacji urządzenia do programowego napełniania 

komór koksowniczych płynnym pakiem 

Układ według wynalazku ma zegar sterujący (1), 
z którego minutowy impuls poprzez bramkowany dys-
kryminator napięcia (3) przechodzi na generator sek-
wencji sygnałów (4), przy czym bramkowanie dyskry-
minatora (3) odbywa się z układu „Start" (2), nato-
miast impulsy z wyjścia generatora (4) zliczone są w 
liczniku binarnym (5). Wyjścia z licznika (5) wchodzą 
na multipleksery (7), (8), (9) i (10), które wysyłają 
impulsy do układu kombinacyjnego (15) sterującego 
elektrozaworem (17) przełącznika przepływu paku. Po-
nadto układ ma przełączniki (11, 12, 13, i 14), które 
umożliwiają nastawienie czasu przepływu paku, przy 
czym na przełączniku (14) nastawia się czas przerwy 
do rozpoczęcia załadunku następnej komory oraz ma 
układ kombinacyjny (16) w którym po obliczeniu nas-
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tawionego przepływu paku o natężeniu 4 t/h, 3 t/h 
i 2 t/h zostają porównane sygnały z multiplikserów 
(6) i (9), i zostaje poddany impuls napięciowy do elek-
trozaworu (18) na przełączenia kurka siedmiodrogowe-
go na następną komorę. Układ stosowany jest w prze-
myśle koksochemicznym do napełniania płynnym 
pakiem komór koksowniczych. (2 zastrzeżenia). 

C10J P. 195385 18.01.1977 

Cogas Development Company, Princeton, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Ludlow S. Daniels). 

Sposób wytwarzania gazu syntezowego 

Sposób wytwarzania gazu syntezowego z wykorzys-
taniem strumienia cyrkulujących cząstek obojętnych, 
przy użyciu pary wodnej i węgla, prowadzony w urzą-
dzeniu do zgazowania węgla, w którym ciepło pot-
rzebne dla reakcji dostarcza się za pośrednictwem 
krążącego w układzie strumienia obojętnego materiału 
przenoszącego ciepło i ogrzewanego poza urządzeniem 
do zgazowania głównie przez spalanie w komorze 
spalań drobnych cząstek oddzielonych od gazu od-
bieranego z reaktora, charakteryzuje się tym, że cyr-
kulujący strumień obojętnych przenoszących ciepło 
cząstek stałych bezpośrednio po opuszczeniu złoża za-
wiesinowego kontaktuje się z gazami spalinowymi po-
chodzącymi ze spalania drobnych cząstek stałych, 
przy czym gazy spalinowe powodują równocześnie 
ogrzanie strumienia cząstek stałych oraz podniesienie 
tych cząstek ponad poziom złoża zawiesinowego, gdzie 
gazy spalinowe oddzielają się od ogrzanego strumie-
nia, ogrzany strumień kontaktuje się ze spalanymi 
drobnymi cząstkami w celu dalszego ogrzania tego 
strumienia, po czym pozwala się aby ogrzany w ten 
sposób strumień pod działaniem siły ciężkości dosta-
wał się do złoża zawiesinowego. (1 zastrzeżenie) 

C21D P. 195451 20.01.1977 

Kombinat Napraw Maszyn Budowlanych „ZREMB", 
Radom, Polska (Kazimierz Gorgul). 

Sposób podnoszenia wytrzymałości prętów metalowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększania wy
trzymałości prętów zbrojeniowych do konstrukcji bu
dowlanych na drodze czystego osiowego skręcania. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pręty, 
druty i tym podobne przedmioty o dowolnym prze
kroju, skręca się na zimno przy zmiennej odległości 
zamocowania. W tym celu jeden z końców pręta za-
mocowuje się w szczękach obrotowych uchwytu mo
cującego, natomiast drugi w uchwycie stałym z moż
liwością wzdłużnego przesuwania się jego obsady na 
prowadnicach. Doświadczalnie określona została war
tość jednostkowego kąta skręcania od którego zależy 
wzrost wytrzymałość dla zastosowań w praktyce w 
zakresie: 

gdzie: n — ilość skręceń 
1 — długość skręcanego pręta w cm 

(2 zastrzeżenia) 

C21D P.201102 T 26.09.1977 

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwice, 
Polska (Jerzy Krywult, Ryszard Kusek, Władysław 
Kania, Józef Swiętalski, Jan Tomczykiewicz). 

Sposób wytwarzania prętów i walcówki do zbrojenia 
betonu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu wytwarzania prętów i walcówki, aby 
dla danego gatunku stali w zależności od przeznacze-
nia wyrobu uzyskać wzrost wytrzymałości o 2 do 
30 KG/mm2. 

Sposób według wynalazku polegający na walcowa-
niu na gorąco materiału wyjściowego w postaci kę-
sów lub kęsisk z obróbką cieplno-mechaniczną i chło-
dzeniu naturalnym finalnego wyrobu do temperatury 
otoczenia, charakteryzuje się tym, że walcowane na 
gorąco pasmo jest chłodzone wodą w końcowych prze-
pustach ciągu walcowniczego, tak aby temperatura 
wyrobu finalnego mierzona za klatką gotową nie była 
niższa od 850°C po czym wyrób ten poddaje się chło-
dzeniu do temperatury otoczenia w sposób naturalny. 

(1 zastrzeżenie) 

C22B P. 195553 24.01.1977 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Ire-
na Pająk, Zbigniew Śmieszek, Julian Blacha, Stani-
sław Sobierajski, Anna Bojanowska, Andrzej Dygoń, 
Józef Warczok, Tadeusz Nalewajek, Ewa Lach, Mie-
czysław Kwarciński). 

Sposób przerobu odpadów z rafinacji ogniowej 
ołowiu surowego 

Wynalazek dotyczy przerobu szlikrów z likwacji, 
szlikrów z odmiedziowania, zgarów iz wstępnej rafina-
cji utleniającej oraz zgarów i pyłów srebrowych z 
procesu przerobu piany srebronośnej i rozwiązuje za-
gadnienie wykorzystania metali stanowiących zanie-
czyszczenia ołowiu surowego przy równoczesnym 
zmniejszeniu kosztów rafinacji. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że zgary 
z wstępnej rafinacji utleniającej przerabia się w od-
rębnym cyklu technologicznym z dodatkiem topnika 
kwaśnego korzystnie w postaci piasku oraz z dodat-
kiem do 10% wagowych koksiku, a uzyskany w tym 
procesie stop stosuje się jako wsad do produkcji oło-
wiu twardego. (4 zastrzeżenia) 

C22B P.201327 06.10.1977 

Pierwszeństwo: 06.10.1976 - Rep. Fed. Niemiec 
(nr P 26 45585.6) 

Wolfgang Wuth, Berlin Zachodni, Republika Fede-
ralna Niemiec (Wolfgang Wuth). 

Sposób ciągłej lub nieciągłej obróbki roztopionego 
żużla zawierającego zwłaszcza tlenki metali ciężkich 
dla odzysku zawartych w nim wartościowych me-

tali względnie ich związków 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 
powierzchnię ciekłego żużla działa się kilkoma pio-
nowo skierowanymi strumieniam gazu z taką siłą, 
aby masa żużla znajdująca się w obrębie miejsca, 
na które pada strumień gazu została wprowadzona 
w ruch toroidalnie wirowy. Średnica kołowej po-
wierzchni żużla wprowadzonego w ruch toroidalnie 
wirowy wynosi około trzech średnic wgłębienia spo-
wodowanego przez strumień gazu, a głębokość toro-
idalnie wirującego żużla wynosi około półtorej śred-
nicy jego kołowej powierzchni. (4 zastrzeżenia), 
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C22B P.202128 14.11.1977 

Pierwszeństwo: 15.11.1976 - Holandia (nr 76 12653) 

Vacmetal GmbH, Dortmund, Republika Federalna 
Niemiec (Gijsbert Willem Meindert VAN WIJK). 

Sposób zmniejszania zawartości sodu w stopach alu-
miniowo-magnezowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przystosowania 
stopów aluminiowo-magnezowych do obróbki plastycz-
nej tj. prasowaniu i walcowaniu. 

Sposób wg wynalazku charakteryzuje sie. tym, że co 
najmniej w czasie części okresu trwania próżniowej 
obróbki, kąpiel poddaje się w piecu próżniowym re-
akcji z substancją mającą powinowactwo do sodu 
większe niż glin i/albo pierwiastki stopowe. Jako sub-
stancję o większym powinowactwie do sodu korzystnie 
stosuje się chlorowce albo związki chlorowców, których 
ciepło wytwarzania jest mniejsze niż ciepło wytwarza-
nia produktów ich reakcji z sodem. (10 zastrzeżeń) 

C22C P.195615 26.01.1977 

Zjednoczone Huty Szkła Gospodarczego i Technicz-
nego „Vitropol", Sosnowiec, Huta Szkła Gospodarcize-
go „Ząbkowice", Ząbkowice, Polska (Mieczysław Woj-
tasik, Stanisław Korcyl, Jan Wojtasik, Kazimierz Le-
wandowski). 

Sposób wytwarzania żeliwnych odlewów, zwłaszcza 
na formy szklarskie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania że-
liwa o dużej odporności na udary cieplne i ścieranie 
a przy tym łatwo obrabialnego. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
w piecu do topienia uzyskuje się żeliwo o składzie: 
C - 2 , 5 0 - 3 , 0 0 % wagowych, Si - 1,00-2,00% wago-
wych, P - do 0,10% wagowych, S - 0,05% wagowych 
i Cr - do 0,10% wagowych. Żeliwo to poddaje się 
dwustopniowej modyfikacji w temperaturze 1380-
-1400°C w obecności modyfikatorów: żelazotytanu w 
ilości odpowiadającej 0,15-0,40% wagowo Ti w sto-
sunku do masy modyfikowanego żeliwa oraz Si - Ca28 
i 70% wagowych i 30% wagowych Fe - Si 75 w ilości 
0,50-0,70% wagowych w stosunku do masy modyfiko-
wanego żeliwa. (3 zastrzeżenia) 

C22C P.201101 T 26.09.1977 

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwi-
ce, Polska (Jerzy Krywult, Józef Świętalski, Roman 
Wusatowski, Władysław Kania, Ryszard Kusek, Ta-
deusz Stan, Jan Michalczyk, Zbigniew Śmietanka, Jan 
Tomczykiewicz, Julian Romańczyk, Jerzy Natkaniec). 

Stal półuspokojona o podwyższonej wytrzymałości 

Przedmiotem wynalazku jest stal półuspokojona, o 
podwyższonej wytrzymałości, na pręty i walcówkę do 
zbrojenia betonu. Stal zawiera 0,16-0,23% węgla, 
1,10-1,65% manganu, max 0,12% krzemu, max 0,050% 
fosforu, max 0,050% siarki, a jako dodatek stopowy 
zawiera wanad, wagowo 0,05-0,14% oraz azot wago-
wo 0,01-0,020%. (1 zastrzeżenie) 

C23C P. 195384 18.01.1977 

Carl B. Wootten, Keswick, Virgina, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Sposób zapobiegania zanieczyszczeniu biologicznemu 
i chemicznej korozji podłoża 

Sposób ochrony podłoża poddawanego działaniu za-
nieczyszczeń biologicznych lub korozyjnemu oddziały-
waniu płynnych środowisk polega na tym, że meta-

liczny technet, jego stopy lub związki umieszcza się 
w podłożu, bądź też na nie wylewa, rozpyla, osadza 
elektrolitycznie, opyla katodowo lub w inny dowolny 
sposób pokrywa powierzchnię podłoża, albo wprowa-
dza do przypowierzchniowej warstwy podłoża wysta-
wionej na działanie płynnego środowiska. Stężenie 
technetu może być różne. ( 7 zastrzeżeń) 

C23C P. 195457 21.01.1977 

Instytut Mechanizacji Budownictwa, Warszawa, 
Polska (Zdzisław Handzel). • 

Urządzenie do pokrywania metalowych powierzchni 
tworzywem 

Urządzenie do pokrywania metalowych powierzchni 
tworzywem metodą płomieniową z przeznaczeniem w 
szczególności do pokrywania powierzchni tłoków cy-
lindrów hydraulicznych ma podstawę (1) z obrotowym 
stołem (2) wyposażonym na obwodzie we wrzeciona 
(3) przystosowane do pionowego mocowania przedmio-
tów. 

Nad stołem (2) do podstawy (1) umocowana jest 
suwliwie pokrywa (4) z pokrywami (7 i 8) połączona 
ze wspomaganym pedałem (11). Pokrywa (4) wypo-
sażona jest w wymienne grzewcze pierścienie (5) ota-
czające wrzeciona (3) i w wyciąg (6) połączony prze-
wodami z pokrywami (7) i (8). Na przeciwko pokry-
wy (7) znajduje się podzespół natryskowy (9) z dyszą 
której przemieszczanie się wzdłuż obracającego się i 
nagrzanego prezdmiotu jest synchronizowane z pręd-
kością obwodową przedmiotu mocowanego we wrze-
cionie (3). Pokrywa (8) wyposażona jest w dysze (10) 
o regulowanym wydatku chłodzenia. (2 zastrzeżenia) 

C23C P. 195487 21.01.1977 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (Ta-
deusz Rybka, Kazimierz Mamro, Zbigniew Śmietan-
ko, Piotr Dybała, Andrzej Krawczyk, Zbigniew Mą-
czyński, Czesław Filak). 

Środek do nawęglania metali 

Środek do nawęglania metali stanowią grudki o 
średnicy 25-45 mm z materiału węglonośnego zwią-
zanego emulsją szkła wodnego w wodzie. Ilość ma-
teriału węglonośnego wynosi 80-95% wagowych, a 
ilość emulsji szkła wodnego 5 -20% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 
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C23C P. 195565 26.01.1977 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Ignacy Sułkowski, Jan Tacikowski, Jan Zysk). 

Sposób dyfuzyjnego wytwarzania gazowego warstw 
z pierwiastków metalicznych na wyrobach stalowych, 

zwłaszcza tytanowanie 

Celem wynalazku jest wyeliminowanie wodoru z 
atmosfery tytanującej oraz skrócenie czasu potrzebne-
go na wytworzenie warstwy dyfuzyjnej. 

Sposób według wynalazku prowadzony w tempera-
turze w granicach 900 do 1060°C, polega na tym, że 
ścianę wewnętrzną komory reaktora wykłada się me-
talem bądź stopem. W reaktorze umieszcza się stop 
lub metal np. Ti, lub V, lub Cr, lub Mo lub Nb. Me-
tal ten musi odpowiadać metalowi dyfundującemu do 
wyrobu stalowego. Po umieszczeniu w tak przygoto-
wanej komorze wyrobów przeznaczonych do obróbki 
dyfuzyjnej doprowadza się do niej mieszaninę gazu w 
postaci halogenku metalu dyfundującego i nośnika w 
postaci argonu. Stosunek objętościowy ilości halogen-
ku do ilości gazu nośnika jest utrzymywany w grani-
cach od 0,1 do 25%. Ponadto masa metalu umieszczo-
nego w reaktorze znajduje się w stosunku 0,1 do 0,5 
kg na 1 dm2 powierzchni wsadu. (2 zastrzeżenia) 

C23D P. 195524 22.01.1977 

Rybnickie Zakłady Wyrobów Metalowych Huta „Si-
lesia", Rybnik, Polska (Inocenty Wieczorek, Piotr 
Sroczyński, Zofia Mojza). 

Emalie ozdobne 

Przedmiotem wynalazku są emalie ozdobne typu 
„craquelle" bazowane na szkliwach tytanowych 
zwłaszcza do pokrywania przedmiotów stalowych, a 
szczególnie naczyń kuchennych i elementów płaskich. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia siły 
krycia emalii, stabilności barwy i elastyczności. 

Emalie według wynalazku sporządza się w proce-
sie mielenia ze znanych szkliw tytanowych - rekry-
stalizacyjnych białych i barwnych przez stosowanie 
odpowiednich dodatków młynowych takich jak tlenku 
cynkowego, boraksu i innych w odpowiednich stosun-
kach wagowych. 

Efekt „craquelle" uzyskuje się w procesie wypala-
nia emalii w temp. 780-860°C naniesionej na emalie 
gruntowe lub inne emalie uprzednio wypalone. 

(2 zastrzeżenia) 

C25B P. 203948 12.01.1978 

Pierwszeństwo: 21.01.1977 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 760 910) 

Diamond ShamroćK Corporation, Cleveland, Ohio, 
Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób zmniejszania zanieczyszczenia chloranami wo-
dorotlenków metali alkalicznych wytwarzanych dro-
gą elektrolizy roztworu halogenku metalu alkalicznego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zmniejszania 
zanieczyszczenia chloranami wodorotlenków metali 
alkalicznych wytwarzanych drogą elektrolizy roztworu 
halogenku metalu alkalicznego w elektrolizerze, w 
którym przestrzeń anodową oddziela od przestrzeni 
katodowej porowata, przepuszczalna dla cieczy prze-
pona. 

Cechą sposobu jest to, że do solanki zasilającej 
elektrolizer dodaje się okresowo rozpuszczalny w niej 
nikiel, który wytrąca się na powierzchni porowatej, 
przepuszczalnej przepony lub wytrąca się w tej prze-
ponie. (6 zastrzeżeń) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01G P. 201221 T 30.09.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 
i Czesankowych Wełny „BEFAMATEX", Bielsko-Bia-
ła, Polska (Franciszek Piątek). 

Belka zgrzebląca do wilków zgrzeblących, rozwłóknia-
jących i mieszaków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji belki zgrzeblącej ograniczającej proces 
wilkowania do jednokrotnego przepuszczania surowca 
tzn. do jednorazowego wilkowania. 

Belka według wynalazku wykonana jest ze stalo-
wego wzdłużnego elementu (1) o kształcie odwróconego 
ceownika,. zamocowanego względem bębna (2) za o-
statnią parą wałków (3, 4) roboczo-zwrotnych na noś-
nych łukach (5) za pomocą nastawnych, mocujących 
głowic (6). Belka zgrzebląca zaopatrzona jest w zęby 
(7) o kątach dodatnich, lub ujemnych albo zerowych 
pochylenia ich powierzchni natarcia i długości równej 
długości zębów (8) bębna (2) oraz podziałce zębów (7) 
belki odpowiadającej podziałce zębów (8) bębna (2). 
Stopień zagęszczenia uzębienia belki jest większy od 
stopnia zagęszczenia uzębienia bębna (2) przez zmniej-
szenie odległości pomiędzy poszczególnymi rzędami 
zębów (7) na belce zgrzeblącej. (1 zastrzeżenie) 
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D01H P. 195024 30.12.1976 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 168105 

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Tadeusz Bie-
gasik, Stanisław Kurzyniec, Włodzimierz Kubiak, Wa-
cław Ankudowicz, Zbigniew Włodarczyk, Tadeusz Ta-
ubwurcel, Jerzy Szymański). 

Dysza teksturująca 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji umożliwiającej rozszerzenie asortymentu 
przędz złożonych, obniżenie hałasu wypływającego po-
wietrza oraz stanowiącej przesłonę sąsiednich punk-
tów teksturujących przed podmuchem powietrza. 

Dysza teksturująca do wytwarzania przędz tekstu-
rowanych metodą pneumatyczną, składająca się z tek-
sturującej komory w postaci cienkościennej rurki z 
dolotowymi otworami na obwodzie, według wynalaz-
ku jest wyposażona w co najmniej jedną komorę (&) 
z otworem (9) do wyprowadzania przędzy i co najmniej 
jednym wylotowym otworem (10), służącą do zmniej-
szania stopnia rozprężania się powietrza wychodzą-
cego z teksturującej komory (1). Pochłaniająca komo-
ra (8) jest połączona bezpośrednio z teksturującą ko-
morą (1) od strony wypływu z niej strumienia po-
wietrza wraz z teksturowaną przędzą. 

(3 zastrzeżenia) 

D01H P. 201191 T 29.09.1977 

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych, Łódź, Pol-
ska (Grzegorz Inglik, Zdzisław Krzciuk). 

Urządzenie do napędzania lawy obrączkowej 
w przędzarkach i skręcarkach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bezpośredniego 
napędzania ławy obrączkowej z pominięciem członu 
pośredniego. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że tłoczysko (4) jest osadzone obrotowo w tłoku 
(2) wykonującym ruchy posuwisto-zwrotne w nieru-
chomym cylindrze (1). Osadzony na tłoczysku (4) śli-
mak (11) i zazębiające się z nim ślimakowe koło (12) 
przeznaczone są do zamiany prostoliniowego ruchu 
tłoczyska (4) na ruch obrotowy wału (13) połączonego 
cięgnem z obrączkową ławą (15) oraz do zmiany okre-
sowego ruchu obrotowego tłoczyska (4) na ruch obro-
towy wału (13) skracającego cięgno (14) obrączkowej 
ławy (15). W rozwiązaniu tym ruchome tłoczysko (4) 
jest bezpośrednio połączone z końcowym członem te-
go urządzenia, oddziaływującym na ruchy obrączko-
wej ławy (15). (1 zastrzeżenie) 

D01H P. 201202 T 30.09.1977 

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych, „Polma-
tex-Majed", Łódź, Polska (Grzegorz Inglik, Zdzisław 
Krzciuk). 

Urządzenie do cyklicznego przemieszczania ławy 
obrączkowej w przędzarkach i skręcarkach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji urządzenia oraz bezpośredniego sprzęże-
nia tego urządzenia z końcowym członem urządzenia 
do podnoszenia i opuszczania ławy wykonującej ruchy 
posuwisto-zwrotne podczas procesu roboczego. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że na wale (1) osadzona jest nieprzesuwna wzglę-
dem tego wału obrotowa tuleja (2) zaopatrzona w wo-
dzik (3), przesuwający się równocześnie w prostoli-
niowym rowku (4) korpusu (5) i w śrubowym wycię-
ciu (7) tulei (6) mającej ramię (8) z zapadką (9) zazę-
biającą się z zapadkowym kołem (10) połączonym ru-
chowo, na przykład wielowypustowo, z okresowo o-
bracającym się wałem (1) skracającym przy pomocy 
znanych mechanizmów cięgno (18) obrączkowej ławy 
(12). 

Urządzenie to umieszczone jest bezpośrednio na wa-
le (1) końcowego członu, wykonującego ruchy posu-
wisto-zwrotne, znanego urządzenia do podnoszenia i 
opuszczania obrączkowej ławy (12). (2 zastrzeżenia) 
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D01H P. 202933 14.12.1977 

Pierwszeństwo: 16.12.1976 - Francja (nr 7637.883) 

Societě Alsacienne de Constructions Mécaniques de 
Mulhouse, Mulhouse, Francja. 

Bęben obrotowy do obróbki włókien tekstylnych 

Bęben obrotowy zaopatrzony w igły lub kolec (25) 
do obróbki taśm włókien tekstylnych, zwłaszcza taśm 
włókien używanych w przędzalnictwie włókien roz-
luźnionych, według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że igły (25) są umocowane sztywno na podłuż-
nych prętach (16) wmontowanych w korpus (2) bębna 
z możliwością obrotu w nim dookoła osi (12) równo-
ległej do osi (13) bębna, podczas gdy elementy ryglu-
jące (3, 4) niesione przez korpus (2) bębna współdzia-
łają ze spłaszczeniami (3, 5) ustawianymi kątowo i 
sprzęgającymi, które ma każdy pręt (16) dla unieru-
chomienia wszystkich ..prętów (16) w położeniach ką-
towych, w których igłom nadane jest wymagane po-
chylenie. Elementami ryglującymi każdy z prętów (16) 
są spłaszczenia (34) odejmowalnej wymiennej płytki 
(31) zamocowanej na jednym końcu (22) korpusu (2) 
bębna, a odpowiednie spłaszczenia (35) wykonane na 
pręcie (16), mocują go w wymaganym położeniu. Wy-
nalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji o zmiennym nachyleniu igieł w zależności od 
rodzaju pracy, co pozwala na uniknięcie wymiany 
bębnów. (7 zastrzeżeń) 

D03D P. 194887 30.12.1976 

Centralne Laboratorium Jedwabniczo-Dekoracyjne, 
Łódź, Polska (Tadeusz Łotkowski, Marian Barud). 

Urządzenie do snucia, zwłaszcza osnów runowych 

Urządzenie do snucia, zwłaszcza osnów runowych 
rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania powstawania 
dużej ilości odpadów wysokiej klasy surowca i ułat-
wienia wytwarzania dywanów na krośnie. 

Urządzenie, składające się z ramy natykowej, pręta 
kierunkowego, dźwigni dociskowej, grzebienia szero-
kościowego, nakładki zabezpieczającej grzebienia 
ustalającego, stolika, wałka dociskającego rowkowa-
nego, wałka osnowy runowej, nawijarki, według wy-

nalazku ma pręt kierunkowy (3) prowadnicę kierun-
kową (4), wałek prowadzący (5), wspornik wałka os-
nowy runowej (11), wałek osnowy runowej (12) i za-
cisk osnowy runowej. 

Do urządzenia są stosowane odpowiednio wyprofilo-
wane zaciski osnowy runowej mające sprężynujące 
grzebienie i wkładkę, najczęściej poliuretanową. 

(4 zastrzeżenia) 

D03D P. 195014 31.12.1976 

Bydgoskie Zakłady Taśm Technicznych „Pasamon", 
Bydgoszcz, Polska (Stefan Dymek, Władysław Pomia-
nowski, Aleksander Walczak). 

Sposób wytwarzania taśm tkanych, elastycznych oraz 
urządzenie do wytwarzania taśm elastycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
drutu z procesu wytwarzania taśm na krośnie igło-
wym typu Müller. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że nitkę wątkową (10) w czasie przebywania w prze-
smyku napręża się, natomiast w czasie dobicia płochy 
nitkę wątkową (10) zwalnia się. 

Urządzenie według wynalazku ma krzywkę (3) za-
kładaną na znany wał (1) i napędzającą za pomocą 
znanych elementów bolec (9) zamocowany w znanej 
kostce (8). (2 zastrzeżenia) 

D03D P. 201091 T 27.09.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych „Polmatex-Cenaro", Łódź, Polska 
(Zdzisław Machała, Cezary Dąbrowski, Tadeusz Ga-
wart, Julian Smus, Paweł Stelmarczyk). 

Układ napędowy krosna, zwłaszcza krosna 
czółenkowego 

Układ napędowy krosna, zwłaszcza krosna czółen-
kowego, rozwiązujący . zagadnienie umożliwienia sy-
gnalizacji przyczyn zatrzymania krosna, rejestracji 
czasu pracy i postoju krosna, zwiększenia prędkości 
tkania oraz zatrzymania wału roboczego krosna w po-
łożeniu dogodnym dla obsługi w przypadku zakłóceń 
w procesie wytwarzania tkaniny, według wynalazku 
zawiera sterujący układ (7) połączony z przyciskami 
(1) sterującymi, czujnikami (2, 3, 4) programatorem (5) 
zatrzymań oraz z układem (9) impulsatora i opóźnień 
czasowych. Sterujący układ (7) po otrzymaniu sygnału 
z któregokolwiek z czujników (2, 3, 4) przekazuje im-
puls do sygnalizatora (8) pracy krosna i do układu (6) 
centralnej rejestracji danych. Układ ten steruje także 
poprzez układ (11) załąezania silników głównym silni-
kiem (15) napędzającym krosno (17) oraz pomocni-
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czym silnikiem (16), przeznaczonym do impulsowej 
pracy krosna, natomiast poprzez układ (10) sprzęgieł 
i hamulca steruje elektromagnetycznym hamulcem 
(12) i elektromagnetycznymi sprzęgłami (13, 14). U-
kład (10) sprzęgieł i hamulca oraz układ (11) załącza-
nia silników połączone są także elektrycznie z wy-
mienionym układem (9) impulsatora i opróżnień cza-
sowych. (1 zastrzeżenie) 

D03J P. 194918 30.12.1976 

Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego 
„Andropol". Andrychów, Polska (Eligiusz Sala, Adam 
Drąg, Józef Sobaniec). 

Urządzenie do odbierania transportu i zakładania 
nawiniętych wałów z tkaniną na maszyny 

wykończalnicze 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
ręcznego odbierania, transportu i zakładania wałów z 
tkaniną. 

Urządzenie według wynalazku ma podwozie (1), na 
którym zamocowana jest głowica (2). W głowicy obro-
towej (2) zamocowana jest niecka (3), która poprzez 
tłok (4) i pompkę hydrauliczną (5) otrzymuje ruch wa-
hadłowy. (2 zastrzeżenia) 

D03J P. 195090 03.01.1977 

Pabianickie Zakłady Tkanin Technicznych, Pabiani-
ce, Polska (Jan Kolasiński). 

Urządzenie do zatapiania brzegów tkaniny na krośnie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji umożliwiającej zatapianie brzegów tkani-
ny o zróżnicowanej gramaturze przy wyeliminowaniu 
zanieczyszczania brzegów tkaniny i elementu robocze-

Urządzenie według wynalazku składa się z transfor-
matora (1) oraaz umieszczonego w obudowie (3) robo-
czego elementu grzejnego (2), przez który przepływa 
prąd elektryczny o regulowanym natężeniu, umożli-
wiając uzyskanie odpowiedniej temperatury elementu 
roboczego dla prowadzenia procesu zatapiania brze-
gów metodą bezstykową, przy czym regulacja tempe-
ratury elementu roboczego w granicach lt)O°C-1200°C 
dokonuje się skokowo za pomocą przełącznika prze-
kładni skokowej zsynchronizowanego z szybkością o-
brotów krosna, zostosowanym surowcem i gramatu-
rą tkaniny. (2 zastrzeżenia) 

D06M P. 195557 24.01.1977 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow-
nia", Kędzierzyn, - Koźle, Polska (Kazimierz Poreda, 
Dominik Nowak, Zbigniew Świderski, Edward Fran-
czak, Wojciech Jerzykiewicz, Irmgarda Joszko, Witold 
Haas). 

Sposób wytwarzania środka zmiękczającego wyroby 
włókiennicze 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w 
podwyższonej temperaturze i pod zmniejszonym ciś-
nieniem w czasie od 1-4 godzin poddaje się reakcji 
250-350 g eteru etylowego poliglikolu etylenowego, 
80-120 g modyfikowanego poliestru, 38-60 g oksy-
etylowanej do ciężaru cząsteczkowego 610-770 aminy 
zawierającej w rodniku alkilowym od 12 do 20 ato-
mów węgla, 40-60 g kwaternizowanej aminy zawie-
rającej w rodniku alkilowym od 12 do 20 atomów wę-
gla oksyetylowanej tlenkiem etylenu o ciężarze czą-
steczkowym 670-900. (4 zastrzeżenia) 

D21F P. 201141 T \J 28.09.1977 

Instytut Celulozowo-Papierniczy, Łódź, Polska (An-
drzej Strawinski, Michał Ubysz). 

Czerpak do zbierania i usuwania wody z cylindra 

Celem wynalazku jest uzyskanie bezpośredniego 
styku krawędzi zbierającej ze ścianą wewnętrzną cy-
lindra suszącego za pomocą nakładki wykonanej z 
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materiału odpornego na działanie wysokiej tempera-
tury i wilgoci. 

Czerpak do zbierania wody i usuwania jej z cylin-
dra, zwłaszcza skroplin z cylindrów suszących ma-
szyny papierniczej, jest wykonany w postaci płaskiej 
spirali, której część zwinięta jest umieszczona w osi 
obrotu cylindra, a część rozwinięta spirali dochodzi 
do tworzącej powierzchni cylindra. Według wynalaz-

ku, na poziomej krawędzi rozwiniętej części spirali 
jest osadzona nakładka zbierająca (4) jako przedłuże-
nie tej części spirali. Nakładka zbierająca (4) jest wy-
konana w postaci rynienki, której jeden bok jest po-
łączony z poziomą krawędzią (6) spirali, a drugi, rów-
noległy do tej krawędzi, stanowi nową czynną kra-
wędź zbierającą (5) czerpaka (1). (4 zastrzeżenia) 

Dział E 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

E01B P. 203241 22.12.1977 

Pierwszeństwo: 17.1.1977 - Austria (nr A/238/11) 

Franz Plasser Bahunbaumaschinen - Industriege-
sellschaft m.b.H, Wiedeń, Austria. 

Samojezdny zespół maszyn do podbijania, niwelowa-
nia i nasuwania torów kolejowych 

Samojezdny zespół maszyn składa się z pierwszego 
pojazdu torowego (1) i umieszczonego przed nim dru-
giego pojazdu torowego (2) z własnym napędem (24, 
32) jazdy, przy czym tak utworzony zespół (3) maszyn 
do równoczesnej ich pracy podczas jazdy do przodu 
porusza się ruchem skokowo przerywanym lub ru-
chem ciągłym nieprzerywanym. Drugi pojazd torowy 
(2) wyposażony jest w lemiesz centralny (27) osadzo-
ny między dwoma wózkami (22, 23) i posiada urzą-
dzenia (15, 16) do sprawdzania prawdziwości położe-
nia skorygowanego już odcinka toru, na którym znaj-
duje się pierwszy pojazd (1). 

Ponadto pojazd torowy (2) ma urządzenie (25) do 
barwnego oznaczania punktów wskazujących prawi-
dłowe położenie toru i prawidłowe ustawienie narzę-
dzi podbijających. (5 zastrzeżeń) 

Fig. 1 

E02B P. 201192 T 29.09.1977 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, Pol-
ska (Władysław Kosiński, Lucjan Pawłowski, Włady-
sław Nazarewicz, Janusz Barcicki, Ireneusz Burzawa). 

Sposób mocowania dysz filtracyjnych i zespolony 
element mocująco-drenażowy 

Wynalazek dotyczy sposobu mocowania dysz filtra-
cyjnych w płytach drenażowych filtrów otwartych, 
bez potrzeby umieszczania tulei na stałe w trakcie 
montażu, wchodzących w skład stacji uzdatniania wo-
dy dla celów komunalnych lub przemysłowych. 

Sposób polega na tym, że do otworów w płytach 
drenażowych (1) wprowadza się zespolony element 
mocująco-drenażowy, składający się z dyszy filtracyj-
nej (2) z wydłużką (3) w części środkowej zewnętrz-
nie nagwintowaną, na którą nałożono uszczelkę (4) i 
tuleję czopującą (5) posiadającą w dolnej części na 
swoim obwodzie stożkowe wycięcia oraz segmenty 
pierścienia (8).. Następnie na wydłużkę (3) dyszy fil-
tracyjnej nakręca się częściowo wyprofilowaną tuleję 
dociskową (6). (2 zastrzeżenia) 

E02D P. 204040 17.01.1978 

Pierwszeństwo: 24.01.1977 - RFN (P 27 02 750.5) 

Josef Krings, Heinsberg, Republika Federalna Nie-
miec. 

Trzewik ślizgowy do urządzenia rozpychającego 
obudowy rowu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy trzewika 
ślizgowego wytrzymującego duże obciążenia i umoż-
liwiającego ograniczenie wychylenia. 

Trzewik ślizgowy do urządzenia rozpychającego ro-
wu, dociskany za pomocą sprężyn do podpory prowa-
dzącej (2) obudowy rowu, jest złożony z przesuwanej 
w podporze prowadzącej ramki z usytuowanym po-
przecznie do kierunku przesunięcia czopem przegubu 
i połączonego z nim przegubowo elementu końcowego 
(7) urządzenia rozpychającego. 

Element końcowy (7) ma płytkę wsporczą (9), której 
wymiary są mniejsze niż wymiary wewnętrzne ramki 
(6), i która na swej stronie dolnej oddalonej od u-
rządzenia rozpychającego (3) z obu stron czopu prze-
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gubu (5) ma co najmniej po jednym korpusie wspor-
czym (11), równocześnie służącym jako prowadzenie 
obejmujące"] go sprężyny ściskanej (12), wspartej na 
płytce ślizgowej (13). Odległość pomiędzy wolnymi 
końcami korpusów wsporczych (11) i płytką ślizgową 
(13) jest dobrana tak, że wychylenie płytki wsporczej 
(9) z położenia normalnego nie przekracza zadanego 
kąta. (4 zastrzeżenia) 

E01B P.195560 5.01.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Prze-
mysłowego „Śląsk", Katowice, Polska (Kazimierz Ko-
nieczny, Romuald Brzęk). 

Łącznik do mocowania termoizolacji na ścianach 
i dachach z blach fałdowych 

Łącznik według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że okrągły trzpień (1) posiada jako przedłużenie od 
dołu wielodzielny trzpień (3), składający się co naj-
mniej z dwu ramion, zaopatrzony w zaczepy, składa-
jące się licząc od dołu do góry po zwarciu ramion 
wielodzielonego trzpienia (3) z części cylindrycznej (4) 
0 mniejszej średnicy, powierzchni stożkowej (5) w pos-
taci ściętego stożka odwróconego podstawą do góry 
1 części cylindrycznej (6) o większej średnicy, podczas 
gdy dla zaczepu najwyżej usytuowanego, część cylin-
dryczna o większej średnicy stanowi powierzchnie ok-
rągłego trzpienia (1) a zaczep najniżej usytuowany po-
siada powierzchnię stożkową (7) zakończoną ostrym 
wierzchołkiem. Rozchylone ramiona wielodzielnego 
trzpienia (3) podtrzymywane są razem przez pierścień 
zaciskający (8) posiadający wewnątrz pierścienia (9) 
część stożkową (10) o powierzchni wewnętrznej, rów-
nej zbieżności powierzchni stożkowej (5) zaczepu a 
pierścień (9) na całej wysokości ma wycięcia (11) sta-
nowiące osłabienie pierścienia zaciskającego (8). 

(2 zastrzeżenia) 

E04B P.195561 25.01.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Prze-
mysłowego „Śląsk", Katowice, Polska (Kazimierz Ko-
nieczny, Romuald Brzęk). 

Łącznik rozporowy do mocowania termoizolacji na 
ścianach i dachach z blach fałdowych 

Łącznik według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że pełny trzpień (1) posiada jako przedłużenie od dołu 
drążony trzpień (3) zaopatrzony na całej wysokości w 
kanał (4) rozszerzający się w pobliżu wylotu (od dołu) 
w wydrążenie (5), w przekroju pionowym w kształcie 

ściętego stożka i zakończony od strony wylotu wy-
drążeniem (6) o kształcie cylindrycznym w przekroju 
pionowym. W bocznych ścianach drążonego trzpienia 
(3) usytuowane są na przeciw siebie podłużne wycię-
cia (7) a drążony trzpień (3) od dołu z zewnątrz ma 
zwężenie (8) w postaci ściętego stożka odwróconego 
podstawą do góry usytuowaną nieco poniżej dolnej 
części kanału (4). Wewnątrz kanału (4) drążonego 
trzpienia (3) usytuowany jest wewnętrzny klin skła-
dający się z części cylindrycznej (9), w której syme-
trycznie zamocowane są skrzydełka (19) wystające na 
zewnątrz drążonego trzpienia (3) poprzez podłużne 
wycięcie (7) oraz części stożkowej (1) w postaci ścię-
tego stożka w kształcie i rozmiarach odpowiadających 
wydrążeniu (5) drążonego trzpienia (3). 

(1 zastrzeżenie) 

E04G P. 195423 18.01.1977 

Zakład Inwestycyjno-Rozwojowy Wojewódzkiego 
Zjednoczenia Budownictwa Komunalnego w Katowi-
cach - Pion Badawczo-Wdrożeniowy, Czechowice -
Dziedzice, Polska (Rufin Szafron, Jan Szafron). 

Segment rusztowania 
Segment rusztowania przydatny zwłaszcza dla rusz-

towań kolumnowo-pomostowych przydatnych dla pro-
wadzenia robót budowlano-montażowych zarówno 
wewnątrz jak i zewnątrz budynków charakteryzuje 
się tym, że ma konstrukcję rurowo szkieletową o 
kształcie ściętego ostrosłupa o podstawie kwadratowej 
przy czym w dwóch elementach podstawy (1) umiesz-
czony jest teleskopowy element wysuwny (2), a wierz-
chołek ścięty ostrosłupa jest elementem złącznym (3) 
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z linką łącznikową (4). Element wysuwny (2) ma pro-
wadnice (5) z otworami (6) i złącza montażowe (7) 
a przeciwległe wierzchołki podstawy (1) mają złącza 
montażowe (8). Element złączony (3) posiada otwór 
montażowy (9), złączkę (10) i trzpień (11)) 

(3 zastrzeżenia) 

E04G P.195659 28.01.1977 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych -
Biuro Projektów Górniczych, Kraków, Polska (Sta-
nisław Szczurkowski). 

Urządzenie do przeprowadzania prac kontrolnych 
i remontowych zbiorników typu szybikowego 

Urządzenie do przeprowadzania prac kontrolnych i 
remontowych zbiorników typu szybikowego składa się 
z trójramiennej' konstrukcji nośnej (5), na której za-
mocowany jest pomost (1) w kształcie pierścienia, zao-
patrzony od zewnątrz i od wewnątrz w bariery (2). 
Pomost posiada przekrycie (3) z siatki. Na zewnątrz 
pomostu zamocowane są sanie ślizgowe (15) prowa-
dzące pomost w czasie jazdy. Na każdym z ramion 
konstrukcji nośnej zamocowany jest zestaw złożony 
z rygla przesuwnego (13) i współpracującego z nim 
wału (14) przesuwającego rygiel. Urządzenie wyposa-
żone jest w zawiasie złożone z głowicy (8) z kołem 
linowym oraz łączących głowice z konstrukcją nośną 
(5) cięgieł (6) zaopatrzonych w nakrętki napinające (7). 
Urządzenie zawieszone jest na linie nośnej (11), której 
koniec od strony głowicy zawiesia zamocowany jest 
do spełniającego rolę kotwy, elementu sygnalizacyj-
no-blokującego (10) włączonego do układu sterowania 
silnikiem wciągarki. W okresach między rementowych 
pomost spoczywa na ryglach wspartych na obudowie 
zbiornika (16) spełniając równocześnie rolę stropu 
zbiornika. (3 zastrzeżenia) 

E04H P.195416 18.01.1977 

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

Wielopojazdowy budynek garażowy 

Przedmiotem wynalazku jest wielopojazdowy budy-
nek garażowy wielopoziomowy o układzie konstruk-
cyjnym zapewniającym lepsze wykorzystanie powierz-
chni budynku. 

Wielopojazdowy budynek garażowy charakteryzuje 
się tym, że stanowiska (1) dla pojazdów (2) są usytuo-
wane w kierunku dojazdowej drogi (3) pod kątem (a) 
równym około 60°. (1 zastrzeżenie) 

E04H P. 195554 24.01.1977 

PKP Biuro Projektów Kolejowych, Katowice, Polska 
(Bolesław Piątek, Paweł Biskup). 

Maszt rurowy 

Przedmiotem wynalazku jest maszt rurowy oświet-
leniowy, składany na miejscu ustawienia, przeznaczo-
ny głównie do instalowania na nim opraw oświetlenia 
zewnętrznego, a także innych elementów takich jak 
iglic odgromowych, anten radiowych itp. Maszt składa 
się z rur (1 i 2) o różnych średnicach połączonych te-
leskopowo i zakończony jest od góry poprzecznikiem 
(5), poniżej którego zamocowany jest pomost (6). Po-
między podstawą masztu a pomostem (6) rozmiesz-
czone są stopnie (7). Rozwiązanie według wynalazku 
umożliwia transport masztu w elementach i ułatwia 
jego montaż na miejscu ustawienia. Montaż można 
przeprowadzać w pozycji pionowej, dzięki czemu pra-
ce montażowe nie wymagają większych powierzchni 
jak to ma miejsce przy montażu wież oświetleniowych. 

(5 zastrzeżeń) 

E05B P. 195588 25.01.1977 

Fabryka samochodów Małolitrażowych „Polmo", 
Bielsko-Biała, Polska (Stanisław Kiszka). 

Zamek do drzwi pojazdu, zwłaszcza do samochodu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji o małych gabarytach, wytrzymałej 
i bezpiecznej. Zamek do drzwi pojazdu, zwłaszcza do 
samochodu, według wynalazku zawiera zespół obroto-
wy składający się z płaskiego rygla (2) o dwóch nie-
symetrycznych zębach, sworznia (3), zapadki (4), na-
kładki (5), oraz zespół przesuwny, w skład którego 
wchodzi dźwignia zapadkowa (8), palec (7) i popychacz 
(11). Zespół obrotowy i przesuwny napędzane są tylko 
jedną sprężyną ściągającą (9). Płaski, obrotowo zamo-
cowany rygiel (2) współpracuje z nieruchomo zamo-
cowanym w słupku drzwiowym zaczepem (20). Zamek 
zabezpieczany jest przed otwarciem z zewnątrz za po-
mocą kluczyka, od wewnątrz za pomocą dźwigni (18) 
napędzanej cięgnem (9) lub klamki. (6 zastrzeżeń) 
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E21B P.195532 24.01.1977 

Koolaj-es Foldbanyaszati Ipavi Kutato Laboratorium 
oraz Orszagos Koolaj-es Gazipavi Troszt, Budapeszt, 
Węgry (Robert Horvath, Rudolf Laszlo, Geza Szabo). 

Stały oddzielacz warstw do hydraulicznego 
rozpierania 

Przedmiotem wynalazku jest oddzielacz warstw do 
hydraulicznego rozpierania, stosowany podczas wydo-
bycia ropy naftowej lub gazu ziemnego i służący jako 
urządzenie do zabezpieczania rury wydobywczej. Od-
dzielacz warstw według wynalazku składa się z górnej 
tulei (2) o szlifowanym otworze, dolnej tulei (6) oraz 
tulei dociskowej (5) z żebrowaną prowadnicą, przy 
czym w górną tuleję (2) wpasowany jest uszczelniacz 
(1) rury wydobywczej a tuleja dociskowa (5) jest po-
łączona z króćcem tłokowym (17). Na tulei dociskowej 
(5) jest zamocowany za pomocą gwintowanych czopów 
(7) prowadnik (9) klinów. Ponadto oddzielacz ma górny 
zespół zamkowy (8) do zakleszczania górnego klina (11) 
i dolnego klina (14), które to kliny są zaopatrzone w 
pierścień (23). Oddzielacz warstw jest także zaopatrzo-
ny w tuleję rozpierającą (15), pokrywę (16) połączoną 
z cylindrem rozpierającym (18) oraz zespół zamkowy 
(19). 

Oddzielacz według wynalazku jest tak zbudowany, 
że podczas odwiertu wewnętrzna tuleja nie przekrę-
ca się ani się nie ześlizguje oraz umożliwia łatwe wy-
ciąganie dolnej części oddzielacza z rury okładzino-
wej za pomocą odpowiednio dobranego narzędzia. 

(7 zastrzeżeń) 

E21B P.204183 24.01.1978 

Pierwszeństwo: 26.01.1977 - RFN (nr P 2703 085.9) 

Salzgitter Maschinen Akiengesellschaft, Slazgitter, 
Republika Federalna Niemiec (Heinz Manten). 

Narzędzie do wiercenia udarowego skał 

Wynalazek dotyczy narzędzie do wiercenia udarowe-
go skał, wyposażonego w zespół napędowy wiertła uda-
rowego drąga wiertniczego, przesuwnego na łożu za 
pomocą elementu napędzającego np. łańcucha. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie utrzymywania 
możliwie małych wymiarów zewnętrznych narzędzia 
do wiercenia udarowego skał, bez obniżenia jego 
sprawności. 

Zespół napędowy wiertła udarowego ma mechanizm 
udarowy i połączony z nim mechanizm obracający 
wiertło składający się z silnika i przekładni reduk-
cyjnej. Istotą wynalazku jest to, że obudowa (35) prze-
kładni redukcyjnej (21) jest umieszczona w kierunku 
posuwu (30) mniej więcej w zarysie zewnętrznym obu-
dowy (39) mechanizmu udarowego (19). Silnik (22) jest 
umieszczony po stronie czołowej mniej więcej w zary-
sie obudowy (35) przekładni (21). (2 zastrzeżenia) 

E21C P.195512 21.01.1977 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Jan Rynik, Marek Jaszczuk, Piotr 
Sobota). 

Mechanizm posuwu z osłoniętym łańcuchem 
pociągowym zwłaszcza do maszyn górniczych 

Mechanizm posuwu z osłoniętym łańcuchem pocią-
gowym zwłaszcza do maszyn górniczych posiadający 
napędowe koła łańcuchowe współpracujące z ogniwa-
mi łańcucha charakteryzuje się tym, że odcinki (5) 
i (6) łańcucha pociągowego znajdujące się przed i za 
maszyną (7) schowane w osłonie (8), przy czym część 
nieruchoma (9) osłony (8) umocowana jest do trasy (10) 
maszyny (7), a ruchoma pokrywa (11) osłony (8) ot-
wierana i zamykana jest urządzeniem sterującym (12) 
umocowanym do maszyny (7). (5 zastrzeżeń) 

E21D P.195478 20.01.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pstrowski", Zabrze, 
Polska (Roland Nowak, Bernard Brosz, Julian Bolek), 

Sposób zbrojenia ściany w obudowę zmechanizowaną 
i w ciężki sprzęt ścianowy oraz urządzenie do 

wykonania tego sposobu 

Sposób zbrojenia ściany w obudowę zmechanizowaną 
w ciężki sprzęt ścianowy polega na tym, że transport 
kompletnie zmontowanych zestawów obudowy do 
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miejsca przeznaczenia w przecince ścianowej (1) od-
bywa się przy pomocy kolejki podwieszonej pod stro-
pem stale zebezpieczonym rozpartymi sekcjami (4, 5) 
i wędrującymi sekcjami (2) obudowy zmechanizowanej, 
które stale zabezpieczają strop podczas ustawiania i 
rozpierania sekcji. Zbrojenie ściany w obudowę zme-
chanizowaną rozpoczyna się w przecince ścianowej 
od strony montażowej stacji (3) i dokonuje się w kie-
runku chodnika przyścianowego przeciwległego do 
montażowej stacji. W miarę postępu zbrojenia ściany 
tor (7) podwieszonej kolejki szynowej stopniowo się 
wydłuża, a po kompletnym uzbrojeniu ściany na torze 
biegnącym wzdłuż całej ściany transportuje się na 
wózkach kolejki (6) pozostały ciężki sprzęt do zbro-
jenia ściany. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu, składające 
się z szynowej kolejki (6) o dwóch wózkach jezdnych 
połączonych dystansowym łącznikiem (8) oraz z jed-
nego toru (7), charakteryzuje się tym, że tor (7) za-
wieszony jest na wysięgnikach rozpartych sekcji (5) 
obudowy a wolny koniec wydłużającego się toru jest 
stale suwliwie zamocowany do zawieszenia (9) na strop-
nicy wędrującej wzdłuż ociosu sekcji (2). (5 zastrzeżeń) 

E21D P. 195661 28.01.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek", Katowice, 
Polska (Feliks Kempny, Wiesław Zadęcki, Andrzej 
Rychlicki, Jerzy Stanek). 

Sposób uszczelniania wyrobisk górniczych 

Celem i zadaniem przedmiotowego wynalazku jest 
izolacja i uszczelnienie wyrobisk górniczych w celu 
niedopuszczenia powietrza wentylacyjnego do calizny 
węglowej, szczególnie do pustek zawałowych, gdzie 
znajdują się resztki węgla głównie ze stropu, jak 
również niedopuszczenie do wydzielania się z calizny 
węglowej i górotworu do wyrobiska gazów a szczegól-
nie metanu i tlenku węgla. 

Istota wynalazku polega na tym, że na dowolną po-
wierzchnię i materiał wyrobiska górniczego nanosi 
się masę uzyskaną z ujednorodnienia emulsji i/lub 
dyspersji z tworzyw sztucznych z mocznikiem i/lub 
kwaśnymi węglanami i z wypełniaczem mineralnym 
w postaci rozdrobnionej, z tym, że ilość emulsji i/lub 
dyspersji tworzyw sztucznych nie może być mniejsza 
od 1% w stosunku do wypełniacza mineralnego. 

(2 zastrzeżenia) 

E21D P.201184 T 29.09.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jerzy 
Krywult, Tadeusz Gibaszek, Zenon Mrowieć, Jan Pe-
rek, Andrzej Raczyński, Ryszard Sołowiów, Włodzi-
mierz Stojowski, Stefan Wnuk). 

Sposób wytwarzania wzmocnionej okładziny obudowy 
górniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
wzmocnionej okładziny obudowy górniczej z jednego 
arkusza blachy, bez dodatkowych procesów technolo-
gicznych., 

Sposób według wynalazku polega na segmentowym 
nacinaniu arkusza z pozostawieniem co najmniej jed-
nego pełnego obrzeża (1). Tak przygotowany arkusz 
blachy rozciąga się do postaci siatki (3) uzyskując jed-
nocześnie żebrowe wzmocnienie, które korzystnie pro-
filuje się do przekroju w kształcie linii łamanej lub 
falistej. W pozostawionym obrzeżu (1) można ponadto 
wykonać nacięcia w kształcie zbliżonym do litery „U". 
Nacięcia odgina się następnie na zewnątrz dla uzys-
kania zaczepów (5) umożliwiających połączenie sąsied-
nich okładzin ze sobą oraz z obudową wyrobiska. 

(2 zastrzeżenia) 

E21D P.202677 06.12.1977 

Pierwszeństwo: 07.12.1976 - Francja (nr 76 36769) 

Charbonnages de France, Paryż, Francja (Alfred Al-
phonse Marie VALANTIN). 

Obudowa krocząca 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania obu-
dowy kroczącej z jednym stojakiem, w którym belki 
będą podzielone na elementy wzdłużne tak aby za-
pewniona była elastyczność obudowy w stosunku do 
nierówności terenu. 

Obudowa krocząca ma parę wózków gąsienicowych 
(330, 340) i inną parę równoległą. Wózki są połączone 
między stropnicami z jednej strony i między spągni-
cami z drugiej strony przez obrotowe ramię (381) po-
łączone przegubowo z podłużnicą (371) łącząc dwie 
belki (350, 351) tworzące spągnice. Ramię obrotowe 
(381) podtrzymuje stropnice za pośrednictwem górnej 
podłużnicy łączącej dwie belki (360, 361) tworzące 
stropnice. Dźwignik (390) jest umieszczony między dol-
ną podłużnicą (370) i ramieniem (381). Obudowa za-
wiera ponadto mechanizm napędowy działający jedy-
nie na wózki stanowiące spągnice. 

Rozwiązanie według wynalazku ma zastosowanie do 
ciągłego podpierania stropów w górnictwie. 

(20 zastrzeżeń) 
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E21D P. 204186 23.01.1978 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy", 
Jastrzębie, Polska (Zygmunt Student, Eugeniusz Po-
laczek, Paweł Trelenberg, Zdzisław Żurawski, Bolesław 
Lubszczyk). 

Sposób i urządzenie do rabowania obudowy 
chodnikowej 

Sposób według wynalazku polega na rabowaniu obu-
dowy chodnikowej o profilu V przez wywarcie w miej-
scu połączenia łuków pomiędzy zamkami złącza na-
cisku w wyniku czego następuje odciążenie połączeń 
śrubowych, które w tym stanie są rozkręcane. 

Urządzenie według wynalazku ma siłownik hydrau-
liczny (1) połączony współosiowo ze śrubą regulacyjną 
(2) przemieszczającą się w gwincie łubka (3). Siłownik 
sterowany jest pompką hydrauliczną (7), zaś urządze-
nie zakładane jest na łuki obudowy (6) i (9) za pomocą 
obejm (4). (2 zastrzeżenia) 

E21F P.195480 20.01.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Czerwona Gwardia", 
Czeladź, Polska (Henryk Talik, Mieczysław Staszkie-
wicz). 

Końcówka szybowego pomostu wahadłowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykluczenia 
możliwości zakleszczenia naczynia szybowego. 

Końcówka szybowego pomostu wahadłowego ma ig-
licę (1) z przymocowanymi do niej rozłącznie dwoma 
ramionami (2), która zawieszona jest wahliwie za po-
mocą sworzni (4) w widełkowym siedlisku (5), przy 
czym sworznie stanowiące oś obrotu iglicy umieszczo-
ne są powyżej osi toru jezdnego. (1 zastrzeżenie) 

E26B P. 195502 22.01.1977 

Koolaj-es Foldgazbanyaszati Ipari Kutato Labora-
torium, Budapeszt, Węgry (Robert Horvath, Rudolf 
Laszlo, Geza Szabo). 

Hydromechaniczny, bezklinowy uszczelniacz otworu 
wiertniczego 

Przedmiotem wynalazku jest hydromechaniczny, bez-
klinowy uszczelniacz górnego otworu wiertniczego, za-
głębiany hydraulicznie a napędzany oraz luzowany 
mechanicznie. 

Hydrauliczny uszczelniacz według wynalazku ma ru-
rowy korpus centralny (13), na którym osadzona jest 
dwuczęściowa nakrętka nasadowa (5), stożkowa tuleja 
zamykająca (4) oraz nasadka (1), do której zamocowa-
na jest tuleja wieszakowa (2), a do dwuczęściowej 
nakrętki przylega tuleja pomocnicza (10). Na górnym 
końcu tulei (10) zamontowana jest ruchoma nakrętka 
(6), zaś między nakrętką (6) i tuleją (2) znajdują się 
kołki wodzące (7). Między tuleją pomocniczą (10) i 
ścianką rury okładzinowej umieszczona jest uszczelka 
gumowa (11), tłok (14) służący do osadzania oraz zamek 
zakleszczający (15), zapewniający zamocowanie tłoka 
względem korpusu. Nasadka (4) i tuleja wieszakowa 
(2) stanowią zawieszenie podporowe, wywierające na-
cisk w kierunku do góry na ruchomą nakrętkę (6), 
tuleję pomocniczą (10) oraz na dwuczęściową nakrętkę 
nasadową (5). Zawieszenie to w wyniku obracania w 
prawo za pośrednictwem rury tłoczącej oraz podcią-
gania do góry zwalnia docisk uszczelki gumowej (11), 
wywierany na ściankę rury okładzinowej, w następ-
stwie czego cały uszczelniacz zostaje zluzowany i może 
być wymontowany z rury okładzinowej. 

(5 zastrzeżeń) 
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E01B 
F03C 

P.195660 28.01.1977 

Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „MERA-
-PAFAL", Świdnica, Polska (Tadeusz Adamiak). 

Tłokowy silnik pneumatyczny 

Tłokowy silnik pneumatyczny umożliwiający zmianę 
kierunku obrotów i ich bezstopniową regulację, posia-
dający tłoki w układzie rzędowym charakteryzuje się 
tym, że ma wałek rozrządczy (4) umieszczony przy 
lub w bloku cylindrów (3) równolegle do osi cylindrów 
i osi wału (1), napędzany z wału (1), przy czym czyn-, 
nik napędowy doprowadzany jest do cylindrów za-' 
równo nad jak i pod tłokami (5) a rozrząd realizowany 
jest kanałami spiralnymi (7) na wałku rozrządczym 
(4) połączonymi z kanałami pierścieniowymi (8) i (9). 

(1 zastrzeżenie) 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE 

F02P P.195530 24.01.1977 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Wacław Tuszyński, Józef Misztela, Lechosław Oster-
loff). 

Sposób i zespół zapłonu silnika spalinowego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i zespół zapłonu 
silnika spalinowego z elementem piezoelektrycznym 
przeznaczony w zasadzie dla przemysłu motoryzacyj-
nego, ale może być również stosowany do urządzeń 
rozruchowych ciężkich silników spalinowych, zwłasz-
cza okrętowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że iskrę 
o napięciu potrzebnym do zainicjowania zapłonu mie-
szanki w cylindrach silnika wywołuje się przez zwięk-
szenie ciśnienia na końcach elementu piezoelektrycz-
nego (1), zwłaszcza przez uderzenie, przy czym ładunek 
elektryczny wzbudzony w elemencie piezoelektrycznym 
przekazywany jest przewodem do świecy. Zespół za-

płonu według wynalazku składa się z elementu lub 
elementów piezoelektrycznych (1), elementu lub ele-
mentów (7, 8 i 9) zwiększających ciśnienie na końcach 
elementów piezoelektrycznych oraz ze świec połączo-
nych odpowiednio przewodami (10). Element piezo-
elektryczny (1) jest osadzony w obudowie (2) zamknię-
tej z jednej strony płytką metalową (4) oddzieloną od 
pokrywy (5) obudowy (2), a w pobliżu drugiego końca 
elementu piezoelektrycznego (1) jest osadzony przesuw -
nie element zwiększający ciśnienie na końcach ele-
mentu piezoelektrycznego (1), zwłaszcza młoteczek (7), 
z elementem sprężystym, zwłaszcza sprężyną (8). 

(3 zastrzeżenia) 

F04B P.191366 21.07.1976 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Andrzej 
Osiecki). 

Pompa wielotłoczkowa o stałej objętości roboczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon-
strukcji pompy hydraulicznej oraz zmniejszenia strat 
objętościowych i mechanicznych w bilansie energe-
tycznym tej pompy. 

Pompa według wynalazku przeznaczona jest do za-
silania układów olejowych wysokiego ciśnienia lub do 
napędu jako silnik hydrauliczny. 
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Pompa wielotłoczkowa o stałej objętości roboczej 
zawierająca wał (2) napędowy osadzony obrotowo w 
obudowie (1), na którym zamocowane są oporowe tar-
cze (3) pochylone pod stałym kątem i symetrycznie 
względem siebie, charakteryzuje się tym, że tłoczki 
(6) teleskopowe rozmieszczone między tymi tarczami 
posiadają hydrostatyczne stopki (7) ścięte pod kątem 
nachylenia tarcz (3), przy czym tłoczki (6) osadzone są 
obrotowo-przesuwnie w tulejach (5) rozmieszczonych 
obwodowo w bębnie (4) zamocowanym w obudowie (1). 

(3 zastrzeżenia) 

F04B 
F16K 

P.195455 20.01.1977 

Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. St. Szad-
kowskiego, Kraków, Polska (Władysław Bochenek). 

Wyłącznik tłoczkowy 

Przedmiotem wynalazku jest wyłącznik tłoczkowy 
przeznaczony do regulacji zaworu ssawnego w 
sprężarkach tłokowych smarowych lub bezsmarowych. 
Wyłącznik tłoczkowy jest wyposażony w tłok (1) usy-
tuowany w cylindrze (2) wykonanym bezpośrednio w 
pokrywie (3) zaworu ssawnego sprężarki i posiada 
ponadto sprężynę (4), pierścień oporowy (5) oraz pier-
ścień osadczy (6). Regulacja zaworu ssawnego sprę-
żarki za pomocą wyłącznika tłoczkowego według wy-
nalazku polega na automatycznym niedomykaniu za-
woru ssawnego gdy ciśnienie wytłaczania przekroczy 
wartość dopuszczalną. (1 zastrzeżenie) 

F04D P. 195686 29.01.1977 

Kielecka Fabryka Pomp „Białogon", Kielce, Polska 
(Witold Smętek, Jan Markielowski, Stanisław Jaroń). 

Pompa hermetyczna wirowa 

Przedmiotem wynalazku jest pompa hermetyczna 
wirowa zwłaszcza do instalacji centralnego ogrzewania. 

Istota wynalazku polega na tym, że element oddzie-
lający komorę (A) wirnika pompy od komory (B) wir-
nika silnika posiada przynajmniej dwa otwory (2 i 3) 
łączące komory (A) i (B), przy czym odległości tych 
otworów od osi pompy są różne co zapewnia stałe 
krążenie cieczy pomiędzy komorami (A i B) oraz stałe 
chłodzenie tulei oddzielającej (6) i smarowanie ło-
żysk. W wale (4) wykonane są dwa połączone ze sobą 
otwory (7) i (8) zapewniające właściwe smarowanie 
łożyska tylnego pompy. (2 zastrzeżenia) 

F15B P.194987 30.12.1976 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Mate-
riałów Budowlanych „Zremb", Wrocław, Polska (Adam 
Kołacz, Henryk Wojnarowicz, Sławomir Gorzkiewicz). 

Układ sterowania siłownikiem hydraulicznym, 
zwłaszcza w nożycach do cięcia prętów 

W uproszczonym według wynalazku układzie stero-
wania siłownikiem hydraulicznym pompa zębata (2) 
wysokiego ciśnienia i budowy jednostronnego działa-
nia z kompensacją luzów czołowych jest połączona 
bezpośrednio jednym przewodem (5) z cylindrem (6), 
natomiast do przewodu (5) jest włączony bocznikowo 
zawór zwrotny (13). Przewód (5) jest przewodem tłocz-
nym w czasie ruchu roboczego, a jednocześnie jest 
przewodem zasysającym w czasie ruchu powrotnego 
tłoka (8). Pompa zębata (2) przełączona na drugi kie-
runek obrotów przetłacza płyn z cylindra (6) do zbior-
nika (4) przy niskim ciśnieniu. (2 zastrzeżenia) 

F16B 
F04B 

P.195297 13.01.1977 

Dalmine S.p.A., Milano, Włochy. 

Śruba rozprężna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania śru-
by umożliwiającej łączenie elementów konstrukcyj-
nych wydrążonych o profilu zamkniętym, niedostęp-
nym od wewnątrz, łatwej do wytwarzania. 
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Śruba rozprężna według wynalazku zawiera tuleję 
(4) nałożoną na trzonek (1), mającą średnicę zewnętrz-
ną nie większą od średnicy łba (2), przy czym koniec 
tulei jest przystosowany do odkształcania się w wy-
niku dokręcania nakrętki (6), zaś końcówka trzonka 
(1), przeciwległa do łba (2) śruby zawiera rowek (3) 
lub ma kształt wieloboku. (9 zastrzeżeń) 

F16D P.195115 04.01.1977 

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia 
im. Dymitrowa, Warszawa, Polska (Ryszard Gabryel). 

Zamek sprzęgła 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji dźwigni zapadkowej umożliwiającej zwięk-
szanie sił w układzie załączania wyłącznika, przepro-
wadzenie płynnej regulacji wybiegu zaczepu poza za-
padkę oraz zwiększenie trwałości i niezawodności 
układu. 

Zamek sprzęgła, stosowanego zwłaszcza do napędu 
zasobnikowo-sprężynowego ze zbrojeniem hydraulicz-
nym, według wynalazku ma dźwignię zapadkową (3) 
zamocowaną jednym końcem przegubowo z dźwignią 
(11) napinania sprężyn, zaś drugim końcem przed za-
czepem (2) połączony przegubowo z dwoma łącznikami 
(4). Między łącznikami osadzona jest w owalnych ot-
worach obrotowo zapadka podtrzymująca (1) podparta 
sprężyną powrotną (5). Zapadka podtrzymująca ma 
zamocowaną trwale do czopa dźwignię (6), która po-
przez układ dźwigni połączona jest ze sworzniem (9) 
osadzonym w popychaczu (10) zbrojenia zamocowanym 
przegubowo do tej samej dźwigni co dźwignia zapad-
kowa. Dźwignia ta opiera się w pobliżu swego mar-
twego położenia o zderzak (18) z mimośrodowym wy-
braniem. (1 zastrzeżenie) 

F16J P.204092 19.01.1978 

Pierwszeństwo: 28.01.1977 - Stany Zjed. Ameryki 
(nr 763472) 

The Continental Group, Inc., Chicago, Stany Zjed-
noczone Ameryki (Alfred William Kehe). 

Sposób wytwarzania uszczelnień z plastizoli 
w wykonanych z żywic poliolefinowych zamknięciach 

pojemników 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
uszczelnień z plastizoli w wykonanych z żywic polio-
lefinowych zamknięciach pojemników zawierających 
ciecze lub drobnoziarniste proszki. Wynalazek rozwią-
zuje zagadnienie nanoszenia z dużą prędkością równo-
miernych warstw mieszanek plastizolowych na zam-
knięciu poliolefinowym, a następnie na upłynnieniu 
mieszanek wewnątrz zamknięć bez wywoływania nie-
korzystnych zmian wymiarów i właściwości fizycz-
nych zamknięć. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że mie-
szankę plastizolową wprowadza się do zamknięcia z 
poliolefiny formując z tej mieszanki uszczelnienie żą-
danego kształtu, przy czyrn mieszanka plastizolową 
zawiera polimer chlorku winylu i plastyfikator o sta-
łej dielektrycznej wynoszącej około (6-8) i współ-
czynniku strat dielektrycznych wynoszącym około 
(2-25). 

Mieszankę plastizolową upłynnia się w zamknięciu 
metodą nagrzewania dielektrycznego przez poddanie 
je działaniu źródła prądu elektrycznego wysokiej czę-
stotliwości, po czym upłynnioną mieszankę plastizolo-
wą pozostawia się do ochłodzenia, w wyniku którego 
tworzy ona uszczelnienie. (9 zastrzeżeń) 

F16K P. 194980 30.12.1976 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwe-
stycji Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gip-
sowego, Kraków, Polska (Rafał Grohs, Ludwik Golik). 

Zawór kulowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji napędzanej jednym, dwuczęściowym wa-
łem przy samoczynnym docisku kuli do gniazda otwo-
ru wylotowego. 

Zawór kulowy, składający się z obudowy (1), rury 
wlotowej (2) i dwóch rur wylotowych (3, 4), kierowni-
cy (5) oraz elastycznej kuli (8), według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że do przestawiania kuli za-
mykającej (8) zawór ma jeden dwuczęściowy wał 
(11), na którym zamocowane są ramiona (10), które na 
drugim końcu połączone są ze sobą osią (9), na któ-
rej luźno osadzona jest kula (8). Do samoczynnego 
przestawiania kierownicy (5), zawór wyposażony jest 
w zamocowaną na jednym z ramion kuli rolkę docis-
kową (14) oraz umieszczony na kierownicy (5), odpo-
wiadający rolce dociskowej (14), odpowiednio uszktał-
towany zaczep (15). 

Zawór znajduje zastosowanie w instalacjach pneu-
matycznego transportu materiałów sypkich. 

(2 zastrzeżenia) 



54 BIULETYN UEZĘDU PATENTOWEGO Nr 16 (122) 1978 

F16K 
F16H 

P. 195125 04.01.1977 

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych 
„Unitra-Unima", Zakład Techniki Próżniowej, Kosza-
lin, Polska (Zbigniew Witanowski). 

Ręczny napęd mimośrodowy, zwłaszcza siłownik 
próżniowego zaworu odcinającego 

Ręczny napęd mimośrodowy, zwłaszcza siłownik 
próżniowego zaworu odcinającego przeznaczony jest 
do zaworów instalacji próżniowych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia o-
porów przy ślizgowym ruchu elementów wykonaw-
czych napędu oraz zwiększenia pewności działania na-
pędu. 

Napęd według wynalazku ma dźwignię ręczną (10) 
poruszającą mimośród (9). Na wykorbieniu mimośro-
du (9) osadzony jest obrotowo element pośredni (11) 
połączony z trzpieniem (4) elementu wykonawczego. 
Element pośredni (11) ma otwór do osadzenia na mi-
mośrodzie (9) i otwór (8) do połączenia go z kołkiem 
trzpienia (4) elementu wykonawczego (2). 

(2 zastrzeżenia) 

F16K P. 195127 04.01.1977 

Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych „Uni-
tra-Unima", Zakład Techniki Próżniowej, Koszalin, 
Polska (Eugeniusz Jabłoński). 

Specjalny zawór próżniowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
bezpiecznego w pracy układu o małym zużyciu e-
nergii. 

Specjalny zawór próżniowy z napędem elektroma-
gnetycznym, przeznaczony zwłaszcza do układów ssa-
wek próżniowych, według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że nur (12) elektromagnesu (13) zaworu sta-
nowi jednocześnie przewód przepływu czynnika. Prze-
wód ten stanowią nieprzelotowy kanał osiowy (14) 
i otwory promieniowe (15). Docisk elementu odcinają-
cego (16) do gniazda (18) odbywa się siłami pola ma-
gnetycznego indukowanymi przez uzwojenie (13), a 
pozycja otwarta zapewniona jest sprężyną (19). 

(1 zastrzeżenie) 

F16L P. 201121 T 29.09.1977 

Zakłady Telewizyjne „Unitra-Polkolor", Zakłady 
Lamp Elektronowych „Lamina", Piaseczno, Polska 
(Mieczysław Goś, Tadeusz Gniewosz). 

Przepust kompensacyjny, zwłaszcza do korpusu 
elektrotermicznej komory grzejnej 

Przepust kompensacyjny, zwłaszcza do silnie obcią-
żonego termicznie i chłodzonego cieczą korpusu elek-
trotermicznej komory grzejnej, umożliwia uwarunko-
wane różnym wydłużaniem się termicznym prze-
mieszczanie się względem siebie wewnętrznego i zew-
nętrznego płaszcza komory. 

Przepust wg wynalazku utworzony jest z połączo-
nej trwale z płaszczem wewnętrznym (2) tulei (1), 
która swą zewnętrzną średnicą styka się z uszczelką 
(3) umieszczoną w rowku (4) krążka (5) dociskanego 
w kierunku osiowym tulei (1) układem mocującym 
(11, 12) do pierścienia (8) trwale połączonego z płasz-
czem zewnętrznym (9) korpusu komory, przy czym 
między krążkiem (5) a pierścieniem (8) znajduje się 
druga uszczelka (7). Układ taki umożliwia osiowe i 
promieniowe przemieszczanie się tulei (1) względem 
płaszcza zewnętrznego (9) przy zachowaniu szczelno-
ści. (1 zastrzeżenie) 
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F16P P. 195202 05.01.1977 

Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena-Strem", Dą-
browa Górnicza, Polska (Wiesław Rycyk). 

Zabezpieczenie uniemożliwiające załączenie maszyny 
bez uprzedniego założenia okularów ochronnych 

Zabezpieczenie według wynalazku ma szczególne za-
stosowanie w szlifierkach nie mających stałych osłon. 

Zabezpieczenie polega na umieszczeniu pomiędzy 
dwoma warstwami (5), mikrogumy, stanowiącymi o-
prawę okularów ochronnych, mikrowyłącznika (2) po-
łączonego dwużyłowym elastycznym przewodem (1) z 
układem sterującym szlifierki. Styk mikrowyłącznika 
(2) włączony jest szeregowo z przyciskiem załączają-
cym i wyłączającym zasilanie silnika szlifierki. 

(1 zastrzeżenie) 

F17C P. 200542 T 29.08.1977 

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

Urządzenie do regeneracji nabojów do autosyfonów 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do regene-
racji nabojów do autosyfonów, którego zadaniem jest 
przywrócenie pierwotnego kształtu nabojom, których 
szyjka została zdeformowana na skutek wielokrotne-
go napełniania. 

Urządzenie do regeneracji nabojów do autosyfonów 
składa się z podajnika suwakowego (12) zakończone-
go zderzakiem (5) oraz obrotowej głowicy (9) z rolka-
mi (10) umieszczonej przed podajnikiem suwakowym 
(12) w kierunku jego suwu do przodu. Podajnik su-
wakowy (12) posiada nieruchomą podstawę (2), na 
której umieszczone są równolegle do siebie szczęka 
nieruchoma (3) i szczęka ruchoma (4) przesuwające 
się do przodu i do tyłu po nieruchomej podstawie (2). 

Długość szczęki nieruchomej (3) i szczęki ruchomej (4) 
jest większa niż suma długości dwóch nabojów (1). 
W części chwytowej szczęki nieruchomej (3) i szczęki 
ruchomej (4) umieszczone są elementy sprężyste przy-
trzymujące nabój (1) w momencie rozwarcia szczęki 
nieruchomej (3) i szczęki ruchomej (4). Szczęka ru-
choma (4) przesuwa się za pomocą krzywki (11) pro-
stopadle do szczęki nieruchomej (2). 

W nieruchomej podstawie (2) znajduje się otwór 
(7), którym wyrzucany jest zregerowany nabój (1). 

(1 zastrzeżenie) 

F21C P. 201379 08.10.1977 

Pierwszeństwo: 
09.10.1976 - Wielka Brytania (nr 42082/76) 
07.07.1977 - Wielka Brytania (nr 28521/77) 

Dusco Overseas Energeering Limited, Aylesbury, 
Wielka Brytania. 

Maszyna górnicza 

Przedmiotem wynalazku jest maszyna górnicza do 
drążenia chodników w procesie eksploatacji, warstwo-
wych złóż minerałów. Wynalazek rozwiązuje zagad-
nienie eleminacji potrzeby dobierania wielkości gło-
wic drążących. 

Maszyna ma dwa zespoły urabiające z których każ-
dy zawiera obrotową głowicę urabiającą oraz podłuż-
ną obudowę z mechanizmem napędowym dla tej gło-
wicy usytuowaną wzdłuż osi obrotu głowicy urabia-
jącej, przy czym zespoły urabiające są zamontowane 
obok siebie tak, że głowice urabiające sąsiadują ze 
sobą. 

Każda z głowic urabiających (10, 11) ma noże ura-
biające na obu powierzchniach czołowych (10a, 10b, 
lia, lib) zwróconych odpowiednio do przedu i do tyłu w 
stosunku do kierunku przemieszczania się maszyny, 
każda obudowa (14, 15) ma możliwość ruchu wokół 
pionowej osi, usytuowanej przy końcu obudowy (14, 
15) przeciwległym do głowicy urabiającej (10, 11), 
oraz wokół poprzecznej osi poziomej (40), znajdują-
cej się pomiędzy osiami pionowymi i głowicami ura-
biającymi (10, 11), a oba zespoły urabiające (8, 9) 
są wyposażone w elementy do przemieszczania ich 
wokół tych osi. (11 zastrzeżeń) 

F21D P. 201380 08.10.1977 

Pierwszeństwo: 
08.10.1976 - Wielka Brytania (nr 41880/76) 
07.07.1977 - Wielka Brytania (nr 28522/77) 

Dosco Overseas Energeering Limited, Aylesbury, 
Anglia. 
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Urządzenie do przesuwania maszyny górniczej 
w chodniku 

Urządzenie do przesuwania maszyny górniczej w 
chodniku eksploatacyjnym (2) przebiegającym po-
przecznie od chodnika przewozowego (1) zawiera ciąg 
popychaczy (4, 5) ułożonych w jednej linii przecho-
dzącej przez ich osie wzdłużne, z których każdy jest 
sprzęgnięty z sąsiednim popychaczem za pomocą po-
łączenia umożliwiającego ruch wychylny popychaczy 
względem siebie oraz zespół przesuwnikowy (37) skła-
dający się z jednego mechanizmu przesuwnikowego 
działającego w kierunku wzdłużnym chodnika eksplo-
atacyjnego i przeznaczonego do przykładania siły 
przesuwającej do tej części ciągu popychaczy, która 
jest ułożona wzdłuż chodnika eksploatacyjnego oraz 
drugiego mechanizmu przesuwnikowego działającego 
w kierunku wzdłuż chodnika przewozowego i przezna-
czonego do przykładnia siły przesuwającej do tej czę-
ści ciągu popychaczy, która jest ułożona wzdłuż chod-
nika przewozowego a także z układu sterującego do 
sterowania razem oboma mechanizmami przesuwniko-
wymi pierwszym i drugim. (9 zastrzeżeń) 

F23B P. 203252 22.12.1977 

Pierwszeństwo: 23.12.1976 - Węgry (nr TA-1422) 

Tatabanyai Szenbanyak, Tatabanya, Węgry. 

Instalacja przedpaleniskową do spalania wodnych 
zawiesin palnych ciał stałych 

Instalacja przedpaleniskową do spalania wodnych 
zawiesin palnych ciał stałych, zwłaszcza mieszanin 
pyłu węglowego i wody i/lub odpadowych mułów z 
wód ściekowych, mająca przedpalenisko połączone z 
główną komorą paleniskową (2) instalacji kotłowej 
oraz posiadająca rozpylacz i palnik, zaopatrzony w 
zawirowujący wieniec łopatkowy, charakteryzuje się 
tym, że średnica komory przedpaleniskowej (1) jest 

mniejsza od trzykrotnej średnicy palnika, natomiast 
jej długość jest mniejsza niż jej średnica. Komora 
przedpaleniskową posiada płaszcz chłodzony całym 
powietrzem spalania lub jego częścią, zaś koniec 
tego płaszcza, przylegający do głównej komory pale-
niskowej (2), korzystnie jest zwężony i/lub zaopatrzo-
ny w otwory (8), łączące komorę przedpaleniskową (1) 
z przestrzenią zawierającą powietrze chłodzące. 

(3 zastrzeżenia) 

F24H P. 199450 07.07.1977 

Pierwszeństwo: 08.07.1976 - RFN (nr P 2630728.8) 

Interliz Anstalt, Vaduz, Lichtenstein. 

Kocioł grzejny opalany olejem albo gazem i stałym 
paliwem 

Kocioł grzejny opalany olejem albo gazem i stałym 
paliwem z wydzieloną komorą palnikową, posiadający 
kanały gazów spalinowych w kotle wodnym, które 
tworzą dodatkowe powierzchnie grzejne charaktery-
zuje się tym, że do obydwóch komór spalania (1, 2) 
poduczone są oddzielnie kanały (5, 6) gazów spalino-
wych które całkowicie oddzielone od siebie przecho-
dzą pi ez płaszcz (4) kotła wodnego i połączone są 
dopiero we wspólnym kanale gazów spalinowych kot-
ła grzejnego. Obydwie komory spalania są przy tym 
umieszczone obok siebie tj. komora palnikowa i ko-
mora na paliwa stałe. (4 zastrzeżenia) 

F24H P. 201382 08.10.1977 

Pierwszeństwo: 09.10.1976 - RFN (nr P. 26 45 771.0) 

Hans Viessmann, Hain RFN. 

Kocioł ogrzewczy do spalania paliw ciekłych lub 
gazowych 

Przedmiotem wynalazku jest kocioł ogrzewczy do 
spalania paliw ciekłych lub gazowych, zwłaszcza o 
małej wydajności, zawierający wodę i komorę spala-
nia oraz kanały spalinowe i ciągowe połączone z ko-
morą zbiorczą. Kocioł charakteryzuje się tfbci, że cy-
lindryczna komora (1) w obszarach narażonych na 
działanie skroplin przechodzi przez prostokątne lub 
pierścieniowe ścianki obudowy (3, 4), połączone z ka-
dłubem (2), na którego wewnętrznej powierzchni (5), 
w obszarze komory spalania (6) są skierowane do 
środka żebra (9) podtrzymujące tuleję komory spala-
nia (7) i ograniczające z boków kanały ciągowe. 

(10 zastrzeżeń) 
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F24H P. 204443 T 04.02.1978 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej „Instal", Warszawa oraz Odlewnia Że-
liwa „Niekłań", Stąporków, Polska (Andrzej Chmie-
lowski, Wiesław Maciążek, Jan Załuska, Sylwester 
Galas). 

Grzejnik członowy płytkowy 

Grzejnik członowy płytkowy odlewany zwłaszcza z 
żeliwa w postaci cienkiej płaskiej prostokątnej płyty 
(1) posiada prostopadłe do siebie kanały rozprowadza-
jące poziome (2) i kanały pionowe (3), widoczne na 
obu powierzchniach płyty (1) w postaci zgrubień o 
przekroju kołowym lub wielokątnym, i zastępujące 
się wzajemnie w układzie pionowym lub poziomym 
zestawu grzejnika. Kanały wodne (2) i (3) mają je-
dnakowy przekrój wewnętrzny i jednakowe obu-
stronne użebrowanie (4), które tworząc wraz z kana-
łami wodnymi (2) i (3) zestaw płyt (1) grzejnika, któ-
ry zawiera przerwy o kształcie prostokąta, rozmiesz-
czone symetrycznie w stosunku do kanałów wodnych 
(2) i (3). (2 zastrzeżenia) 

F24H P. 204444 T 04.02.1978 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy. Techniki 
Instalacyjnej „Instal", Warszawa, oraz Odlewnia Że-
liwa „Niekłań", Stąporków, Polska (Andrzej Chmie-
lowski, Wiesław Maciążek, Waldemar Komorowski, 
Sylwester Galas). 

Grzejnik żeliwny płytowy 

Grzejnik żeliwny płytowy złożony jest z powtarzal-
nych płaskich elementów (1), ułożonych w kierunku 
pionowym bądź poziomym w postaci regularnych sze-
regów lub kolumn. Płaski element (1) jest płytą od-
lewaną zawierającą jeden kanał wodny (2), zaopatrzo-
ny na końcach w elementy łączące (3) korzystnie złą-
cza gwintowe. Kanał wodny (2) jest usytuowany w 
grzejniku pionowo lub poziomo a jego przekrój po-
przeczny kolejno zwęża się i rozszerza. 

(2 zastrzeżenia) 

F25D P. 195102 03.01.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych „Cebea", Kraków, Polska 
(Marian Sochacki, Edward Lange, Andrzej Barski, Jó-
zef Gubała, Eugeniusz Styrna). 

Komora chłodnicza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ko-
mory chłodniczej umożliwiającej utrzymanie odpo-
wiedniej temperatury, wilgotności oraz określonego 
składu chemicznego atmosfery, a tym samym prze-
dłużenie okresu przechowywania w niej owoców. 

Komora chłodnicza według wynalazku składająca 
się z obudowy (1), zaopatrzonej w izolację zimno-
chronną (2), płuczki dwutlenku węgla (9), konwen-
tora tlenu (10), i oziębiaczy powietrza (13) charakte-
ryzuje się tym, że wyposażona jest w gazoszczelną 
powłokę (3) nałożoną od strony wewnętrznej obudo-
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wy {,1) i gazoszczelne drzwi (6), które są połączone ze 
ścianami obudowy (1) w taki sposób, że stanowią 
ciągłość gazoszczelnej powłoki (3) ścian i podłogi (4), 
przy czym oziębiacze powietrza (13) usytuowane 
wewnątrz komory są połączone z instalacją chłodni-
czą znajdującą się poza komorą za pomocą przewo-
dów ssących (12) i przewodów tłocznych (11). Wyloty 
przewodów tłocznych (11) z płuczki (9) usytuowane są 
po stronie ssawnej oziębiaczy powietrza (13), nato-
miast przewody ssawne (12) są usytuowane po prze-
ciwnej stronie oziębiaczy powietrza (13) nad posadz-
ką (5). (2 zastrzeżenia) 

F26B P. 195404 18.01.1977 
F27B 

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa-
łych „BIPROMOG", Gliwice, Polska (Eugeniusz Ka-
łuski, Józef Graboń). 

Obudowa suszarń i pieców zwłaszcza tunelowych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie elimacji wzno-

szenia konstrukcji stalowej pieca jak również .jego 
opancerzenie i umożliwienia unifikacji elementów 
powtarzalnych. 

Obudowę według wynalazku stanowią prefabryko-
wane segmenty składające się z elementu (1) pozio-
mego, fundamentowego oraz z pionowego elementu 
(2) ściany zewnętrznej, usztywnionych stalowym zbro-
jeniem (4) i wypełnionych masą betonową (5). Ele-

ment (1) posiada przymocowaną rynnę (3) dla zasypki 
uszczelniającej oraz wpust (7) dla umiejscowienia ele-
mentu (2) pionowego. Element (2) pionowy zaopatrzo-
ny jest w uchwyty (6), przy czym niektóre elementy 
(2), posiadają otwory palnikowe (8) i wziernikowe (9) 
w zależności od strefy pieca. (2 zastrzeżenia) 

F28F p. 195549 24.01.1977 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
i Przemysłu Nieorganicznego „BIPROKWAS", Gliwi-
ce, Polska (Zbigniew Kacprzak, Waldemar Laszecki). 

Głowica zasypowa chłodnicy obrotowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ciągłego i bez-
awaryjnego przekazywania spieku o wysokiej tem-
peraturze z pieców prażalniczych do chłodnic obroto-
wych. 

Głowica zasypowa chłodnicy obrotowej wg wyna-
lazku posiada komorę zasypową (1), w której jest u-
mieszczony wygarniacz obrotowy (2) składający się 
z dwóch rur, rury zewnętrznej (3) i rury wewnętrz-

nej (4), oraz kieszeni wygarniającej (5). Rura zew-
nętrzna (3), posiada z zewnątrz po obu stronach kie-
szeni (5), wygarniającej dwa ślimaki, po jednej stro-
nie ślimak lewoskrętny (6), a po drugiej stronie śli-
mak prawoskrętny (7). Rura wewnętrzna (4), posiada 
wewnątrz umieszczony ślimak (8). Między rurą zew-
nętrzną (3), a rurą wewnętrzną (4) utworzona jest 
pierścieniowa komora chłodząca, wyposażona w gór-
nej części w dysze (10), zasilane wodą, a w dolnej w 
korytka (11). (2 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 

G01B P. 195390 17.01.1977 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartogra-
ficzne, Katowice, Polska (Lucjan Spyra, Mirosław 
Żak, Romuald Nowak, Mieczysław Smółka, Jan Ha-
berstroh, Paweł Kowaliński, Jan Bednarek). 

Sposób doprowadzenia do równoległości górnej płasz-
czyzny nośnej okna ramy względem płaszczyzny pod 
cylindry w prasie hydraulicznej oraz urządzenie celow-

nicze do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do-
kładności i uproszczenia procesu uzyskiwania równo-
ległości płaszczyzn nośnych w prasach hydraulicznych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że instru-
ment (6) ustawia się na zewnątrz ramy prasy na 
wprost wytoczenia pod cylinder i kieruje oś celową lu-
nety prostopadle do płaszczyzny zwierciadła (5), urzą-
dzenia celowniczego (7) ustawianego swymi trzema 
nogami (2, 3 i 4) na płaszczyźnie (Pi) okna ramy. Za 
pomocfą śrub. mikrometrycznych lunety wyznacza się 
odchylenia płaszczyzny zwierciadła (5) od prosto-
padłości do osi celowej lunety wzdłuż kierunku po-
ziomego i kierunku pionowego w czterech różnych 
położeniach urządzenia celowniczego przestawianego 
co 90° w obranych punktach. Następnie nie zmienia-
jąc kierunku osi celowej lunety ustawia się urządze-
nie celownicze przeciwległymi nogami (2a, 3a i 4a) na 
płaszczyźnie P2 i wyznacza symetryczne punkty oraz 
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odchylenia płaszczyzny zwierciadła (5) jak na płasz-
czyźnie (Pi). Otrzymane wyniki odchyleń z obydwu 
cykli obserwacji wyrównuje się w znany sposób i we-
dług zredukowanych wielkości poprawek doprowadza 
się drogą skrobania górną płaszczyznę (Pi) do równo-
ległości z płaszczyzną (P2). 

Urządzenie celownicze do stosowania sposobu skła-
da się z ramy (1) w kształcie prostokątnego trójkąta 
równoramiennego, do którego wierzchołków przymo-
cowane są prostopadle do płaszczyzny trójkąta ramy 
pary nóg (2, 2a, 3, 3a, 4, 4a) przeciwległe skierowane 
i zakończone kulistymi powierzchniami, zaś w środku 
przeciwprostokątnej trójkąta ramy umieszczone jest 
lustro (5) o powierzchni odbijającej równoległej do 
płaszczyzny stycznej do kulistych zakończeń nóg. 

(2 zastrzeżenia) 

G01B P. 195528 22.01.1977 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zielona 
Góra, Polska (Zygmunt Ciesielski, Feliks Szlęzak). 

Urządzenie do pomiaru chropowatości powierzchni 
walcowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru 
chropowatości powierzchni walcowych wzdłuż kierow-
nicy walca, zwłaszcza części wytwarzanych w proce-
sach obróbki plastycznej. Wynalazek rozwiązuje za-
gadnienie wyeliminowania przy pomiarach zniekształ-
ceń profilu chropowatości błędami kształtu i falistości. 

Urządzenie składa się z przystawki mocującej (3) i 
obracającej badany detal (1) za pośrednictwem zespo-
łu napędowego (2) ze stałą prędkością kątową oraz ze 
ślizgacza nożowego (4) o specjalnej konstrukcji. 

Przystawka umieszczona jest na stoliku profilogra-
fu w ten sposób, że jej oś obrotu jest prostopadła do 
osi czujnika (6) profilografu i leży w płaszczyźnie sy-
metrii noża ślizgacza (4), w której to płaszczyźnie 
znajduje się także oś symetrii penetratora (5), prze-

mieszczającego się w wybraniu ślizgacza. Chropowa-
tość powierzchni detalu obracającego się pod czujni-
kiem profilografu powoduje względne przemieszcza-
nie się penetratora (5) w stosunku do ślizgacza (4) 
spełniającego rolę filtra mechanicznego i jest reje-
strowane w postaci profilogramu. (1 zastrzeżenie) 

G01F P. 195475 20.01.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani-
zacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Kato-
wice, Polska (Andrzej Turek, Janusz Tobiczyk, Mi-
chał Kondek, Ludwik Korczak). 

Urządzenie do pomiaru prędkości przepływu 
powietrza 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomia-
ru prędkości przepływu powietrza, oraz wyróżniania 
jego kierunku, zwłaszcza do ciągłego mierzenia i prze-
kazywania wyników pomiaru przepływu na odległość 
w podziemiu kopalni. Wynalazek rozwiązuje zagadnie-
nie zwiększenia czułości urządzenia do pomiaru pręd-
kości przepływu powietrza. Urządzenie ma rurową 
osłonę (1) połączoną na stałe z przyłączową komorą 
(2), z umieszczonym pionowo w tej osłonie korpusem 
(3) zabezpieczonym obustronnie prętami (4). W korpu-
sie (3) jest wykonane wycięcie dla osadzonej w samo-
czyszczących się kłowych łożyskach (5) nieobciążonej 
mechanicznie osi (6) mającej zamocowane na stałe 
śmigiełko (7) i magnes (8) pobudzający dwa magne-
tycznie czułe elementy (9) tak, aby ich niesymetrycz-
ne rozmieszczenie względem nieobciążonej mechanicz-
nie osi (6) umożliwiały wyróżnienie kierunku obrotów. 
Korpus (3) ma komorę (11) dla elektronicznego ukła-
du przetwarzania sygnału analogowego z otworem 
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dla regulacji charakterystyki tego układu i komorę 
(12) dla elektronicznego układu wyróżniania kierunku, 
którego elektryczne wejścia i wyjścia są połączone 
poprzez złącze (13) z zaciskową listwą (14) osadzoną w 
komorze przyłączowej (2). (1 zastrzeżenie) 

G01G P. 195389 17.01.1977 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabę-
dy", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mecha-
nicznych, Gliwice, Polska (Czesław Ochwat, Edward 
Cisoń). 

Zawieszenie pomostu najazdowego 
wagi tensometrycznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie możliwości wy-
chylania się pomostu w kierunku wzdłużnym i po-
przecznym, podczas najeżdżania pojazdu na pomost i 
pewnego powrotu pomostu do położenia pierwotnego 
po najechaniu pojazdu. 

Zawieszenie pomostu najazdowego wagi tensome-
trycznej do ważenia pojazdów kołowych bądź gąsieni-
cowych, charakteryzuje się tym, że pomost o postaci 
czworobocznej płyty posiada w trzech narożach po 
jednej parze uszu (2) skierowanych ku dołowi. Uszy 
(2) każdej pary są połączone ze sobą poziomą belką 
(4), opierającą się o stalowy rdzeń czujnika tensome-
trycznego (5), spoczywającego w wyjęciu strzemienia 
(6) zawieszonego górnym końcem poprzez przegub ku-
listy (7) na poziomej osi (8), której końce spoczywają 
w siodłach ramion (9) wspornika (10) spoczywającego 
w niszy na twardym i równym podłożu. Pomost w 
jednym narożu posiada jedno ucho (2), takie samo jak 
poprzednie ucha i jeden wspornik skierowany ku do-
łowi, posiadający zgrubienie, w które wkręcona jest 
pionowo śruba regulacyjna, o czoło której opiera się 
jeden koniec poziomej belki, połączonej drugim koń-
cem ze wspomnianym uchem (2). Belka opiera się o 
stalowy rdzeń czujnika tensometrycznego (5), spoczy-
wającego w wyjęciu strzemienia (6), tak samo zawie-
szonego jak poprzednie trzy strzemiona (6). 

Zawieszenie znajduje zastosowanie do wag o śred-
nim i dużym udźwigu. (1 zastrzeżenie) 

G01G P. 195645 27.01.1977 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania 
Postępu Technicznego i Organizacyjnego „POSTEOR", 
Gdańsk, Polska (Henryk Ciołczyk, Mieczysław Jabłoń-
ski, Witold Lewandowski). 

Czujnik wagi przepływowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia po-
prawności wskazań w wagach przepływowych oraz 
uzyskania odpowiedniej czułości i sygnału wyjściowe-
go, proporcjonalnego do zakresów standardowych 
przyrządów pomiarowych, stanowiących wskaźnik 
wagi. 

W czujniku wagi pomiarowa szalka (2) związana 
jest z prostowodowym układem przekazującym dzia-
łającą na nią siłę do elektrycznego kompensacyjnego 
układu (7) równoważni prądowej o regulowanej czu-
łości elektrycznej, umożliwiającego wywzorcowanie 
wagi na znormalizowany zakres pomiarowy, przy 
czym układ prostowodowy jest wyposażony w olejo-
wy tłumik (8) zabezpieczający mechanicznie prądową 
równoważnię przed niekorzystymi udarami materiału, 
działającymi na pomiarową szalkę (2), w czasie pracy 
wagi. Ponadto układ prostowodowy posiada połączo-
ny sztywno z pomiarową szalką (2) wspornik (1) za-
wieszony wahliwie na zamocowanych drugim końcem 
do ściany korpusu (5) czujnika pośrednich dźwigniach 
(3) i (4), Osie obrotu tych dźwigni leżą w płaszczyźnie 
pionowej przy czym do tylnej pośredniej dźwigni (4) 
przymocowany jest przeciwciężar (6) umożliwający 
równoważenie masy pomiarowej szalki (2) i eliminu-
jący wrażliwość czujnika na zmiany poziomu moco-
wania. 

Czujnik wagi przepływowej ma zastosowanie głów-
nie do ważenia w ciągu technologicznym materiałów 
sypkich znajdujących się w ruchu. (2 zastrzeżenia) 

G01G 
B22C 

P. 203165 20.12.1977 

Pierwszeństwo: 21.12.1976 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna (nr WP B 22c/196503) 

VEB, GISAG, Lipsk, Niemiecka Republika Demo-
kratyczna. 

Sposób dozowania wlewu doprowadzającego płynne 
komponenty oraz urządzenie do dozowania wlewu 

doprowadzającego płynne komponenty 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do 
dozowania wlewu doprowadzającego płynne kompo-
nenty jak spoiwo, katalizator, przenośnik rozpadu i 
inne, przy sporządzaniu w szeczególności szybko 
twardniejących na zimno odlewniczych mas formier-
skich w pracujących w sposób ciągły przelotowych 
mieszalnikach ślimakowych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dozowania wle-
wu niezależnie od przewodności elektrycznej płynnych 
komponentów oraz zagadnienie przerwania dozowania 
w przypadku zbyt małego udziału komponentów. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że każdy dozowany komponent płynny przed jego 
wejściem do mieszalnika doprowadza się do naczynia 
pośredniego, spiętrzającego w pewnym stopniu ciecz 
i zaopatrzonego w wylot, przy czym poziom lustra 
cieczy naczynia w stosunku do ilości wypływającej 
dozoruje się przez pływak połączony z obwodem włą-
czającym do sterowania mieszalnika przelotowego. 

Urządzenie według wynalazku składa się z przy-
porządkowanych przelotowemu mieszalnikowi ślima-
kowemu urządzeń zapasowych i dozujących dla sta-
łych i płynnych komponentów, jak również urządzeń 
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przenośnikowych i technicznie regulujących i charak-
teryzuje się tym, że każdy przewód przenośnikowy 
(11) jednego komponentu płynnego umieszczony przy 
jego ujęciu do obszaru mieszarki ślimakowej i prze-
nośnika ślimakowego - wprowadzony jest do naczy-
nia pośredniego (12), które posiada rurę wylotową (13), 
leżącą ponad poziomem rury wlotowej (li) przewodu 
przenoszącego ciecz oraz pływak (15) umieszczony w 
swym wnętrzu, prowadzony w rurze prowadzącej (19) 
przez czop prowadzący (18), przy czym wysokość po-
łożenia pływaka jest sprawdzalna metodą stykową 
przez nastawialny pracujący bezkontaktowo inicjator 
zbliżeniowy (16) w połączeniu ze wzmacniaczem włą-
czającym (21) i urządzeniami sygnalizującymi (22, 23) 
jak również z urządzeniami do sterowania mieszalni-
ka (24). (4 zastrzeżenia) 

G01K P. 195471 20.01.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mecha-
nizacji i Elektrotechniki i Automatyki Górniczej 
„SMEAG", Katowice, Polska (Bartłomiej Rogala, An-
drzej Turek, Michał Kondek, Janusz Tobiczyk). 

Progowy czujnik temperatury powietrza 
kopalnianego 

Przedmiotem wynalazku jest iskrobezpieczny pro-
gowy czujnik temperatury powietrza kopalnianego. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji czuj-
nika zapewniającego płynną regulację progu tempe-
ratury. 

Progowy czujnik temperatury powietrza zawiera 
termoregulator (9) umieszczony w pyło i bryzgoszczel-
nej obudowie. Sonda pomiarowa czujnika jest osa-
dzona poprzez uszczelkę (10) w zespole osłony (3) na-
tomiast część regulacyjna termoregulatora (9) wew-
nątrz zespołu skrzyni (6). W skrzynce (6) jest umiesz-
czony system teletransmisji (12) mocowany nakrętka-
mi radełkowymi (11). 

Zespół skrzynki (6) jest przymocowany do zespołu 
płyty czołowej (1) za pomocą wieńcowych śrub (8), a 
zespół osłony (3) jest osadzony w kołnierzu (2) płyty 
czołowej (1) za pomocą nakrętki (4) ściągającej usz-
czelkę (5). 

Łączniki (13) są przyspawane do zespołu płyty czo-
łowej (1) i mocują skrzynkę systemu teletransmisji 
(12) i listwy zaciskowe (14). Zespół płyty czołowej (1) 
jest wyposażony w dławiki (15) dla kablowych połą-
czeń. (1 zastrzeżenie) 

G01L P. 195649 28.01.1977 

Kombinat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej 
„KABID", Zakład Aparatury Elektronicznej KABID 
„Radiotechnika", Wrocław, Polska (Józef Abram, Hen-
ryk Krassowski). 

Układ tachometru do porównawczego badania spraw-
ności poszczególnych cylindrów silnika 

Przedmiotem wynalazku jest układ tachometru do 
porównawczego badania sprawności poszczególnych 
cylindrów silnika umożliwiający przeprowadzenie 
oceny sprawności poszczególnych cylindrów silników 
samochodowych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do-
kładności wskazań, automatycznego zerowania i ogra-
niczenia czasu pomiaru z wyłączonym cylindrem. 

Układ zawiera zespół całkujący (1), którego wyjście 
połączone jest z wejściem wzmacniacza (2) oraz z 
łącznikiem (3) sterowanym przez zespół ogranicznika 
czasu pomiaru i sygnalizacji (4). Łącznik (3) połączo-
ny jest poprzez zespół pamięci elektronicznej (5) z 
wejściem wzmacniacza (6), którego wyjście połączone 
jest poprzez wskaźnik magnetoelektryczny (7) z wyj-
ściem wzmacniacza (2). 

Układ ma zastosowanie w aparaturze do diagnosty-
ki silników samochodowych. (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 195426 18.01.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zdzi-
sław Słowiński, Józef Zarówny, Leszek Szlęk). 

Urządzenie do naprowadzania osi optycznej układu 
optycznego na żądany kierunek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia sta-
łego położenia pyłomierza w stosunku do płyty mocu-
jącej w przypadku drgań. 

Urządzenie zawiera elementy (10) mocowania sprę-
żystego i elementy (12) mocowania sztywnego i skła-
da się z zestawu co najmniej dwóch pierścieni (1, 3), 
usytuowanego pomiędzy optycznym układem (4) a 
mocującą płytą (2). Przynajmniej jedna podstawa 
każdego pierścienia (1, 3) jest usytuowana skośnie w 
stosunku do jego drugiej podstawy. Pomiędzy pierś-
cieniami (1, 3) może znajdować się dodatkowy pierś-
cień (5) o równoległych podstawach. Pomiędzy zesta-
wem pierścieni (1, 3) a optycznym układem (4) i mo-
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cującą płytą (2) usytuowane są prowadzące pierście-
nie (6, 7). Pierścienie (1, 3) zestawu mają uchwyty (13) 
i na swej zewnętrznej powierzchni kątową podziałkę. 

Urządzenie ma zastosowanie zwłaszcza w dużych i 
ciężkich układach optycznych, pracujących przy sil-
nych wibracjach i w trudnych warunkach kilmatycz-
nych. (9 zastrzeżeń) 

G01N P. 195453 20.01.1977 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Krzysztof 
Rutkowski). 

Sposób kontroli stopnia zagazowania ciekłych metali 
oraz urządzenie do kontroli zagazowania ciekłych 

metali 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dokładnej kon-
troli stopnia zagazowania badanego ciekłego metalu 
z możliwością przeprowadzenia pomiaru w przypadku 
metali nie tworzących na powierzchni kąpieli metalo-
wej nieprzepuszczalnej warstwy tlenków. 

Sposób według wynalazku polega na określeniu 
wartości temperatury próbki badanego metalu w 
której przy znanym i stałym ciśnieniu zachodzi stan 
równowagi ciśnienia gazów po obu stronach swobod-
nej powierzchni próbki ciekłego metalu, przy czym 
jako moment ustalenia równowagi gazowej przyjmuje 
się wydzielanie pierwszego pęcherzyka gazu, wzglę-
dnie dostrzegalny ruch powierzchni ciekłego metalu 
badanej próbki. 

Urządzenie do kontroli stopnia zagazowania ciekłe-
go metalu posiada komorę krzepnięcia (1) z tygiel-
kiem na próbkę badanego metalu, pompę próżniową (3), 

wakumetr oraz rejestrator temperatury (10), a ponad-
to wyposażone jest w wyrównawczy zbiornik próż-
niowy (2) oraz w zawór trójdrożny (5). 

Wynalazek znajduje zastosowanie przede wszyst-
kim w zakładach badawczych oraz produkcyjnych 
przemysłu metalurgicznego i odlewniczego. 

(2 zastrzeżenia) 

G01N P. 195508 21.01.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Dziewiarskiego, Łódź, Polska (Anna Laskowska, 
Konstanty Stojniak). 

Sposób ujawniania puszystości przędzy i urządzenie 
do ujawniania puszystości przędzy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ujawniania pu-
szystości przędzy bez konieczności wykonywania 
próbki dzianiny z tej przędzy. 

Sposób ujawniania puszystości przędzy, zwłaszcza 
przędzy teksturowanej, polega na tym, że przędzę na-
wija nią na ramkę o określonym obwodzie i zwalnia 
się górną belkę powiększając obwód ramki, poddając 
przędzę naprężeniu. Następnie belkę ustawia się w 
pierwotne położenie, a zwalnia się belkę dolną i prze-
suwa się ją w położenie, w którym przędza osiąga 
stan całkowicie puszysty, po czym dokonuje się po-
miaru ilości i długości odcinków niepuszystych. Urzą-
dzenie do ujawniania puszystości przędzy składa się 
z ramki posiadającej ruchome belki (1 i 2) przy czym 
belka górna (1) posiada tłoki (5), na których osadzone 
są sprężyny (6). Tłoki (5) i sprężyny (6) są umieszczo-
ne w kanałach (7) znajdujących się w belkach po-
przecznych (3 i 4). Dolna belka (2) mocowana jest do 
belek poprzecznych (3 i 4) śrubami (10). 

Sposób i urządzenie według wynalazku ma zastoso-
wanie w laboratoriach metrologicznych zakładów pro-
dukcyjnych i przerabiających przędze teksturowane. 

(2 zastrzeżenia) 

G01N P. 195525 22.01.1977 

Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków, Polska (Ryszard 
Grzyborowski, Stanisław Kijania). 

Wskaźnik wilgotności podłoża 

Przedmiotem wynalazku jest wskaźnik wilgotności 
podłoża, przeznaczony do pomiaru wilgotności ścian 
przed naklejaniem wykładzin. Wynalazek rozwiązuje 
zagadnienie dokładnego pomiaru wilgotności podłoża. 

Wskaźnik wilgotności podłoża według wynalazku 
jest elektronicznym przyrządem pomiarowym wyko-
rzystującym zjawisko zmiany pojemności ^ między 
elektrodami pomiarowymi, wywołanej obecnością wo-
dy. 

Układ elektroniczny stanowi generator LC w któ-
rym amplituda oscylacji zależy od pojemności między 
elektrodami pomiarowymi która, to pojemność jest 
proporcjonalna do zawartości wilgoci w ścianie do 
której przyłożono płaskie elektrody pomiarowe. 
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Górną część wskaźnika stnowi miernik wychyłowy 
(1), do którego zamocowany jest układ generatora (2) 
z urządzeniem korekcyjnym (3) korygującym zmiany 
napięcia ogniwa zasilającego, z wyprowadzonym na 
zewnątrz obudowy (4) pokrętłem. 

W dnie obudowy znajdują się dwie elektrody po-
miarowe (5). Wskaźnik wyposażony jest w metalową 
płytkę kontrolną (6) do standaryzacji wskazań. 

Urządzenie ma zastosowanie przy pracach wykoń-
czeniowych w budownictwie. (4 zastrzeżenia) 

G01N P. 195595 25.01.1977 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska 
(Jerzy Jakobs, Marek Kochanowski). 

Urządzenie do wykrywania wodoru atomowego wew-
nątrz instalacji przemysłowych 

I 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wykry-

wania wodoru atomowego wewnątrz instalacji prze-
mysłowych, szczególnie do pomiaru zagrożenia koro-
zją wodorową. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie badania korozji 
wodorowej w czynnych instalacjach w szerokim za-
kresie wymiarowym i różnych fazach strumienia z 
możliwością swobodnego manipulowania położeniem 
czujnika wewnątrz instalacji. 

Urządzenie zawiera rurkę (6) osadzoną przesuwnie 
w śluzie (5) i połączoną na stałe z czujnikiem (7) ko-
rozji wodorowej. 

Przeciwległy koniec rurki (6) połączony jest z roz-
dzielaczem (8) doprowadzającym dyfundowany przez 
czujnik (7) wodór do manometru (9) i do miernika 
(10) temperatury. (1 zastrzeżenie) 

G01N P.201008 T 21.09.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani-
zacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej „EMAG", 
Katowice, Polska (Teresa Sikora, Bolesław Czerw). 

Sposób oznaczania zawartości popiołu w węglu 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oraz urządzenie 
do oznaczania zawartości popiołu w węglu znajdujące 
zastosowanie w kontroli jakości węgla oraz w ozna-
czaniu części palnych w popiołach lotnych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oznaczania za-
wartości popiołu w węglu bez stosowania izotopów 
promieniotwórczych. Sposób według wynalazku polega 
na tym, że próbkę węgla oświetla się strumieniem 
światła i następnie dokonuje się pomiaru ilości światła 
odbitego od powierzchni próbki. Do pomiarów najko-
rzystniej jest stosować próbki węgla o granulacji po-
niżej 1 mm. 

Urządzenie do stosowania sposobu ma źródło świa-
tła (1) umieszczone pod kątem nie większym niż 90° 
w stosunku do przetwornika fotoelektrycznego (3) 
usytuowanego za przegrodą (2) umieszczonych wraz 
z próbką węgla (5) w światłoszczelnej komorze (7) oraz 
ma przyrząd rejestrujący (6) umieszczony poza komo-
rą światłoszczelną (7). (4 zastrzeżenia) 

G01N P. 201200 01.10.1977 

Pierwszeństwo: 02.10.1976 - Węgry (nr 12459) 

Csepel Müvek Femmüve, Budapeszt, Węgry. 

Sposób elektrochemiczny badania prędkości 
przebiegu korozji metodą galwanostatyczną 

i potencjostatyczną oraz układ do stosowania 
tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie badania prędko-
ści przebiegu korozji metodą galwanostatyczną i po-
tencjostatyczną w sposób bezzniszczeniowy, pozwala-
jący na śledzenie prędkości przebiegu korozji w rze-
czywistych warunkach. 

Sposób według wynalazku, w którym elektrodę ro-
boczą, przeciwelektrodę i elektrodę odniesienia za-
nurza się w elektrolicie, a siłę elektromotoryczną 
ogniwa utworzonego przez elektrodę roboczą i przeciw-
elektrodę odnosi się do elektrody odniesienia, charak-
teryzuje się tym, że pomiary przeprowadza się w dro-
dze badań bezzniszczeniowych bez pobierania próbek 
materiału, rozmieszczając na urządzeniu które ma być 
sprawdzane, uwzględniając niejednorodne warunki ko-
rodowania, szereg elektrod roboczych, przeciwelektrod 
i elektrod odniesienia a jako elektrody robocze wy-
korzystuje się różne miejsca urządzenia przeznaczo-
nego do badania, przy czym podczas prób tworzy się 
kombinację przestrzenną co najmniej dwóch miejsc 
korozji, zaś stan powierzchni pod względem korozji, 
rejestruje się i ocenia w funkcji niejednorodności zja-
wisk korozji oraz w funkcji czasu bądź jednocześnie 
bądź też kolejno w jednym i tym samym cyklu pomia-
rowym. 
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Układ do stosowania sposobu charakteryzuje się 
tym, że w skład jego wchodzi elektrolit (6) stały lub 
w postaci pasty albo ciekły, zestaw elektrod obejmu-
jący elektrody robocze (1), przeciwelektrody (2) i elek-
trody odniesienia (3), przy czym jako elektrody robo-
cz wykorzystuje się różne miejsca urządzenia, które 
ma być poddane badaniu, oraz obwód potencjosta-
tyczny i/lub galwanostatyczny obejmujący ten zestaw 
elektrod. (11 zastrzeżeń) 

G01N P. 203194 21.12.1977 

Pierwszeństwo: 23.12.1976 - Węgry (nr CE-1114) 

Csepel Müvek Hiradástechnikai Gépgyára, Buda-
peszt, Węgry. 

Sposób oznaczania całkowitej zawartości substancji 
organicznych gazów za pomocą płomieniowego detektora 

jonizacyjnego oraz urządzenie do oznaczania 
całkowitej zawartości substancji organicznych gazów 

za pomocą płomieniowego detektora jonizacyjnego 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że gaz palny przepływa po jednej stronie membrany 
z natężeniem przepływu co najwyżej 25 cm3/min, 
przy czym jednocześnie pompuje się analizowany gaz 
po drugiej stronie membrany przy natężeniu przepły-
wu objętościowego co najmniej 10-krotnym, jak gazu 
palnego, po czym wykrywane substancje organiczne 
dyfunduje się poprzez polimerową membranę bez po-
rów, mającą współczynnik przepuszczania większy jak 
10~7 Ncm3- cm/sek- cm2- Hgcm względem wszystkich sub-
stancji organicznych, zawartych w gazie analizowa-
nym, a następnie doprowadza się substancje organicz-
ne, dyfundowane poprzez membranę do detektora 
płomieniowego jonizacyjnego w mieszaninie z gazem 
palnym, przy czym wykrywa się je znanym sposobem. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma źródło wodoru albo gazu palnego zawiera-
jącego wodór, korzystnie w postaci naczynia elektroli-
tycznego, ponadto ma układ próbkowania gazu, na-
stępnie ma pompę do przesyłania gazu analizowanego, 
oraz ma płomieniowy detektor jonizacyjny, zawiera-
jący komorę dyfuzyjną, przedzieloną na dwie części 
membraną, przy czym jedna część komory dyfuzyjnej 
jest połączona do układu próbkowania gazu, oraz 
membrana przedzielająca komorę dyfuzyjną jest mem-
braną polimerową bez porów o współczynniku prze-
puszczania ponad 10~7 Ncm3-cm/sek-cm2-Hgcm wzglę-
dem wszystkich substancji organicznych jakie są 

w gazie analizowanym natomiast druga część komory 
dyfuzyjnej jest podłączona do źródła gazu palnego 
i do płomieniowego detektora jonizacyjnego. Ruro-
ciągi (11, 13) łączące układ próbkowania (10) z komorą 
dyfuzyjną (6), a także płomieniowy detektor joniza-
cyjny z komorą dyfuzyjną (6) mają grzejniki. 

(5 zastrzeżeń) 

G01R P. 195516 22.01.1977 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą-
browskiego, Warszawa, Polska (Ryszard Mosiewicz). 

Sposób pomiaru modułu współczynnika 
odbicia fal elektromagnetycznych od powierzchni ziemi 

Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru modu-
łu efektywnego współczynnika odbicia fal elektro-
magnetycznych od powierzchni ziemi przy polaryzacji 
poziomej w bliskiej sferze, dla różnych pokryć takich 
jak gleba, piasek, łąka, beton, w zakresie od deka-
metrowych do centymetrowych długości fal elektro-
magnetycznych. 

Sposób według wynalazku, polega na tym, że ante-
nę nadawczą umieszcza się w miejscu (A), natomiast 
antenę odbiorczą umieszcza się w miejscu (B), w któ-
rym występuje ekstremum natężenia pola, na wyso-
kości (H) większej niż trzy długości użytej fali elektro-
magnetycznej, tak aby generowane przez nadajnik 
fale elektromagnetyczne posiadały polaryzację pozio-
mą, zaś antena nadawcza i antena odbiorcza były do 
siebie równoległe, a odległość (Rj) a następnie (R2) an-
teny odbiorczej od anteny nadawczej była mniejsza niż 
cztery długości fali elektromagnetycznej, następnie an-
tenę odbiorczą umieszcza się w miejscu (B') w któ-
rym występuje kolejne ekstremum natężenia pola, po 
czym za pomocą miernika natężnia pola elektromagne-
tyczngo dokonuje się pomiaru dwóch kolejnych ekstre-
mów natężenia pola i moduł oblicza się z odpowied-
niego wzoru. (2 zastrzeżenia) 

G01R 
G06F 

P. 195605 27.01.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Elektro-
montaż", Warszawa, Polska (Edward Zmarzłowski). 

Analogowo-cyfrowy tester uniwersalny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji urzą-
dzenia o zwartej budowie i znacznym zasięgu zarów-
no w sensie odległości jak i uniwersalności zastoso-
wania. 

Analogowo-cyfrowy tester według wynalazku skła-
da się z testera analogowego, testera cyfrowego, przy-
stawki fonicznej do porozumiewania się pomiędzy 
dwoma abonentami oraz przystawki głośnomówiącej 
do podsłuchu telefonicznego. 

W układzie źródłem zasilania testera jest akumu-
lator (38) ładowany z zewnątrz, z którego napięcie 
jest podawane poprzez zawory tranzystorowe (25, 26, 
27, 28 i 33) na generator modulacyjny (31), generator 
modulowany (37), wzmacniacz mocy (39) oraz na 
wskaźniki elektroluminescencyjne (34 i 35) za pomocą 
obwodu wejściowego (17 i 18). 
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Układ zawiera generator modulowany (37), który 
podaje napięcie do wzmacniacza mocy (39) obciążo-
nego głośnikiem (40). Tester cyfrowy (32) sterowany 
jest z obwodu wejściowego (20 i 21) i poprzez diodę 
Zenera (24) i zawór tranzystorowy (29) uruchamia 
wskaźniki elektroluminescencyjne (36). Przystawka fo-
niczna złożona z wkładu (37) jako wzmacniacza wstęp-
nego steruje poprzez układ regulacji wzmocnienia 
wzmacniacz mocy (39), przy czym obwód wejściowy 
(16) jest stosowany z głośnika (40) pracującego jako 
mikrofon, natomiast obciążeniem wzmacniacza mocy 
(39) jest głośnik abonenta wywoływanego. 

Układ zawiera przystawkę głośnomówiącą do apa-
ratu telefonicznego złożoną z czujnika indukcyjnego 
(22), który steruje wzmacniacz wstępny (37), wzmac-
niacz mocy (39) i głośnik (40). (12 zastrzeżeń) 

G01R P. 195626 27.01.1977 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Teresa Pawłowska, Kazimierz Rójek). 

Układ przyrządu do automatycznego pomiaru 
i segregacji pojemności ziemnych 

W układzie według wynalazku do generatora (1) 
dołączony jest transformatorowy mostek różnicowy (2) 
w którym między punktami (A) i (B) włączony jest 
symetryczny kondensator zmienny (CN). Sygnał wyj-
ściowy z mostka (2) doprowadzony jest do bloku de-
tekcji (3). Układ posiada jeden lub więcej układów 
wyróżniających granice pojemności (4), (5) i (6) w za-
leżności od ilości wyróżnianych granic pojemności. 
Do wejścia tych układów dołączony jest sygnał napię-
cia (U) a na wyjściach układów (4), (5) i (6) występują 
sygnały cyfrowe informujące o wystąpieniu danej gra-
nicy bądź nie i sygnały te dołączone są do układu 
kodującego (7). 

Układ przeznaczony jest w szczególności do pomiaru 
kondensatorów o małych wartościach pojemności i du-
żym stosunku pojemności maksymalnej do minimal-
nej. (2 zastrzeżenia) 

G01R 
G06F 

P. 195647 28.01.1977 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Jerzy Gamus, Zdzisław Opałka). 

Próbnik stanów logicznych 

Próbnik stanów logicznych według wynalazku na-
leży do przyrządów mających zastosowanie zwłaszcza 
przy kontroli oraz uruchamianiu układów logicznych. 

W obudowie (1) próbnika znajduje się płytka (2) 
połączona poprzez diodę (9) i tuleję (4) z żądłem prób-
nika (5). Dioda (9) połączona jest przez rezystor (10) 
z przewodem zasilającym (+5V) i również z drugą 
diodą (11) i tranzystorem (12) do przewodu zasilają-
cego oraz przez diodę (13) do masy. Tranzystor (12) 
z kolei połączony jest z dwiema bramkami (16) i (17) 
zwartymi połączonymi z kondensatorem (18) i przez 
diody (19) i (20) z przewodem zasilającym i masą. 
Bramki te połączone są z drugim układem bramek 
(21) i 22), który poprzez rezystor (24) łączy je z bazą 
tranzystora (26), którego emiter połączony jest z ma-
są, a kolektor z żaróweczką kontrolną (25) i prze-
wodem zasilającym. Następnie pomiędzy przewodem 
zasilającym i masą włączona jest dioda Zenera (27). 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P. 201112 T 27.09.1977 

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, Pol-
ska (Jerzy Radzyński, Hanna Radzyńska). 

Układ cyfrowej kontroli napięcia sieci 

Przedmiotem wynalazku jest układ cyfrowy kon-
troli napięcia sieci do urządzeń informatyki i auto-
matyki. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy układu 
zapewniającego możliwość dokładnego i szybkiego 
wykrycia zaniku napięcia sieci. 

Układ składa się z prostownika dwupołówkowego 
(Dl, D2), kondensatora (Cl), komparatora (1) porów-
nującego tętniące napięcie na kondensatorze (Cl) 
z napięciem odniesienia (Ul), klucza (Kl) rozładowu-
jącego kondensator (C2) ładowany stale przez rezy-
stor (R2), wzmacniacza (2) z histerezą oraz układu 
zapewniającego histerezę układu cyfrowej kontroli 
napięcia sieci przez rozsunięcie poziomów określają-
cych prawidłową wartość napięcia sieci przy wzroście 
lub obniżaniu się tego napięcia, a zbudowanego z klu-
cza (K2) sterowanego sygnałem wyjściowym (Uwy) 
oraz rezystora (R3) powiększającego obciążenie kon-
densatora (Cl). (1 zastrzeżenie) 
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G01R P. 201181 T 29.09.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Radomir Nowicki). 

Sposób oraz układ z zastosowaniem halotronów 
do bezpośredniego pomiaru współczynnika kształtu 

przebiegów elektrycznych 

Sposób bezpośredniego pomiaru współczynnika 
kształtu przebiegów elektrycznych z wykorzystaniem 
dwu halotronów polega na tym, że do cewki (L) wy-
twarzającej pole magnetyczne oddziaływujące jedno-
cześnie na oba halotrony (H2 i H2) oraz do elektrod 
sterujących jednego z halotronów doprowadza się prą-
dy pulsujące o wartościach skutecznych proporcjo-
nalnych do wartości skutecznej badanego przebiegu, 
zaś do elektrod sterujących drugiego halotronu dopro-
wadza się prąd proporcjonalny do wartości średniej 
z modułu przebiegu badanego, otrzymany przez wy-
dzielenie składowej stałej z prądu pulsującego, po 
czym składowe stałe napięć wyjściowych obu halo-
tronów dzieli się przez siebie w układzie dzielącym, 
którego sygnał wyjściowy jest funkcją badanego 
współczynnika kształtu. 

Układ pomiarowy charakteryzuje się tym, że na-
pięcie badane (Ux) jest podawane do prostownika 
dwupołówkowego (Pr), który zasila cewkę (L) wy-
twarzającą pole magnetyczne wspólne dla obu halo-
tronów (Hj i H2). Do wyjścia prostownika przyłączone 
są obwody sterujące halotronów, przy czym w obwód 
sterujący halotronu (H2) włączony jest filtr dolno-
przepustowy (F2). Napięcia wyjściowe obu halotronów 
podawane są poprzez filtry dolnoprzepustowe (F2 i F3) 
do układu dzielącego (UD), połączonego ze wskaźni-
kiem analogowym lub cyfrowym (W). 

Układ może być stosowany zarówno do badania 
współczynnika napięcia jak i prądu. (5 zastrzeżeń) 

G01R 
G06F 

P. 201182 T 29.09.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Radomir Nowicki). 

Sposób oraz układ 
do przetwarzania dwóch sygnałów elektrycznych 
na sygnał cyfrowy proporcjonalny do ich ilorazu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
uzyskania sygnału cyfrowego proporcjonalnego do ilo-
razu dwóch wielkości wykorzystywany jest opornik 
sterowany cyfrowo. Do opornika sterowanego cyfro-
wo doprowadza się napięcie stałe, proporcjonalne do 
wielkości stanowięcej dzielną i tak reguluje się war-
tość opornika, aby płynący przezeń prąd był propor-
cjonalny do wielkości stanowiącej dzielnik. Stan cy-
frowy opornika jest wtedy proporcjonalny do szuka-
nego ilorazu dwóch wielkości. 

Układ przetwornika według wynalazku charaktery-
zuje się tym, że na jednym jego wejściu włączony 
jest opornik sterowany cyfrowo (OSC), zaś na dru-
gim wejściu włączone jest napięciowo sterowane źró-
dło prądowe (SZP), a wyjścia obu tych elementów są 
połączone z komparatorem (K), który poprzez układ 

sterujący (US) reguluje wartość rezystancji opornika 
sterowanego cyfrowo. Aktualny stan cyfrowy oporni-
ka (OSC) będący ekwiwalentem przetwarzanego ilo-
razu napięć jest odczytywany z cyfrowego wskaźnika 
stanu (CWS). (7 zastrzeżeń) 

G01S P. 200984 T 21.09.1977 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą-
browskiego, Warszawa, Polska (Sergiusz Jan Marty-
niuk-Lewko, Hanna Kochman, Stanisław Masterczak). 

Sposób imitacji 
systemu rozpoznania radioelektronicznego 

i zestaw urządzeń do stosowania tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób imitacji syste-
mu rozpoznania radioelektronicznego, zwłaszcza zawie-
rającego w swoim składzie stacje radiolokacyjne 
i urządzenia rozpoznawcze oraz zestaw urządzeń do 
stosowania tego sposobu. Wynalazek rozwiązuje za-
gadnienie szkolenia operatorów bez konieczności or-
ganizacji ćwiczeń, wykorzystywania drogiego sprzę-
tu itp. 

Sposób imitacji polega na tym, że stacje radiolo-
kacyjne nieprzyjaciela zastępuje się nadajnikami pro-
mieni świetlnych lub podczerwonych (NI do N4), 
a zamiast urządzeń rozpoznawczych wojsk własnych 
stosuje się detektory promieniowania świetlnego lub 
podczerwonego, przy czym zarówno nadajniki (NI do 
N4) jak i kanały odbiorcze moduluje się synfazowo ale 
dla każdego nadajnika w innym czasie impulsami 
elektrycznymi. 

W odbiornikach zaś, w przerwach pomiędzy impul-
sami nadajnika, odbiera się sygnały tła, po czym za-
pamiętuje się te sygnały i odejmuje w następnym 
cyklu pracy od sygnału z tłem, a następnie sygnał 
różnicowy wzmacnia się i demoduluje oraz przeka-
zuje się go do imitatora odbiornika urządzenia roz-
poznawczego, gdzie zostaje odpowiednio wykorzy-
stany. 

Zestaw urządzeń do stosowania tego sposobu składa 
się z synchronizatora (1 do 6), z modualtora (7), wyj-
ściowych wzmacniaczy (8) i nadajników (9) w postaci 
najkorzystniej diod elektroluminescencyjnych. Nato-
miast zestawy odbiorcze imitujące urządzenia rozpo-
znawcze zawierają w swoim składzie datektory (10) 
wzmacniacze wstępne (11) i główne (12), które są po-
łączone z demodulatorami (15, 16, 17 i 18) oraz z ukła-
dem zapamiętującym sygnał tła (13), który przez 
wzmacniacz (14) podawany jest zwrotnie do wejścia 
wzmacniacza głównego (12). 

Zarówno głowice nadajników jak i odbiorników, wy-
posażone w odpowiednie układy optyczne są osadzone 
obrotowo na korpusach silników elektrycznych, przy 
czym głowice nadajników napędzane są w sposób cha-
rakterystyczny dla stacji radiolokacyjnych nieprzyja-
ciela, natomiast głowice detektorów obracają się ru-
chem wymuszonym przez operatora rozpoznania. 

(4 zastrzeżenia) 
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G01S 
G01D 

P. 201020 T 22.09.1977 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Andrzej 
Elminowicz). 

Analizator ech 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zaprojektowania 
analizatora ech umożliwiającego uzyskanie dokładnych 
rezultatów pomiarowych bez stosowania dodatkowo 
komputera dla dalszych skomplikowanych wyliczeń. 

Analizator ech, zawierający typowe bloki elektro-
niczne, jak nadajnik, odbiornik, przetwornik echosond, 
funktory bramkujące, liczniki i rejestratory jest wy-
posażony w dwie echosondy o różnych szerokościach 
wiązki, z których nadajnik (1) echosondy o szerokiej 
wiązce połączony jest z nadajnikiem (6) echosondy 
o wąskiej wiązce i licznikiem transmisji (5). Wyjścia 
odbiorników (3 i 8) obu echosond połączone są poprzez 
detektory (9 i 10) z układem (11) porównywania ech. 
Wyjście układu (11) połączone jest z elektronicznym 
funktorem bramkującym (12). 

Wynalazek ma zastosowanie w metrologii podwod-
nej, zwłaszcza do określania siły celu ryb, kalibracji 
wskazań integratora i innych pomiarów akustycznych 
ryb, jak pomiaru ech od ryb i ich analizy. 

(1 zastrzeżenie) 

G01S P. 201238 T 30.09.1977 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Zbigniew 
Bielik, Jerzy Rokosz, Janusz Kryczkowski, Andrzej 
Jaeszke). 

Sposób i układ do samoczynnej korekcji symetrii 
holowanego narzędzia połowowego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do sa-
moczynnej korekcji symetrii holowanego narzędzia 
połowowego, umożliwiający prowadzenie połowów 
przemysłowych w sposób zautomatyzowany. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że doko-
nuje się w sposób ciągły pomiarów podwodnych pręd-
kości przemieszczania się narzędzia połowowego wzglę-
dem strug wody go opływających, wykrywa się róż-
nice, wysyła sygnały sterujące członami wykonawczy-
mi dla ich wyzerowania. Sygnały elektryczne adekwat-
ne do wartości składowej poprzecznej prędkości są 
mierzone, analizowane w układzie decyzyjnym, współ-
pracującym z układem eliminującym przypadkowe 
zakłócenia. Wytwarzane impulsy sterujące przekazy-
wane są poprzez człony sprzężenia zwrotnego do czło-
nów wykonawczych. 

Układ do stosowania sposobu ma miernik (1) zamo-
cowany w osi symetrii włoka i połączony transmi-
syjnym łączem (2) z pokładowym zestawem (3), usy-
tuowanym na pokładzie statku holującego włok. 

Łącze (2) jest połączone z wejściem pomiarowego 
członu (4) zestawu (3), zawierającego decyzyjny układ 
(5) połączony z wyjściem pomiarowego członu (4) i z 
układem ufności (6). 

Decyzyjny układ (5) jest połączony poprzez dwa 
człony (7) i (8) sprzężenia zwrotnego z dwoma wy-
konawczymi członami (9 i 10) dwóch wciągarek tra-
łowych. (2 zastrzeżenia) 

G04C P. 201116 T 28.09.1977 

„Warel" Zakłady Elektroniczne im. Franka Žubrzyc-
kiego, Warszawa, Polska (Zbigniew Wąsowski, Jerzy 
Kaniewski, Leszek Stępniak). 

Układ radiowego nastawienia czasu 
zegara elektronicznego 

Przedmiotem wynalazku jest układ radiowego na-
stawiania czasu zegara elektronicznego zapewniające-
go dokładność wskazywanego czasu nie gorszą od 
0,2 sek. w dowolnej chwili czasowej, przy użyciu gene-
ratora kwarcowego bardzo wysokiej klasy. Układ po-
siada selektywny detektor (2) dostrojony do sześcio-
impulsowego sygnału czasu podawanego przez stacje 
radiowe na ogół co godzinę z dokładnością do 0,1 sek., 
układ kontroli parametrów sygnału radiowego (3) wa-
runkujący wygenerowanie impulsu korekcji oraz układ 
czuwania (4), sterowany zegarem (6). (1 zastrzeżenie) 
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G04C 
H02P 

P. 201152 T 29.09.1977 

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

Impulsowy nawrotny układ napędowy 

Przedmiotem wynalazku jest nawrotny układ napę-
dowy, jednofazowy, skokowy przeznaczony zwłaszcza 
do okrętowych zegarów wtórnych, zasilany impulsami 
prądu stałego o kolejno przemiennej polaryzacji. 

Układ według wynalazku ma dwa zespoły elektro-
magnesów (1, 2), z których jeden w czasie pracy w za-
leżności od wybranego kierunku obrotów przyłączony 
jest do źródła (4) sygnałów impulsowych, których 
nabiegunniki (1A, IB, 2A, 2B) są rozmieszczone sy-
metrycznie w stosunku do osi poprzecznej zwory (3). 

(2 zastrzeżenia) 

G05D P. 195566 26.01.1977 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Józef Panasiuk, Janusz Ropelewski, Janusz Troja-
nowski). 

Układ do ciągłej regulacji poziomu cieczy w zbiorniku 

Przedmiotem wynalazku jest układ do ciągłej regu-
lacji cieczy w zbiorniku, której poziom ma tendencje 
wzrostu a ciecz ma zdolność przewodzenia prądu 
elektrycznego. 

Układ charakteryzuje się tym, że w zbiorniku (1) 
z rurą wlotową (2), przechodzącą przez pokrywę i za-
nurzoną wewnątrz zbiornika, oraz z rurą wylotową (3) 
wychodzącą na zewnątrz z pokrywy, umieszczone są 
elementy grzejne (4) połączone w gwiazdę. Elementy 
grzejne posiadają w obwodzie bezpieczniki topikowe 
(5), wyłącznik ręczny (6) i styki robocze (7) stycznika. 

W zbiorniku znajduje się para elektrod krótszych (8) 
i dłuższych (9), w których obwodzie znajdują się prze-
kaźniki z cewkami (10 i 11) oraz ze stykami zwier-
nymi (12 i 13). Ponadto znajduje się transformator (14), 
pomocnicze zwierne styki (15 i 16) stycznika i jego 
cewka (17) oraz lampka sygnalizacyjna czerwona (18) 
i zielona (19). Bezpieczniki, wyłącznik, stycznik, prze-
kaźniki, transformator i lampki sygnalizacyjne znaj-
dują się w oddzielnej szafce (20). (1 zastrzeżenie) 

G05D 
F21P 

P. 195640 27.01.1977 

Łódzkie Zakłady Radiowe, Łódź, Polska (Witold 
Bohdziun, Ryszard Dziworski, Eugeniusz Misiewicz). 

Sterownik świateł 

Sterownik świateł ma wejściowy układ kompresoro-
wy (1) połączony z amplifiltrami (2) rozdziału często-
tliwości, detektorami sygnału (3) i impulsatorami (8) 
przy czym inwertory (4) i regulatory (7a) jasności dy-
namicznej są włączone szeregowo między detektory 
(3) i impulsatory (8), ponadto równolegle do regulato-
rów (7a) do wejścia impulsatorów (8) są włączone re-
gulatory (7b) jasności statycznej, zaś między wyjście 
detektorów (3), a wejście amplifiltrów (2), są włączo-
ne progowe kompresory (5). Impulsatory (8) przez 
impulsowy separacyjny transformator (Tr^ są połą-
czone z zespołem tyrostorowym (10) sterującym obcią-
żeniem wyjściowym przez układ odkłóceniowy fil-
trów (11). Zasilanie zespołu tyrystorowego (10) jest 
doprowadzone z wejścia (WE5), a część niskonapięcio-
wa sterownika zasilana jest z tego wejścia przez 
transformator (Tr2) i zasilacz niskonapięciowy (12). 
Sterownik według wynalazku ma własny programa-
tor (6) przyłączony do detektorów (3) z wejściem 
(WE3), oraz dodatkowe wejście sterujące (WE4) ste-
rowania rezystancyjnego. 

Sterownik według wynalazku przeznaczony jest 
szczególnie do sterowania światłami w urządzeniach 
reklamowych, audiowizualnych, a także do sterowa-
nia światłami zgodnie z amplitudą sygnałów poda-
wanych przez urządzenia elektroaktustyczne jak gra-
mofony i magnetofony. (1 zastrzeżenie) 
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G05D P. 201223 T 30.09.1977 

Fabryka Obrabiarek Specjalizowanych „Ponar-Tar-
nów", Tarnów, Polska (Dariusz Maciejewski, Józef 
Boryczko, Ludwik Misina). 

Układ sterowania elektromechanicznego ustawienia 
przedmiotu względem ściernicy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
szlifierki przed niepożądanym przesunięciem się stołu 
wraz z przedmiotem, na przykład na skutek nie za-
działania wyłącznika krańcowego z powodu sklejenia 
się jego styku. 

Układ według wynalazku szczególnie nadaje się do 
zastosowania w szlifierkach automatycznych i półau-
tomatycznych, w przypadku wymaganej dużej dokład-
ności wymiarów wzdłużnych przedmiotu. 

Układ charakteryzuje się tym, że cewka elektrycz-
nego stycznika (IS) posuwu stołu łączy się z rozwier-
nym stykiem (1, 2) elektrycznego przekaźnika (1KC) 
pierwszego sygnału urządzenia do kontroli czynnej 
ustawienia przedmiotu, który z kolei łączy się ze 
zwiernym stykiem (1, 3) krańcowego wyłącznika 
(1WK) położenia wyjściowego stołu, połączonym ze 
zwiernym stykiem (3, 4) sterowniczego przycisku (A) 
cyklu szlifowania, z rozwiernym stykiem (1, 5) elek-
trycznego przekaźnika (IP) posuwu ściernicy połączo-
nym z cewką i ze zwiernym stykiem (1, 4) elektrycz-
nego przekaźnika (2P) posuwu suportu hydrauliczne-
go, ponadto cewka elektrycznego stycznika (2S) wy-
cofania stołu łączy się z rozwiernym stykiem (9, 10) 
krańcowego wyłącznika (1WK) położenia wyjściowego 
stołu połączonym z rozwiernym stykiem (10, 11) krań-
cowego wyłącznika (2WK) awaryjnego posuwu stołu, 
który łączy się z kolei ze zwiernym stykiem (4, 11) 
elektrycznego przekaźnika (3KC) urządzenia do kon-
troli czynnej wymiarów połączonym równolegle ze 
zwiernym stykiem (4, 11) elektrycznego stycznika (2S) 
wycofania stołu. (1 zastrzeżenie) 

G05F P. 201042 T 26.09.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radia i Te-
lewizji, Warszawa, Polska (Jerzy Ilmurzyński). 

Sposób eliminowania spadków napięć 
w przewodach zerowych 

zasilaczy urządzeń elektronicznych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób eliminowania 
spadków napięć w przewodach zerowych zasilaczy 
urządzeń elektronicznych, przeznaczony do sterowania 
w systemach elektronicznych zasilanych z centralnego 
zasilacza. Sposób ten polega na tym, że w każdym za-
silanym urządzeniu stosuje się odrębne źródło napię-

cia odniesienia w postaci wzmacniacza operacyjnego, 
połączonego jako wtórnik zasilany dodatnim i ujem-
nym napięciem zasilania, a sterowany napięciem od-
niesienia doprowadzonym do wejścia nieodwracającego 
fazę. (1 zastrzeżenie! 

G05G 
G02B 

P. 195432 20.01.1971 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Maciej 
Rafałowski, Grzegorz Bieniewicz). 

Śruba nastawcza, 
zwłaszcza do precyzyjnego pozycjonera 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji po-
zycjonera o dużej czułości ruchu pozycjonującego, 
gwarantującego powtarzalność odczytów. 

Śruba pozycjonera złożona jest z dwu współpra-
cujących ze sobą śrub o różnych wartościach skoków 
i zawiera sprzęgło do sprzęgnięcia śruby (2) o mniej-
szym skoku ze śrubą (16) o większym skoku. W sta-
nie wyłączenia sprzęgła śruba nastawcza działa jak 
śruba różnicowa o skoku 0,05 mm, a po włączeniu 
sprzęgła jak śruba mikrometryczna o skoku 0,5 mm 

Śruba nastawcza przeznaczona jest zwłaszcza dc 
precyzyjnego pozycjonera mającego zastosowanie np 
w laboratorium holograficznym. (5 zastrzeżeń 
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G06F P. 195670 28.01.1977 

Cntrum Komputrowych Systemów Automatyki i Po-
miarów „MERA-ELWRO", Wrocław, Polska (Jerzy 
Pocholarz). 

Sposób wprowadzania informacji równoległej 
do drukarki z wirującym bębnem 
i układ do realizacji tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wprowadzenia do 
układu sterowania wydrukiem informacji równoległej, 
bez rozbudowywania układów przetwarzania informa-
cji i porównywania. 

Układ sterowania drukarek typu kalkulatorowego 
lub drukujących wyniki z cyfrowych przyrządów po-
miarowych pracuje na zasadzie szeregowo-równoleg-
łej analizy informacji zapamiętanej w elemencie pa-
miętającym (EP). Wprowadzanie informacji równole-
głej rozwiązano w ten sposób, że uruchamia się je-
dnorazowo cykl pracy generatora (GEN) i licznika 
kolumn (LK) przez podanie impulsu wprowadzania 
równoległego (START RÖWN). Stany licznika kolumn 
(LK) sterują przetwarzaniem informacji równoległej 
na szeregowo-równoległą oraz wpisywaniem przetwo-
rzonej informacji do elementu pamiętającego (EP). 

Układ realizujący ten sposób posiada multiplekser 
(MPX), do wejść którego podłączone są poszczególne 
pozycje (1-r-n) informacji równoległej, natomiast do 
wejść sterujących (WE STER) multipleksera (MPX) 
i elementu pamiętającego (EP) podłączone są odpowie-
dnie wyjścia licznika kolumn (LK). Wyjścia multi-
pleksera (MPX) są skierowane do wejść informacyj-
nych elementu pamiętającego (EP) poprzez układy 
sum logicznych, przy czym na drugie wejścia tych 
elementów podawane są odpowiednie pozycje (WE 
SZER RÓWN), przewidziane dla wprowadzania infor-
macji szeregowo-równoległej przy synchronizacji ze-
wnętrznym zegarem (ZEGAR). 

Sposób i układ według wynalazku mają zastoso-
wanie zwłaszcza w układach sterowania drukarek ty-
pu kalkulatorowego lub drukujących wyniki z cyfro-
wych przyrządów pomiarowych, np. woltomierzy, jak 
również w małych systemach pomiarowych. 

(2 zastrzeżenia) 

G06F P. 201111 T 27.09.1977 

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, Pol-
ska (Wincenty Chmielewski, Jerzy Radzyński, Hanna 
Radzyńska). 

Układ zasilacza impulsowego 

Przedmiotem wynalazku jest układ zasilacza im-
pulsowego ze stabilizacją napięcia wyjściowego i ogra-
niczeniem prądowym do zasilania urządzeń informa-
tyki i automatyki. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy układu 
zasilacza impulsowego nie wymagającego zabezpie-
czenia przed wzrostem napięcia wyjściowego w przy-
padku uszkodzenia elementu kluczującego. 

Układ zbudowany jest z elementu kluczującego (1), 
diody (D), elementu indukcyjnego (L), pojemności (C) 
filtrującej napięcie wyjściowe (U wy) zasilacza oraz 
pętli sprzężenia zwrotnego zawierającej różnicowy 
wzmacniacz uchybu (2), którego jedno wejście dołą-
czone jest do wyjścia zasilacza impulsowego, a dru-
gie do źródła napięcia odniesienia (U2). Wyjście róż-
nicowego wzmacniacza uchybu (2) połączone jest z wej-
ściem następnego wzmacniacza różnicowego (3), któ-
rego drugie wejście jest dołączone do rezystora (R) 
próbkującego prąd płynący przez element indukcyjny 
(L), wyjście zaś tego wzmacniacza dołączone jest do 
układu monowibratora (5) rozwierającego na określo-
ny czas element kluczujący (1). (1 zastrzeżenie) 

G06F 
G06K 

P. 203083 17.12.1977 

Pierwszeństwo: 22.12.1976 - ZSRR (nr 2433409) 

Taganrogskij Radiotechniceski Institut im. V. D. Kal-
mykova, Taganrog, ZSRR (Aleksej Petrovic Stachov). 

Urządzenie do odwzorowywania informacji 
na ekranie lampy elektronopromieniowej 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do odwzo-
rowywania informacji na ekranie lampy elektrono-
promieniowej, stosowane w technice obliczeniowej, w 
technice odtwarzania informacji i w układach telewi-
zji cyfrowej. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia szyb-
kości wybierania w urządzeniach do odwzorowywania 
informacji na ekranie lampy elektropromieniowej 
i polepszenia jakości odtwarzania. 

Urządzenie zawiera układ regulacyjny (1), którego 
wyjście (2) sterowania luminancją jest dołączone do 
wejścia informacyjnego układu (5) sterującego lumi-
nancją, połączonego z wejściem informacyjnym lampy 
elektronopromieniowej (8), której wejście (13) sygna-
łów odchylania wiązki w kierunku poziomym jest do-
łączone do wyjścia (3) sterowania odchylaniem wiązki 
w kierunku poziomym układu regulacyjnego (1) po-
przez szeregowo połączone, licznik impulsów (6), prze-
twornik cyfrowo-analogowy (9), i wzmacniacz (11) 
sygnałów elektrycznych, a wejście (14) sygnałów od-
chylania wiązki w kierunku pionowym w lampie elek-
tronopromieniowej (8) jest dołączone do wyjścia (4) 
sterowania odchylaniem wiązki w kierunku pionowym 
układu regulacyjnego (1) poprzez szeregowo połączone: 
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drugi licznik impulsów (7), drugi przetwornik cyfro-
wo-analogowy (10) i drugi wzmacniacz sygnałów elek-
trycznych (12). Urządzenie zawiera również kontrolny 
element logiczny LUB (17), którego wejścia są dołą-
czone do wyjść kontrolnych (15, 16) liczników (6, 7) 
impulsów, a wyjście jest dołączone do wejścia kon-
trolnego układu regulacyjnego (1) i element logiczny 
LUB (20) wygaszania, którego wejścia są dołączone do 
wyjść (18, 19) sygnałów procesu nieustalonego liczni-
ków (6, 7) impulsów, a wyjście jest dołączone do wej-
ścia wygaszania układu (5) sterującego luminancją, 
przy czym licznik (7) impulsów i przetworniki cy-
frowo-analogowe (9), 10) są przystosowane do reali-
zacji funkcji w kodach Fibonacci'ego. (1 zastrzeżenie) 

G06G P. 201251 T 01.10.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Krzysztof Tannenberg). 

Generator krzywych, 
a zwłaszcza generator łuków parabolicznych 

Generator według wynalazku ma wejściowy prze-
twornik cyfrowo-analogowy (1), na który podawany 
jest jeden z parametrów cyfrowych opisujących krzy-
wą, a pozostałe parametry cyfrowe opisujące krzywą 
na zespół mnożących konwertorów cyfrowo-analogo-
wych (2), na który także poprzez drugi zespół prze-
łączników analogowych (5) sterowanych zespołem ste-
rującym (6) podawane są odpowiednie sygnały ana-
logowe z generatora (7). Wyjścia z wejściowego prze-
twornika cyfrowo-analogowego (1) i z zespołu mno-
żących konwertorów cyfrowo-analogowych (2) poda-
wane są na pierwszy zespół przełączników analogo-
wych (3), który sterowany jest także przez zespół ste-
rujący (6), a następnie odpowiednie z tych sygnałów 
są podawane na sumator (8) współrzędnej (x), suma-
tor (9) współrzędnej (y), sumator (12) paraboli, jedno 
z wejść analogowych zespołu mnożących konwertorów 
cyfrowo-analogowych (2) i wejście analogowe mno-
żącego konwertora (11). Sygnał wyjściowy z sumatora 
(9) współrzędnej (y) podawany jest bezpośrednio na 
przełącznik analogowy (4) i na przetwornik analogowo-
-cyfrowy (10), po przejściu którego podawany jest na 
wejście cyfrowe mnożącego konwertora cyfrowo-ana-
logowego (11), po czym sygnał wyjściowy z tego kon-
wertora po przejściu przez sumator (12) paraboli po-
dawany jest na przełącznik analogowy (4), który ste-
rowany jest zespołem sterującym (6). Korzystnie ze-
spół sterujący (6) generatora sterowany jest kodem 
cyfrowym rodzaju krzywej. 

Generator według wynalazku ma zastosowanie w 
grafoskopach, automatycznych stołach kreślarskich, 
obrabiarkach sterowanych numerycznie i przy nume-
rycznie sterowanym cięciu blach. (2 zastrzeżenia) 

G06M P. 201003 T 21.09.1977 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „Proj-
mors", Szczecin, Polska (Józef Strybel, Jarosław Hryn-
kiewicz). 

Układ elektryczny 
do zliczania ilości unosów przeładowywanych towarów 

Przedmiotem wynalazku jest układ elektryczny do 
zliczania ilości unosów przeładowywanych towarów 
stosowany w przeładunkach dokonywanych przy uży-
ciu żurawi, lub innych dźwigów wyposażonych w sil-
nik podnoszenia-opuszczania i silnik przenoszenia ła-
dunków. 

Układ składa się z zespołu sterującego (1) włączo-
nego w obwody zasilania obu silników dźwigowych 
oraz z zespołu programu pracy (2), do którego pod-
łączony jest licznik impulsów (3). Zespół sterowania 
jest wyposażony w trzy przekaźniki prądowe z na-
stawami na wymagane obciążenie silników oraz trzy 
przekaźniki czasowe, natomiast zespół programu pra-
cy składa się z pięciu przekaźników napięciowych po-
łączonych szeregowo, z których trzy środkowe (P2, 
P3 i P4) połączone są z przekaźnikami czasowymi (PT1( 
PT3 i PT2). Układ sterowania połączony jest z obwo-
dami zasilania silników dźwigowych w ten sposób, 
że przekaźnik prądowy (PI^ sterujący przekaźnikiem 
czasowym (PT\) oraz przekaźnik mocy zwrotnej (PPZ) 
sterujący przekaźnikiem czasowym (PT2) włączone są 
w obwód silnika podnoszenia-opuszczania (5) nato-
miast w obwód silnika przenoszenia (6) włączony jest 
przekaźnik prądowy (PI2) sterujący przekaźnikiem cza-
sowym (PT3). (3 zastrzeżenia) 

G08B P. 195472 20.01.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani-
zacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Kato-
wice, Polska (Jerzy Mróz, Józef Kielar, Bolesław Fir-
ganek, Waldemar Kita). 

Filtr mechaniczny do izotopowego czujnika dymu 

Przedmiotem wynalazku jest filtr mechaniczny do 
izotopowego czujnika dymu gwarantujący poprawne 
działanie czujnika w warunkach dużego zapylenia 
występującego w kopalniach. Składa się on z ukształ-
towanego kanału (1) połączonego ze stabilizującą ko-
morą (4) i odprowadzającym kanałem (3), które są po-
łączone ze wspólnym kanałem (5). 
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Pomiędzy ukształtowanym wlotowym kanałem (1), 
a stabilizującą komorą (4) jest umieszczona kierowni-
ca (2), kierująca ruch głównego strumienia zapylonego 
powietrza do odprowadzającego kanału (3). Odpylone 
powietrze przechodzi za kierownicą (2) do stabilizu-
jącej komory (4), w której są zachowane poprawne 
warunki pomiaru w przyłączonym do tej komory 
izotopowym czujnikiem dymu (6). (1 zastrzeżenie) 

G09B 
G06G 

P. 194916 30.12.1976 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zdzi-
sław Bober, Bronisław Łosieczka, Andrzej Tęsiorowski). 

Zestaw do modelowania różnego rodzaju 
maszyn elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia za-
modelowania maszyny uogólnionej modelu d-q i mo-
delu a-b oraz wszystkich rodzajów klasycznych ma-
szyn, tak prądu stałego jak zmiennego bez koniecz-
ności wymiany elementów zestawu. 

Podstawowym elementem zestawu według wynala-
zku jest elektryczna maszyna sprzężona z urządzeniem 
napędowym i obciążającym oraz dynamometrem 
i prądnicą tachometryczną. Elektryczna maszyna ma 
na stojanie robocze uzwojenie (43) złożone z dwóch 
jednakowych uzwojeń (d, q), z których jedno jest 
przesunięte w stosunku do drugiego o kąt 90° elek-
trycznych, a także pierwsze pomiarowe uzwojenie 
(44) trójfazowe i drugie pomiarowe uzwojenie (45), 
złożone z dwóch sekcji (xd, xq), z których jedna jest 
przesunięta o kąt 90° elektrycznych w stosunku do 
drugiej. Wirnik (46) maszyny ma trójfazowe uzwoje-
nie (47) i komutatorowe uzwojenie (48). Wszystkie 
uzwojenia są wyprowadzone na zaciskową tablicę (11) 
wyposażoną w zwieracze. Komutator (31) ma dwa 
pierścienie (14, 15) z umieszczonymi na nich szczotko-
trzymaczami (28) stałych szczotek (29) i ruchomych 
szczotek (30), których liczba równa jest liczbie stałych 
szczotek (29). Napęd pierścieni (14, 15) ma dodatkową 
przekładnię (20, 26, 27), dzięki czemu jest on współ--
bieżny i przeciwbieżny. Urządzenie do podnoszenia 
szczotek (30) bazuje na odpowiednio perforowanych 
elektroizolacyjnych tarczach (32). (2-zastrzeżenia) 

G09F 
G08C 

P. 194995 31.12.1976 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki 
Automatyki Górniczej „EMAG" - Zakład Elektro-

niki Górniczej, Tychy, Polska (Edward Kuczowic, Hu-
bert Penczek, Norbert Otka). 

Układ do sterowania punktami świetlnymi 
dyspozytorskich tablic informacyjnych 

Układ do sterowania punktami świetlnymi dyspo-
zytorskich tablic informacyjnych rozwiązuje zagad-
nienie umożliwienia komunikatywnej sygnalizacji op-
tycznej stanów zagrożenia BHP lub stanów pracy 
maszyn i urządzeń. W układzie według wynalazku 
każda para lampek sygnalizacyjnych, a mianowicie 
lampka sygnalizująca postój (LI) i lampka sygnalizu-
jąca pracę, podłączona jest do indywidualnego układu 
sterującego zbudowanego z elementów negacji (Nil) 
i (N21), przerzutników typu D (Pl i P2), zanegowanych 
iloczynów (N12 i N22), iloczynów (Jl i J2) oraz wzmac-
niaczy (Wl i W2). 

Wyjście elementu pierwszej negacji .(Nil) połączone 
jest z wejściem (D) i (R) pierwszego przerzutnika (Pl), 
z wejściem (D) drugiego przerzutnika (P2), z wejściem 
pierwszego iloczynu (Jl) i elementu drugiej negacji 
(N21). Wyjście elementu drugiej negacji (N21) połączo-
ne jest z wejściem drugiego iloczynu (J2), a wyjście 
(Q) pierwszego przerzutnika (Pl) połączone jest z wej-
ściem trzeciej negacji (N12), której wyjście połączone 
jest z wejściem pierwszego iloczynu (Jl). Wyjście (Q) 
drugiego przerzutnika (P2) połączone jest z wejściem 
elementu czwartej negacji (N22), którego wyjście po-
łączone jest z wejściem drugiego iloczynu (J2). 

(2 zastrzeżenia) 

G11B P. 195188 07.01.1977 

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „ME-
RAMAT", Warszawa, Polska (Wiesław Kaczanowski, 
Aleksander Kossek, Lech Mirgos, Wojciech Nowosiel-
ski, Jan Szumigaj, Wojciech Zarzycki). 
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Układ połączeń toru zapisu informacji w metodzie PE 
i NRZ 1 

Przedmiotem wynalazku jest układ połączeń toru 
zapisu informacji w metodzie PE i NRZ1, stosowany 
w szczególności w pamięciach z magnetycznym noś-
nikiem zapisu. Zawiera on głowice o uzwojeniach (Lls 
L2, ..., L9) połączone z układami (USt US2, ..., US9) 
sterowania poszczególnych torów oraz zasilane przez 
zasilacz (ZZG) zespołu głowic, przy czym zasilacz 
(ZZG) jest sterowany sygnałem „SZ" STAN ZAPISU 
i sygnałem „NRZ1/PE" wybierającym metodę zapisu. 
Zasilacz (ZZG) jest połączony jednym ze swych wejść 
z układem (USZ) sterowania zapisem, z pierwszym 
wejściem elementu dwuwejściowego (E), typu LUB 
i z pierwszymi wejściami elementów (EO^ EO2, ..., EO9) 
typu „Exlusiv OR" poszczególnych torów. 

Wyjście układu (USZ) jest połączone z wejściem ge-
neratora (GIP) impulsów przekosu i z pierwszym 
wejściem układu (UW) wytwarzania impulsów zegaro-
wych, przy czym wyjście generatora (GIP) jest połą-
czone z drugim wejściem układu (UW). Sygnały źró-
deł „IZ1; IZ2, ..., IZ9" INFORMACJA ZAPISU są po-
dane, każdy dla oddzielnego toru, poprzez odpowied-
nie elementy - jednowejściowy typu NIE-I i dwu-
wejściowy typu I, na wejścia (J) przerzutników (Pls 
P2, .... P9) typu JK, z tym że wyjście każdego elemen-
tu dwuwejściowego (EDj, ED2, ..., ED9) typu I jest 
połączone z drugim wejściem odpowiedniego elementu 
(EOi, EO2, ..., EO9) „Exlusiv OR" określonego toru 
zapisu, wyjście każdego elementu (EOj, EO2, ..., EO9) 
jest połączone z wejściem (K) odpowiedniego prze-
rzutnika (P1( P2, ..., P9), natomiast wyjście elementu 
dwuwejściowego (E) jest połączone z wejściami ele-
mentów (EDl5 ED2, ..., ED9). 

Wyjścia układu (UW) są połączone z wejściami zega-
rowymi (T) przerzutników (P^ P2, ..., P9) z tym, że 
w metodzie NRZ1 wejścia (T) przerzutników (P^ P2, 
..., P9) są od siebie elektrycznie rozdzielone i połączo-
ne przesuwnie z wyjściami układu (UW), natomiast 
w metodzie PE wejścia (T) są ze sobą połączone elek-
trycznie i dołączone^ do tego samego wyjścia układu 
(UW). Wyjścia (Q, Q) przerzutników (P^ P2, ..., P9) 
są odpowiednio połączone z wejściami układów (US:, 
US2, ..., US9) określonych torów. (1 zastrzeżenie) 

G U B P.201143 T 23.09.1977 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Zbigniew 
Balwierz). 

Magnetofon 

Magnetofon, zawierający układy napędowe nośnika, 
układ głowic, system sterujący, wzmacniacze i gene-
rator w.cz., rozwiązujący zagadnienie umożliwienia 
operatorowi bezpośredniej, fonicznej ingerencji, we-

dług wynalazku charakteryzuje się tym, że system ste-
rujący (4) składa się z głównego bloku sterowania (7) 
magnetofonu odtwarzającego (1) i pomocniczego bloku 
sterowania (8) magnetofonu uniwersalnego (2), przy 
czym blok (7) połączony jest z blokiem automatycz-
nego stopu (5). Z blokami sterowania (7) i (8) połączo-
ny jest blok programujący (9) stanowiący wielowyjś-
ciowy układ kombinacyjny. System sterujący (4) po-
łączony jest z blokiem elektronicznym (3) zawierają-
cym wzmacniacze i generator w.cz. (1 zastrzeżenie) 

G U B P.201472 12.10.1977 

Pierwszeństwo: 12.10.1976 - S t . Zjedn. Am. (nr 731,204) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (Je-
rome Barth Halter). 

Urządzenie do elektromechanicznego zapisywania sy-
gnałów na płytowym nośniku zapisu 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do elektro-
mechanicznego zapisywania sygnałów na płytowym 
nośniku zapisu, zwłaszcza sygnałów mających przebieg 
nośny o częstotliwości modulowanej w zakresie de-
wiacji częstotliwości sygnałem reprezentującym in-
formację wizyjną. 
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Urządzenie do elektromechanicznego zapisywania sy-
gnałów na płytowym nośniku zapisu zawiera elektro-
mechaniczną głowicę tnącą (14) reagującą na sygnały 
ze źródła sygnałowego (10, 18) i zespół (12, 16, 20, 22, 
24, 26, 28, 30) przetwarzania sygnałów usytuowany mię-
dzy głowicą tnącą (14) i źródłem (10, 18) sygnałów. 
Sygnały doprowadzane do głowicy (14) zakodowane 
są w ten sposób, że większa część energii sygnału za-
warta jest w składowych sygnału zajmujących pasmo 
częstotliwości o szerokości jednej oktawy lub węższe. 
Głowica tnąca (14) jest skonstruowana tak, że jej od-
powiedź na składowe sygnału ulega zmianie w funk-
cji częstotliwości z zachowaniem zależności od energe-

tycznego rozkładu maksymalnych składowych sygna-
łu w wyżej wspomnianym paśmie. Zespół przetwarza-
nia sygnału służy dwóm celom. Z jednej strony współ-
pracuje on z głowicą tnącą (14) dla uzyskania złożonej 
odpowiedzi częstotliwościowej o zasadniczo równomier-
nym przebiegu. Z drugiej strony służy ograniczeniu 
poziomu energetycznego składowych sygnału o wyso-
kim poziomie energii, doprowadzanych do głowicy tną-
cej (14). Ograniczenie ilości doprowadzanej energii 
czyni możliwym wykorzystanie mniejszej głowicy niż 
byłaby potrzebna w innym przypadku. Z kolei wyni-
kiem zmniejszenia wymiarów głowicy tnącej jest sto-
sunkowo szerokie pasmo tej głowicy. (4 zastrzeżenia) 

Dział H 

ELEKTROTECHNIKA 

H01B P.195642 27.01.1977 

Krakowska Fabryka Kabli i Maszyn Kablowych 
„ELKAM", Kraków, Polska (Zygmunt Issa). 

Sposób wykonywania jednodrutowych aluminiowych 
żyl sektorowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania 
z profilu podjazdowego zbliżonego do sektora żył sek-
torowych przeznaczonych do kabli energetycznych. 
Sposób wykonywania jednodrutowych alumniowych 
żył sektorowych według wynalazku polega na zastoso-
waniu na walcarce Properzi kalibracji: koło - profil 
sektorowy - koło - profil sektorowy, wskutek czego 
jako produkt końcowy otrzymuje się walcówkę sekto-
rową o kącie 90° lub 120° o przekrojach ca 22% więk-
szych od stosowanych przekroi sektorów na kable 
energetyczne. Z walcówek tych w jednej operacji ciąg-
nienia lub walcowania uzyskuje się gotową żyłę sek-
torową jednodrutową. (1 zastrzeżenie) 

U01B P.202596 02.12.1977 

Pierwszeństwo: 03.12.1976 - Francja (nr 76 36451) 
25.01.1977 - Francja (nr 77 02037) 

Compagnie Française des Pétroles, Societě Anonyme, 
Paryż, Francja (Alain M. Herbreteau). 

Materiał na izolację elektryczną, izolowany element 
przewodzący prąd i sposób izolowania ciała przewo-

dzącego prąd 

Materiał na izolację elektryczną ciał przewodzących 
prąd, zwłaszcza kabli stanowi taśma wykonana z bło-
ny wolnej od porów i pustych przestrzeni, o grubości 
poniżej 200 mikronów, o zdolności przywierania do 
siebie, o wytrzymałości na rozciąganie powyżej 
5 daN/mm2, wykonana z wysoce spolimeryzowanego 
polimeru, o indeksie polimolekularności 2-10. 

Izolowany element przewodzący prąd według wyna-
lazku stanowi ciało przewodzące prąd, otoczone co 
najmniej jedną taśmą wykonaną zgodnie z wynalaz-
kiem. 

Sposób izolowania ciała przewodzącego prąd polega 
na nawijaniu taśmy tak, aby warstwy zachodziły na 
siebie i nie ślizgały się tworząc wielowarstwowy spój-
ny materiał. Przestrzenie między warstwami taśmy 
przy bocznych brzegach wypełnia się gazem dielek-
trykiem. 

Wynalazek stosuje się przy produkcji kabla wyso-
kiego napięcia i kabli podwodnych. (26 zastrzeżeń) 

H01H P.201077 T 26.09.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewro-
wej „ORAM", Łódź, Polska (Marian Bielicki). 

Zamek łącznika elektrycznego, 
w szczególności stycznika wyposażonego w wyzwalacz 

Przedmiotem wynalazku jest zamek łącznika elek-
trycznego, w szczególności stycznika wyposażonego w 
wyzwalacz, zawierającego swobodne sprzęgło zapad-
kowe oraz dźwignię kolankową. Zamek ma mechanizm 
korbowy (1, 2), który jest połączony przegubowo z 
dźwignią kolankową (3) w węźle, w którym są rów-
nież przegubowo połączone ze sobą jedne końce kor-
bowodu (1) i korby (2), natomiast drugi koniec kor-
bowodu (1) jest połączony przegubowo z dźwignią na-
pędową (4), a drugi koniec korby (2) jest przymoco-
wany przegubowo do podstawy łącznika. 

(3 zastrzeżenia) 

H01H P.201173 T 29.09.1977 

Zakłady Aparatury Elektrycznej „MERA-REFA", 
Świebodzice, Polska (Piotr Konopka). 

Krzywkowy przekaźnik programowy 

Przedmiotem wynalazku jest przekaźnik krzywkowy 
programowy, w którym zwieranie i rozwieranie ob-
wodów elektrycznych przy pomocy zestyków łącznika 
o działaniu migowym, z prędkością przesuwu elemen-
tu napędowego mniejszą od dopuszczalnej minimalnej 
nie powoduje ich uszkodzenia. 

Krzywkowy przekaźnik programowy posiada obroto-
wy wałek (1) z osadzonymi nań krzywkami (2), który 
napędzany jest silnikiem elektrycznym (3) poprzez re-
duktor obrotów (4). 
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Krzywki (2), obracając się wraz z wałkiem (1), po-
wodują przełączanie zestyków łączników o działaniu 
migowym (6), zgodnie z naciętym na nich programem. 
Zestyki dwóch łączników (6) są połączone w dwóch 
oddzielnych obwodach elektrycznych - równoległym 
(A) i szeregowym (B). Każdy z tych obwodów zawiera 
po jednym zestyku z każdego z łączonych łącznnków 
(6), lecz o odmiennych względem siebie stanach. 

(1 zastrzeżenie) 

H01H P.201224 T 30.09.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pro-
dukcji Zwierzęcej „MEPROZET", Gdańsk, Polska (Sta-
nisław Kuczbański, Feliks Langenfeld, Jerzy Szwe-
dowski). 

Układ wielofunkcyjnego, elektronicznego 
przekaźnika czasowego 

Przedmiotem wynalazku jest układ wielofunkcyjnego 
elektronicznego przekaźnika czasowego realizującego 
program czasowego załączania i wyłączania urządzeń 
technologicznych w określonym cyklu pracy od chwili 
pobudzenia. Układ stanowi kaskadowe połączenie ukła-
dów zwłocznych zbudowanych w oparciu o kompa-
ratory (US) napięć, układy RC (R3, R4, Cl) i dzielni-
ki rezystorowe (Rl, R2), przy czym układy RC i dziel-
niki rezystorowe łączone są w różny sposób do wejść 
przeciwnych ( -) i zgodnych ( + ) komparatorów (US) 
dla poszczególnych układów zwłocznych. 

(1 zastrzeżenie) 

H01H P. 202500 29.11.1977 

Pierwszeństwo: 29.11.1976 - W ę g r y (nr 2251/TE-865/76) 

Textilipari Kutató Intézet, Budapeszt, Węgry. 

Elektryczne urządzenie ryglujące 

Przedmiotem wynalazku jest elektryczne urządzenie 
ryglujące do zabezpieczania zwłaszcza maszyn włó-
kienniczych. Posinada ono magnes (16)' usytuowany 
na niebezpiecznej części (10) maszyny oraz cewkę (18) 
współpracującą z elektromagnesem, dołączoną do ele-
ktronicznego układu sterującego (20), który jest po-

łączony z zamkiem elektromechanicznym (14). Zamek 
elektromechaniczny (14) zawiera przesuwany i prze-
kręcany rygiel (26) z częścią (38) ryglującą oraz ele-
ktromagens (42), który w stanie wzbudzonym przy-
ciąga część ryglującą (38). (4 zastrzeżenia) 

H01L P.201149 T 28.09.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Kazi-
mierz Więckowski, Benedykt Licznerski). 

Sposób jonowego trawienia 
podłoży przewodzących i nieprzew7odzących 

Wynalazek dotyczy sposobu trawienia, polegającego 
na polaryzowaniu napięciem przemiennym podłoża 
umieszczonego w plazmie. 

Istota sposobu według wynalazku polega na tym, 
że podłoże polaryzuje się dodatkowo ujemnym napię-
ciem stałym. Sposób znajduje zastosowanie w techno-
logii wytwarzania elementów półprzewodnikowych 
i cienkowarstwowych. (2 zastrzeżenia) 

IÏ01M P.202176 16.11.1977 

Pierwszeństwo: 16.11.1976 - Hiszpania (nr 453379) 

Empresa Nacionál del Aluminio, S.A., Industriel, 
Madryt, Hiszpania. 

Układ do wytwarzania prądu stałego 
w procesach elektrolitycznych 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że w trójfazowej sieci zasilanej prądem przemiennym, 
do każdej z faz (3, 4, 5) połączonych w sposób mie-
szany szeregowo-równolegle, dołączony jest pełnookre-
sowy prostownik zbudowany z tyrystorów (6, 7). Ty-
rystory (6, 7,) są otwarte przy poziomie zerowym 
i przewodzą w granicach kąta mniejszego od 90°, a są 
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zablokowane do określonej amplitudy napięcia uzyski-
wanego w obrębie każdego okresu przewodzenia. Na-
pięcie to ma narastającą wartość dla przerwy i war-
tość zerową dla reszty okresu przewodzenia. Ponadto 
każda okrelśona ilość okresów przewodzenia wywo-
łuje przerwę podczas drugiej określonej ilości okresów 
przewodzenia, która to ilość zależy od zastosowanego 
elektrolitu. (1 zastrzeżenie) 

H01T 
F02P 

P.201141 T 28.09.1977 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Czesław 
Kordziński, Tadeusz Papuga, Krzysztof Stanislawski, 
Jacek Rudkowski, Janusz Galas). 

Dwuelektrodowa świeca zapłonowa i plazmowy układ 
służący do sterowania tą świecą 

Przedmiotem wynalazku jest dwuelektrodowa świe-
ca zapłonowa i plazmowy układ służący do sterowa-
nia tą świecą w silnikach spalinowych. 

Świecę zapłonową stanowi ceramiczny korpus (1), 
mający wewnątrz zabudowaną elektrodę centralną (2), 
a na zewnątrz elektrodę masową (3). Układ według wy-
nalazku posiada cewkę zapłonową (5) połączoną uzwo-
jeniem pierwotnym poprzez przerywacz (6) z krzywką 
(7) napędzaną przez wał silnika oraz ze źródłem prą-
du (8), kondensatorami (9, 10) i przetwornicą napięcia 
(11), zaś uzwojeniem wtórnym poprzez diodę wysoko-
napięciową (12) ze świecą zapłonową (13). 

(2 zastrzeżenia) 

H02H P. 195652 29.01.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Robót 
Elektrycznych „Elektromontaż", Warszawa, Polska (Ed-
ward Zmarzłowski). 

Elektroniczny sygnalizator strefy zagrożenia napięcio-
wego 'z programowaną automatycznie strefą działania, 

zwłaiszcza dla żurawi samojezdnych i koparek 

Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny sygnali-
zator strefy zagrożenia napięciowego z programowaną 
automatycznie strefą działania w zależności od wiel-
kości pola elektrycznego pochodzącego od elektroener-
getycznej linii napowietrznej i od odległości, przezna-
czony dla żurawi samojezdnych i koparek. 

Sygnalizator ma czujnik (anteny) (1) zamocowany 
na ramieniu żurawia (koparki). Sygnał elektryczny 
powstały w czujniku jest wprowadzony na wzmac-
niacz wielofunkcyjny (2), a następnie po wzmocnieniu 
steruje, w zależności od wielkości amplitudy układami 
programowania strefowego (4, 5, 6, 7) podłączonymi do 
układu automatycznego wybierania i kasowania stre-
fy (8)a a następnie steruje układem wykonawczym (9) 
podłączonym do strefowych układów sterowania i sy-
gnalizacji alarmowych (10, 11, 12, 13) z tym, że całe 
urządzenie jest kontrolowane automatycznie przez u-
kład symulujący poszczególne strefy zagrożenia napię-
ciowego (3). Ponadto urządzenie wyposażono w układy 
monitorów optycznych (kontrola, awaria, praca) (15, 
16, 17) włączane automatycznie oraz w źródło zasilania 
(14). (2 zastrzeżenia) 
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H02H P. 195683 29.01.1977 

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Bronisław 
Gwóźdź). 

Układ blokady elektrycznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
schematu ideowego i montażowego układu. 

Układ blokady elektrycznej ma logiczną matrycę 
(MŁ), składającą się z łączników. Matryca (MŁ) połą-
czona jest z elementami działania (1, 2, 3, 4, 5) i ich 
zestykami (Zi, Z2, Z3, Z4, Z5), które są połączone sze-
regowo z łącznikami (lŁi, 1Ł2, 1Ł3, IŁ,, 1Ł5) uzależnia-
jąc podanie potencjału napięcia na wybrane wyjście 
układu. (1 zastrzeżenie) 

H02H 
H01H 

P. 201074 T 24.09.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Tadeusz 
Kornas). 

Układ zabezpieczenia obwodów elektroenergetycznych 
od zwarć doziemnych 

Układ według wynalazku jest zbudowany w postaci 
mostka prądu przemiennego, w którego jednym z ra-
mion znajduje się pojemność doziemna (13) zabezpie-
czanego obwodu elektroenergetycznego, a człon po-
miarowo-wykonawczy (11) jest połączony z pomiarową 
przekątną mostka poprzez filtr pasmowy (10). 

Układ przeznaczony jest do zabezpieczania sieci 
jedno- i trójfazowych z izolowanym punktem gwiaz-
dowym, obwodów wzbudzenia maszyn synchronicznych 
zasilanych z sieci trójfazowych oraz innych urządzeń 
zasilanych poprzez układy prostownikowe lub tyry-
storowe. Układ charakteryzuje się niezależnością czu-
łości od miejsca zwarcia doziemnego oraz od pojem-
ności doziemnej zabezpieczanego obwodu. 

(1 zastrzeżenie) 

H02K P.195630 28.01.1977 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Józef 
Łastowiecki, Krzysztof Duszczyk). 

Układ napędowy mechanizmów obrotowych 

Przedmiotem wynalazku jest układ napędowy me-
chanizmów obrotowych, zwłaszcza mechanizmów wol-
noobrotowych typu mieszadeł tanków fermentacyj-
nych, mieszadeł w oczyszczalniach ścieków i innych. 

Układ pozwala na budowę bezprzekładniowych ze-
społów napędowych wolnoobrotowych o dużym mo-
mencie znamionowym, przy zachowaniu minimalnych 
gabarytów silnika i jego ciężaru. 

Układ wyposażony jest w silnik liniowy, którego 
część wtórna (B) rozłożona jest na obwodzie pierście-
nia nośnego połączonego trwale z mechanizmem obro-
towym (M). Część pierwotna (W) silnika wykonana 
jako obwód magnetycznie zamknięty lub sekcjono-
wany obejmuje część wtórną (B) i połączona jest z 
konstrukcją nośną. (1 zastrzeżenie) 

H02K P.200978 T 20.09.1977 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Elektrycznych, Katowice, Polska (Piotr Roch, Jakub 
Kłosiński, Alojzy Spyrka). 

Stojan maszyny prądu stałego 

Przedmiotem wynalazku jest stojan maszyny prądu 
stałego mający jarzmo lite i lite lub blachowane pień-
ki biegunów głównych, a elementy obwodu magne-
tycznego biegunów pomocniczych wykonane jako pa-
kiety (3) blach. Pakiety (3) mają kształt korytka przy-
legającego dnem do jarzma (1) stoj ana. Stykające się 
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ze sobą boczne ścianki sąsiednich pakietów (3) tworzą 
pieńki biegunów pomocniczych. Blachowanie obwodu 
magnetycznego biegunów pomocniczych zapewnia do-
brą komutację. W wyniku usytuowania blach tych 
pakietów (3) równolegle do osi stojana uzyskano dużą 
oszczędność materiału, gdyż korytkowy kształt nadano 
pakietom (3) przez gięcie blach, a nie przez wycinanie, 
przy którym zawsze powstają odpady. 

(1 zastrzeżenie) 

H02K P.201011 T 21.09.1977 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec", 
Mielec, Polska (Leon Skiba). 

Spalinowy zespół prądotwórczy 

Przedmiotem wynalazku jest spalinowy zespół prą-
dotwórczy prądu stałego wchodzący w skład wyposa-
żenia naziemnego lotnisk polowych. Zespół ten stano-
wi silnik spalinowy (1), prądnica prądu stałego (2), 
elementy sterowania i kontroli pracą umieszczone 
w skrzynce (5), rama (3) wraz ze wspornikami (9) i za-
czepami dyszla (8), oraz przewody elektryczne (6, 7). 

Rama (3) wsparta jest na zestawie jezdnym (4). Na-
pęd prądnicy (2) od silnika (1) odbywa się poprzez 
multiplikátor. Prądnica jest chłodzona wymuszonym 
obiegiem powietrza. Spalinowy zespół prądotwórczy 
służy do zasilania urządzeń pokładowych, zwłaszcza 
samolotów i śmigłowców rolniczych, ładowania aku-
mulatorów, rozruchu silników samolotowych, oraz do 
zasilania innych urządzeń lotniskowych. 

(4 zastrzeżenia) 

H03K P.200932 T 19.09.1977 

Krakowskie Zakłady Elektroniczne „Unitra-Telpod", 
Kraków, Polska (Wojciech Grzesiak, Jacek Pająk, 
Adam Sitnik, Jerzy Stępień, Jerzy Jaskólski, Zdzi-
sław Lepiarz, Aleksander Dubiel). 

Układ przekaźnika tyrystorowego włączającego w ze-
rze napięcia sieci zasilającej z galwanicznie oddzielo-

nym układem sterowania 

Przedmiotem wynalazku jest układ przekaźnika ty-
rystorowego włączającego w zerze napięcia sieci zasi-
lającej z galwanicznie oddzielonym układem sterowa-
nia, przeznaczony do realizacji w technice grubowar-
stwowej dla bezzakłóceniowego załączania odbiorni-
ków energii. 

Układ ma układ zasilacza wewnętrznego złożony 
z rezystorów (Ri, R2), diody (D5), diody Zenera (Ds) 
i kondensatora (ĆJ, zasilany bezpośrednio z sieci, zaś 
napięcie stałe z tego zasilacza poprzez rezystor (R3), 
układ tranzystorów (T1} T2) synchronizujących i tran-
zystor (T3) połączony z transoptorem (T4) w układzie 
Darlingtona, podawane jest między bramkę i katodę 
tyrystora (Tyi). (1 zastrzeżenie) 

II04M P.200976 T 20.09.1977 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (An-
drzej Wolczko, Marian Lipiński, Barbara Szecówka -
Wiśniewska, Bogusław Wiśniewski). 

Układ zabezpieczenia przystawki pamięciowej 
do aparatu telefonicznego 

Przedmiotem wynalazku jest układ zabezpieczenia 
przystawki pamięciowej do aparatu telefonicznego, ma-
jący również zastosowanie do zabezpieczenia apara-
tów telefonicznych. Układ zawiera mostek diodowy 
(M), którego wejście jest połączone z linią telefoniczną. 
Natomiast na wyjście mostka jest włączony tyrystor 
(T), zbocznikowany dzielnikiem napięcia (D), zawie-
rającym element nieliniowej rezystancji (W). Układ 
nie wprowadza tłumienia do linii telefonicznej. 

(1 zastrzeżenie) 

H04N P.204118 20.01.1978 

Pierwszeństwo: 20.01.1977 - Wielka Brytania 
(nr 02374/77) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (Felix 
Aschwanden). 
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Urządzenie do odtwarzania obrazu telewizji kolorowej 
z płyt 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do odtwa-
rzania obrazu telewizji kolorowej z płyt. Urządzenie 
zawiera układ filtru grzebieniowego zawierający linią 
opóźniającą (17), układ odejmujący (18) i filtr pasmo-
wy (19), dla wydzielenia składowej chrominancji, któ-
ra jest przetwarzana w demodulatorach (64) dostar-
czających sygnały różnicowe koloru doprowadzane dc 
modulatora SECAM (62) dostarczającego sygnał w 
standardzie SECAM. 

Pomiędzy pierwszym filtrem grzebieniowym i demo-
dulatorami (64) jest włączony drugi filtr grzebienio-
wy (70), zawierający linię opóźniającą (91) zakończoną 
zwarciem, w którym efekt filtru grzebieniowego jest 
zapewniony przez rezystory (95, 96) i potencjometr (97). 

(7 zastrzeżeń) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01D W. 58292 19.10.1977 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa, Warszawa, Polska (Józef Dobek, Tomasz 
Marszałek, Wiesław Paszkowski). 

Urządzenie do odbioru drobnych części słomiastych 
i plew od maszyn omłotowych, zwłaszcza kombajnów 

zbożowych 

Urządzenie do odbioru drobnych części słomiastych 
i plew od maszyn omłotowych, zwłaszcza kombajnów 
zbożowych składa się ze zbiorczego kosza (1) o kształ-
cie rynny, w którym jest obrotowo umieszczony śli-
makowy przenośnik (2). Boczny otwór kosza (1) jest 
funkcjonalnie skojarzony z dmuchawą - rzutnikiem 
(7). Do kosza (1) jest zawiasowo zamocowana kierująca 
klapa (4), a do sitowego kosza kombajnu - schod-
kowy przenośnik (5) (1 zastrzeżenie) 

A01G W. 58185 05.10.1977 

Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Świt", Radom, Pol-
ska (Piotr Neumann, Jan Seredyn, Zofia Siczek, Ma-
rek Sekulski). 

Doniczka spinana do uprawy warzyw i kwiatów 

Doniczka spinana do uprawy warzyw i kwiatów 
wykonana jest w rozwinięciu w kształcie pasa z ela-
stycznego tworzywa termoplastycznego. Na końcu pa-
sa ukształtowana jest końcówka (1) w postaci czapki 
grzyba. Z drugiej strony wykonane jest symetryczne 
wyjęcie (3) o kształcie zbliżonym do zarysu końców-
ki (1). 

Uformowanie cylindrycznego kształtu doniczki na-
stępuje po połączeniu obu końców pasa i osadzeniu 
końcówki (1) w wyjęciu (3). (1 zastrzeżenie) 

A01G W. 58186 05.10.1977 

Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Świt", Radom, Pol-
ska (Piotr Neumann, Jan Seredyn, Zofia Siczek, Leo-
kadia Szymańska). 

Osłonka na drzewka owocowe 

Celem wzoru jest zabezpieczenie drzewek przed gry-
zoniami oraz umożliwienie swobodnego dostępu do 
kory powietrza i światła dzięki otworom. 

Osłonka wykonana jest z arkusza perforowanej folii 
termoplastycznej i ma kształt rurki (1) z otworami (2). 

(1 zastrzeżenie) 
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A01K W. 58256 14.10.1977 

Kombinat PGR w Benicach z/s w Niemicy, Golcze-
wo Pomorskie (Włodzimierz Ciechanowski, Marian 
Deptuła, Paweł Nawrót). 

Kojec, zwłaszcza do hodowli prosiąt 

Kojec do hodowli zwierząt, zwłaszcza prosiąt, który 
może być ustawiony nad klatką maciory lub oddziel-
nie, charakteryzuje się tym, że ma wsporniki (7), sta-
nowiące jego podpory, które połączone są z ramą koj-
ca za pomocą płytek (6) osadzonych luźno w prowad-
nicach. Prowadnice stanowią pary ceowników (5) 
przyspawanych do ramy kojca stopkami. 

(3 zastrzeżenia) 

A45C W. 58264 17.10.1977 

Grzegorz Markowski, Warszawa, Polska (Grzegorz 
Markowski). 

Portfel 

Portfel według wzoru użytkowego przeznaczony jest 
w szczególności do przechowywania banknotów. 

Składa się on z" okładek (1) i (2) połączonych ze sobą 
za pomocą łączników (3) i (4). Łącznik (3) przymoco-
wany jest jednym końcem do krawędzi (I) okładki (1), 

a drugim końcem do krawędzi (III) okładki (2). Każdy 
z łączników (4) przymocowany jest jednym końcem do 
krawędzi (IV) okładki (2), a drugim końcem krawędzi 
(II) okładki (1). Ponadto portfel wyposażony jest w 
kieszonkę zewnętrzną (5) oraz wewnętrzną (6). 

(1 zastrzeżenie) 

A47G W. 58299 24.10.1977 

Włodzimierz Dybka, Dariusz Dybka, Warszawa, Pol-
ska (Włodzimierz Dybka, Dariusz Dybka). 

Wieszak obrotowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia prostej konstrukcji z łatwym mocowaniem, przy 
zachowaniu swobodnego obrotu ramion wieszakowych. 

Wieszak obrotowy, przeznaczony do naczyń i innych 
przedmiotów gospodarstwa domowego, według wzoru 
użytkowego jest zaopatrzony w stożkowy korpus (1) 
z cylindrycznym gniazdem, w które jest wciśnięty 
sworzeń (2) z kołnierzem (3), a w obu tych elemen-
tach jest przewidziany współśrodkowo przelotowy 
otwór (5) pod wkręt mocujący wieszak do półki szafy 
lub do poziomej ścianki wnęki. Na sworzniu (2) jest 
osadzony obrotowo wieniec (6) z ośmioma symetrycz-
nymi ramionami (7), usytuowanymi skośnie do wspo-
mnianego wieńca i mającymi kształt zbliżony do lite-
ry „L". (2 zastrzeżenia) 

A61B W. 58158 30.09.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr W. 57128 

Alfons Krysztof, Andrzej Krysztof, Warszawa, Pol-
ska (Alfons Krysztof, Andrzej Krysztof). 

Podwójna słuchawka stetoskopowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
ciężaru słuchawki membranowej oraz zabezpieczenia 
jej przed szkodliwym działaniem potu ludzkiego. Słu-
chawka stetoskopowa według wzoru użytkowego cha-
rakteryzuje się tym, że na króciec (5) korpusu (1) 
wkręcona jest metalowa muszla osłuchowa (6) o kształ-
cie stożka ściętego, którego średnica podstawy jest 
znacznie większa od średnicy cylindrycznej części kor-
pusu (1). (1 zastrzeżenie) 
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A61J W. 58274 19.10.1977 

Spółdzielnia Inwalidów „Zorza", Warszawa, Polska 
(Włodzimierz Maciejczyk, Hanna Wilman-Drabczyk, 
Maciej Downar, Ryszard Łoboda). 

Gryzak dla niemowląt 

Gryzak dla niemowląt według wzoru użytkowego 
stanowi płaski element (1) z wyprofilowaną Tękoje-
ścią (2) o dwustronnej powierzchni utworzonej przez 
szereg garbów (3) usytuowanych w kanale (4). 

(1 zastrzeżenie) 

A61L W. 58316 28.10.1977 

Akademia Medyczna im. Juliana Marchlewskiego, 
Białystok, Polska (Krzysztof Zwierz, Mirosław Koło-
dziejczak). 

Przyrząd do dezynfekcji druków zwłaszcza recept 

Przyrząd do dezynfekcji druków, zwłaszcza recept 
składa się z taśmociągu (1), który zaopatrzony jest w 
dwa wałki, nawilżający (2) i zgarniający (6), przy 
czym nad taśmociągiem (1) umieszczona jest lampa 
kwarcowa (11), a pod taśmociągiem rynienka (12). 

Przyrząd pozwala na ochronę personelu aptek przed 
zakażeniami szczególnie w okresie chorób epidemicz-
nych. (1 zastrzeżenie) 

A63H W. 58236 10.10.1977 

Centrum Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów „Mera-Elwro", Wrocław, Polska (Bene-
dykt Hadyński). 

Forma obudowy gry telewizyjnej 

Obudowa gry telewizyjnej, stanowiącej zwartą przy-
stawkę dla dowolnego typu odbiornika telewizyjnego, 
według wzoru użytkowego ma kształt zbliżony do 
prostopadłościanu. Pokrywa górna (2) ma na obu 
swoich końcach wyoblenia, które z zagięciami pod-
stawy dolnej (1) tworzą tuleje (3) na obu bokach obu-
dowy. Tuleje (3) służą jako pojemniki dla tub ste-
rowników (4) i przewodów spiralnie skręconych, łą-
czących sterowniki (4) z układem elektronicznym gry 
telewizyjnej. W części przedniej obudowy umieszczony 
jest zespół klawiszy (7), służących do nastawiania wa-
runków i rodzajów gry oraz ich graficzna symbolika 
(8). Prowadzenie gry możliwe jest zarówno w pewnej 
odległości od przystawki jak również w pobliżu przy-
stawki przy sterownikach (4) umieszczonych w tule-
jach (3) obudowy gry telewizyjnej. (1 zastrzeżenie) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D W. 58190 05.10.1977 
A01C 

Państwowe Gospodarstwo Rolne, Radzim, Polska 
(Kazimierz Stronikowski). 
Urządzenie do oddzielania części stałych od gnojowicy 

Urządzenie do oddzielania części stałych od gnojo-
wicy składające się ze zbiornika, rusztu, zgarniaka, 

silnika napędowego z przekładnią oraz konstrukcji 
wsporczej charakteryzuje się tym, że zbiornik (1) po-
siada ruszt prętowy (3) oraz zgarniak, którego listwy 
(10) zaopatrzone są w kołki (11), zaś w końcowej czę-
ści zbiornika (1) pod rusztem znajduje się zsyp (18), 
którego odległość otworu od krawędzi rusztu (3) jest 
krotnością odległości zbiornika (1). (1 zastrzeżenie) 
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B01F 
B28C 

W. 58280 19.10.1977 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra-
ków, Polska (Zdzisław Młodecki, Jacek Kamiński, Jó-
zef Wilk, Ryszard Wolwowicz, Jerzy Skruch, Tadeusz 
Tarek, Marian Gonet). 

Mieszalnik hydrauliczny 
zwłaszcza do płuczki wiertniczej 

Mieszalnik hydrauliczny zwłaszcza do płuczki wiert-
niczej charakteryzuje się tym, że ma elastyczny prze-
wód rurowy (5) nasunięty z jednej strony na karbo-
waną końcówkę tulei (4) z dolną objemką zabezpie-
czającą (3), a z przeciwnej jest nasunięty na końcówkę 
pierścienia łącznikowego (6) z górną objemką zabez-
pieczającą (3a) oraz ma kolektor (7) z króćcem wy-
lotowym (7a) i z króćcem wlotowym (7b), dźwignię (8) 
do ręcznego sterowania osadzoną na obrotowym kor-
pusie (9) ze sworzniami (11 i 12) do wielokierunko-
wego manewrowania rurowym przewodem elastycz-
nym (5) i dyszą (1). (2 zastrzeżenia) 

B21D W. 58233 10.10.1977 

Rybnickie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglo-
wego, Niedobczyce, Polska (Rafał Blacha, Eugeniusz 
Szulc). 

Urządzenie do wyginania spinaczy 
taśm przenośnikowych 

Urządzenie ma do obrotowej tarczy (4) zamocowane 
wzdłuż jednej osi dwa ramiona (5) zakończone wybra-
niem powierzchni natarcia. Jej przekrój jest zbliżo-
ny do prostokąta z dolną krawędzią zaokrągloną od-
powiednio do grzbietu spinacza. Płyta stołu (7) ma 

naprzeciw tarczy (4) szczelinowe wycięcie (8) zakoń-
czone po obu stronach cylindrycznymi wgłębieniami, 
w których osadzone są obrotowo na czopach (9) tu-
leje (10). Pod wycięciem (8) zabudowany jest rejestra-
tor (12). Urządzenie nadaje się szczególnie do produk-
cji spinaczy taśm przenośnikowych stosowanych w 
górnictwie podziemnym. (1 zastrzeżenie) 

B2|D W. 58294 21.10.1977 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Prze-
mysłowego Nr 1, Wrocław, Polska (Ryszard Bronisz, 
Mieczysław Zieliński, Stanisław Bigos). 

Wykrojnik nastawny 
do wycinania środnika w kształtownikach 

Wykrojnik według wzoru stosowany zwłaszcza do 
wykonywania kratownic ma nieruchomą podstawę (1), 
do której umocowane są dwa elementy (2, 3) korpusu. 
Element (2) jest nieruchomy, a element (3) posiada 
możliwość przesuwu ustalającego wymaganą szerokość 
rowka wycinanego środnika. W elementach (2, 3) osa-
dzone są wymienne noże (4, 5). 

Do przesuwu elementu (3) służą śruby dociskowe 
(6 i 7). Ponadto wykrojnik ma wykonującą ruch po-
suwisto-zwrotny podstawę (9) z korpusem (10), w któ-
rym osadzone jest wymienne ostrze (11). Do ściągnię-
cia kształtownika z ostrza (11) po wycięciu środnika 
służy ogranicznik (12) umocowany do elementu (2). 

(1 zastrzeżenie) 
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B22C W. 58267 17.10.1977 
Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „Dozamet", No-

wa Sól, Polska (Jan Kopeć, Krzysztof Makohonenko, 
Mikołaj Stefanowicz, Ryszard Piechota, Zdzisław Ka-
rolewicz, Włodzimierz Łysenko). 

Staiowy fundament ramowy 
pod automatyczną linię formierską 

Wzór użytkowy charakteryzuje się tym, że stalowa 
rama nośna (4), podtrzymująca urządzenia linii, jest 
wsparta na stalowych poziomych belkach nośnych 
(3), które są podtrzymywane przez, ustawione na dnie 
żelbetowej wnęki (W), podpory (2). Elementy stalowe 
tego fundamentu są połączone rozłącznie połączeniami 
gwintowymi, a rama nośna przykryta jest, w miej-
scach nie zajętych przez urządzenia, segmentowymi 
pokrywami (5). (2 zastrzeżenia) 

B23B W. 58232 10.10.1977 

Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych 
PW, Katowice, Polska (Stefan Balion). 

Przyrząd do wytaczania promieni 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do 
wytaczania promieni zewnętrznych i wewnętrznych 
przy obróbce detali. Przyrząd składa się z korpusu (1), 
na którym zamontowana jest podstawa imaka ze śli-
macznicą (2) dokręcona przez oś podstawy (3). 

Ślimacznica (2) jest uruchamiana przez ślimak (4) 
połączony z korbą (5). Na podstawie zamocowany jest 
imak (6). (1 zastrzeżenie) 

B23B W. 58289 20.10.1977 
Huta Batory, Chorzów, Polska (Marian Zięba, Wła-

dysław Gościniak). 

Kieł do centrowania 
i przenoszenia momentu obrotowego 

na toczony materiał 

Wzór rozwiązuje zagadnienie silnego i równomier-
nego dociśnięcia sworzni zabierakowych do ukośnej 
i chropowatej, jak też prostopadłej powierzchni czo-
łowej toczonego materiału. 

W rozwiązaniu według wzoru zespół czaszowy zło-
żony z pierścienia wypukłego (3) i pierścienia wklęs-
łego (4). Pierścień wklęsły (4) osadzony jest w obu-
dowie uchwytu stożkowego (1), a pierścień wypukły 
(3) posiada swobodę ruchu. 

Wzór ma zastosowanie do toczenia prętów i tulei, 
których powierzchnie czołowe mogą być skośne lub 
chropowate. (1 zastrzeżenie) 

B23D W. 58268 17.10.1977 
Przedsiębiorstwo Materiałów Budowlanych Prze-

mysłu Węglowego, Katowice, Polska (Zenon Kołacz-
kowski, Zbigniew Zieliński). 

Przyrząd do poprzecznego cięcia blach trapezowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstruk-
cji urządzenia oraz zapewnienia niezawodności dzia-
łania. Rozwiązanie według wzoru polega na tym, że 
urządzenie ma suport (3) przesuwany za pomocą hy-
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draulicznego podnośnika (6) sterowanego przez reduk-
tor (7), napędzany silnikiem (10). Do tarczy (8) reduk-
tora (7) przymocowana jest mimośrodowo dźwignia (9) 
połączona z hydraulicznym podnośnikiem (6). 

(1 zastrzeżenie) 

B23K W. 58208 07.10.1977 
Warszawskie Zakłady Radiowe „Rawar", Warszawa, 

Polska (Kazimierz Sońta). 

Konstrukcja mocująca elektrodę w zgrzewarce 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji pozwalającej na łatwą wymianę elek-
trod w gnieździe uchwytu zgrzewarki oraz zapewnia-
jącej pełną szczelności dla elektrod z wewnętrznym 
chłodzeniem. 

Konstrukcja według wynalazku składa się ze stoż-
kowego gniazda uchwytu (1) elektrody (5), z którym 
jest połączona współosiowo tuleja gwintowana (2). 
W tuleję (2) jest wkręcona nakrętka dociskowa (3), 
która jest dzielona poosiowo i zawiera wewnątrz na 
stałe z nią związany pierścień dociskający (4), który 
wchodzi w kanałek (6) elektrody (5). Obie części na-
krętki dociskowej (3) są połączone ze sobą za pomocą 
elementów złącznych (7). (1 zastrzeżenie) 

B23K W. 58296 22.10.1977 

Kopalnia i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol", 
Tarnobrzeg, Polska (Tomasz Lasota, Andrzej Zaga-
jewski). 

Lutownica z odsysaczem cyny 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu wy-
miany uszkodzonych elementów elektronicznych a 
zwłaszcza wielokońcówkowych. 

Lutownica ma rękojeść z pompką tłokową do za-
sysania cyny przy demontażu elementów lutowanych. 
Pompka uruchamiana przy pomocy mechanizmu spu-
stowego (8) połączona jest rurką (3) z końcówką (13) 
osadzoną na elektrycznym elemencie grzejnym (9), w 
której znajduje się zbiornik (2) na cynę i wymienny 
grot (1). (1 zastrzeżenie) 

B24B W. 58216 08.10.1977 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska 
(Mieczysław Drojewski, Władysław Czech, Tadeusz 
Jóźwiak). 

Przyrząd do wykonywania faz 

W korpusie (1) przyrządu osadzona jest wahliwie 
płyta ustalająca (2) zaciskana za pośrednictwem dźwig-
ni zacisku (3). Z płytą ustalającą (2) połączona jest 
śrubami (4) płyta dociskowa (5). Płyta ustalająca (2) 
i płyta dociskowa (5) mają wybrania dla ściernicy (6). 
Płyta dociskowa (5) ma wybranie, w którym zamoco-
wane są klocki zaciskowe (7, 8) oraz przesuwne płyt-
ki (9, 10) ustalające obrabiany przedmiot (11). 

(1 zastrzeżenie) 
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B24B W. 58231 10.10.1977 

Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych, 
Katowice, Polska (Stefan Balion). 

Przyrząd do regeneracji frezów palcowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd o pro-
stej konstrukcji do mocowania frezów palcowych w 
czasie przeprowadzania ich regeneracji, umożliwiają-
cy ustawienie freza pod różnym kątem. 

Przyrząd według wzoru ma w wahadłowym korpu-
sie (5) osadzoną mocującą tuleję (6), na powierzchni 
której znajdują się wgłębienia (7). (1 zastrzeżenie) 

B24B W. 58285 21.10.1977 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (To-
masz Jarząb, Józef Łukasik, Stanisław Ślusarczyk). 

Gratownica do krawędzi elementów cylindrycznych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie możliwości uzyskania 
ostrej krawędzi i nienaruszonej powierzchni elemen-
tów gratowanych. 

Do korpusu (1) gratownicy zamocowany jest zespół 
roboczy (2) oraz zespół podający (3). Zespół roboczy (2) 
zawiera obrotową szczotkę (4) wykonaną z włosia na-
turalnego lub sztucznego. Do strefy roboczej szczotki 
(4) doprowadzona jest ze zbiornika (5), za pośrednie-

twem elastycznego przewodu (6) i dyszy (7), miesza-
nina materiału ściernego i emulsji chłodzącej. Zespół 
roboczy (2) ma możliwość przesuwu w płaszczyźnie 
poziomej za pośrednictwem pokrętła (8). Zespół poda-
jący (3) zawiera bęben dociskowy (9) i ma możliwość 
skręcania w płaszczyźnie pionowej za pośrednictwem 
śrub (10). W korpusie (1) osadzony jest czworobok 
przegubowy składający się z dwóch jednakowych 
ukośnych cięgien (11) oraz poziomego cięgna (12), do 
którego zamocowana jest pryzma (13) do osadzania 
przedmiotu obrabianego. Czworobok przegubowy po-
łączony jest śrubą (14) i nakrętką (15) z obrotowo osa-
dzonym jarzmem (16), do którego zamocowany jest 
zespół podający (3). Na śrubie (14) osadzone jest koło 
zębate (17) współpracujące z zamocowaną do obudowy 
zębatką (18) oraz koło pokrętne (19). (1 zastrzeżenie) 

B25B W. 58169 01.10.1977 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Michał Kucharz). 

Śrubokręt 
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie ułatwienia 

wprowadzania śruby do otworu gwintowanego. 
Śrubokręt według wzoru użytkowego zawiera wkręt 

(1) osadzony obrotowo i przesuwnie osiowo w ręko-
jeści (2). Wolny koniec wkręta (1), usytuowany w rę-
kojeść (2), jest w niej połączony sprzęgłem ciernym 
(3) z trzpieniem pokrętnym (4), którego wolny koniec 
(5), wystający poza rękojeść (2), ma przekrój wielo-
boku odpowiadający przekrojowi klucza nasadowego. 
Natomiast koniec roboczy wkręta (1) jest wyposażony 
w uchwyt zaciskowy (6), nakręcony na koniec roboczy 
wkręta (1). (1 zastrzeżenie) 



Nr 16 (122) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 87 

B25B W. 58210 07.10.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jastrzębie", Jastrzę-
bie Zdrój, Polska (Ryszard Canibal, Wacław Podlaski). 

Klucz nasadowy, zwłaszcza do kotew górniczych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia uniwersalnego klucza nasadowego umożliwiające-
go wkręcanie kilku rodzajów kotew oraz osadzanie 
nietypowego górniczego świdra we wrzecionie wier-
tarki. Klucz nasadowy, zwłaszcza dla kotew górni-
czych, przystosowany do współpracy z górniczą wier-
tarką według wzoru użytkowego ma do trzpienia (1), 
o poprzecznym przekroju równym poprzecznemu prze-
krojowi otworu wrzeciona wiertarki, przyłączone sze-
regowo końcówki (2, 5), z których końcówka (2) z pro-
stopadłym otworem (4) do podłużnej osi podłużnego 
otworu (3) o powierzchni kwadratu i prostokąta, a także 
trzpienia (1), przyłączona jest do trzpienia (1) oraz do 
końcówki (5) z większym podłużnym otworem (6), o po-
wierzchni elipsy i koła, w którego szczelinach (7) 
osadzona jest płytka (8). (2 zastrzeżenia) 

B28B W. 58182 04.10.1977 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Mate-
riałów Budowlanych „Zremb", Wrocław, Polska (Jan 
Puch, Bronisław Stankiewicz). 

Przyrząd do odciągania elementów formy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do 
odciągania elementów formy, a zwłaszcza górnej czę-
ści boku formującego względem jego dolnej części po-
łączonej z podkładem. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
przyrządu ułatwiającego odciągnięcie boku formy od 
zaformowanego elementu budowlanego. 

Przyrząd do odciągania elementów formy jest wy-
posażony w jarzmo (12) zawieszone na dwóch sworz-
niach (8 i 11) zamocowanych w dwóch członach nie-
ruchomym (2) i ruchomym (3) stanowiących bok for-
mujący (1). Jarzmo (12) jest łączone z dźwignią (15), 
która uruchamia poprzez jarzmo (12) odrywanie czło-
nu ruchomego (3) od zaformowanego elementu budo-
wlanego. (3 zastrzeżenia) 

B28C W. 58298 24.10.1977 

Kombinat Geologiczny „Północ", Warszawa, Polska 
(Tadeusz Rytka). 

Samojezdna pluczkownia 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmechani-
zowania załadunku składników płuczki. 

Na platformie (1) samochodu (2) umieszczony jest 
zespół mieszalnika (3) płuczki, połączony z silnikiem 
samochodu (2) transmisyjnym zespołem składającym 
się z transmisyjnego wału (7), pasowej przekładni (8) 
i zębatej przekładni (9). Zespół mieszalnika (3) połą-
czony jest również z pompą (10) przelewowym prze-
wodem (11) poprzez zalewowy zbiornik (12) i tłoczący 
przewód (13), na którym znajduje się odcinający za-
wór (14). Do pompy (10) przyłączony jest ssący prze-
wód (15) z odpowietrzającym zaworem (16). Do plat-
formy (1) przymocowany jest także przenośnik (17) 
obrotowo w dwóch płaszczyznach na sworzniach (18 
i 19) i przesuwnie na sankach (20). Przenośnik (17) 
składa się ze ślimaka (21) umieszczonego w obudowie 
(22), do której przymocowany jest u dołu zasypowy 
kosz (23), a od góry wysypowy kosz (24) oraz hydra-
uliczny silnik (25) napędzający ślimak (21). Hydra-
uliczny silnik (25) połączony jest z hydrauliczną pom-
pą (26) elastycznymi przewodami (27). 

Samojezdna płuczkownia służy do wytwarzania 
płuczki, stosowanej przy wierceniu otworów geolo-
gicznych. (1 zastrzeżenie) 

B29F W. 58282 19.10.1977 

Zakłady Chemiczne „Blachownia", Kędzierzyn-Koźle, 
Polska (Kazimierz Czajka, Henryk Paczkowski). 

Przyrząd do zbierania nagaru z ustnika głowicy, 
zwłaszcza wytłaczarek folii z tworzyw sztucznych 

Celem wzoru było skonstruowanie przyrządu, który 
pozwalałby na oczyszczanie ustnika głowicy bez za-
trzymywania wytłaczarki. 

Przyrząd według wzoru składa się z cięgna (1) za-
mocowanego na stałe w głowicy wytłaczarki, za po-
mocą śruby (3), przy czym od strony ustnika cięgno (1) 
zaopatrzone jest w tarczę (4), w której osadzone są 
wahliwe skrobaki (5, 7). Każdy skrobak połączony jest 
za pomocą sprężyn (10, 13) z śrubą dystansową (9). 
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Cięgno (1) z drugiej strony głowicy zaopatrzone jest 
w pierścień dystansowy (15) i śrubę uszczelniającą 
(14) oraz rączkę (16). Pomiędzy śrubą (14) a pierście-
niem (15) usytuowany jest trójnik (17), będący do-
prowadzeniem powietrza. Końcówki (18, 20) skroba-
ków stanowią ostrza z tworzywa sztucznego np. te-
flonu. 

Przyrząd wg wzoru stosuje się przede wszystkim 
w wytłaczarkach folii rękawowej. (1 zastrzeżenie) 

B42F W. 58249 13.10.1977 

Przedsiębiorstwo Papierniczo-Poligraficzne „Pro-
dryn", Będzin, Polska (Jerzy Świętek, Alfred Szma-
lenberg, Piotr Przytula). 

Klaser numizmatyczny 

Klaser numizmatyczny, służący do przechowywania 
zbiorów monet różnych państw, według wzoru użyt-
kowego składa się z okładki (1) z odpowiednio wypro-
filowanym grzbietem (2) i otworami (3). Przy pomocy 
śrub (4) i wkrętów (5) mocowane są w okładce (1) 
wkładki. W komorach wkładki umieszczone są wsuw-
ki zaopatrzone w szereg przegródek. (4 zastrzeżenia) 

B43K W. 58159 01.10.1977 

Stanisław Witkowski, Sulejówek, Polska (Stanisław 
Witkowski). 

Długopis składany 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia długopisu o małych gabarytach w stanie złożo-
nym, zaś w stanie rozłożonym o gabarytach zbliżo-
nych do normalnie używanego długopisu. 

Długopis według wzoru użytkowego składa się z 
dwóch części: nasadki (2) w kształcie walca i przy-
mocowanego do niej łańcuszka z uchwytem (1) do klu-
czyków oraz obsadki (5) z rurką przedłużającą (4) 
i moletowaną główką (6). (2 zastrzeżenia) 

B43L W. 58111 20.09.1977 

Centralne Biuro Studiów i Projektów Dróg i Mo-
stów „Transprojekt", Warszawa, Polska (Mirosław 
Kossakowski). 

Krzywik do kreślenia łuków kołowych 

Krzywik do kreślenia łuków kołowych o promie-
niach od 1 m do 500 m, stosowany do trasowania 
i projektowania dróg, ulic, linii kolejowych itp., wy-
konany najkorzystniej z tworzywa przezroczystego, 
według wzoru użytkowego ma kształt czterech pod-
stawowych figur w postaci krzywych, składających się 
z odcinków łuków kołowych, wzajemnie stycznych 
oraz jedenastu pojedynczych okręgów kół. Punkty 
styczności odcinków łuków są oznaczone kreską pro-
stopadłą do łuków. 

Krzywik ma następujące wartości promieni łuków 
kołowych w skali 1 : 1000: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 
7,5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400 i 500 m z 
tym, że łuk o promieniu 400 m znajduje się na dwóch 
osobnych odcinkach, leżących na wspólnym okręgu. 

(2 zastrzeżenia) 
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B60B W. 58290 21.10.1977 

Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Feliksa 
Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Janusz Rokita, 
Maciej Latała, Jerzy Grudnicki). 

Uchwyt do łączenia elementów szkieletu opończy 
skrzyni ładunkowej samochodu 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt do łą-
czenia elementów szkieletu opończy skrzyni ładunko-
wej samochodu ciężarowego lub przyczepy, złożonego 
z pałąków osadzonych w prowadnikach ścian skrzyni 
oraz poprzecznych do nich żeber, w postaci krótkich 
listew o przekroju otwartym, zwłaszcza ceowym, za-
mocowanych końcami między tymi pałąkami. 

Uchwyt składa się z wkładki (1) z tworzywa sztucz-
nego, w kształcie półotwartego pierścienia, osadzonej 
przesuwnie w końcach żeber (2), zaopatrzonej w sprę-
żysty czop (6), oraz ze wspornika (3) posiadającego 
otwór (4) do osadzenia tego czopa, przytwierdzonego 
trwale do pałąków (5) w miejscu mocowania żeber. 

Otwór (4) oddalony jest od boku pałąka (5) o wy-
miar większy od sumy odległości czopa (6) od czoła 
żebra (2) przy skrajnie na zewnątrz ustawionej wkład-
ce (1) oraz wielkości luzu zapewniającego swobodne 
przemieszczanie się osiowe żeber (2) w całym zakresie 
skręcania szkieletu opończy. (2 zastrzeżenia) 

B60D W. 58212 07.10.1977 

Lasy Państwowe Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru 
Leśnego, Trzcianka, Polska (Wacław Grygier). 

Kontrolka prawidłowości przyłączania 
gniazda biorczego przyczepy 

w instalacji elektrycznej samochodu 

Kontrolka prawidłowości przyłączenia gniazda bior-
czego przeczepy w instalacji elektrycznej samochodu 
posiada wtyczkę biorczą (1) połączoną przewodem wie-
lożyłowym (2) z sygnalizatorem (3), w którym umiesz-
czone są żarówki kontrolne (4), przełącznik napięcia 
(5) i zacisk laboratoryjny (6). (1 zastrzeżenie) 

B60Q W. 58318 28.10.1977 

Janusz Kossakowski, Lech Chojnacki, Warszawa, 
Polska (Janusz Kossakowski, Lech Chojnacki). 

Urządzenie do zabezpieczania, 
zwłaszcza reflektorów samochodowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
mocowania i zabezpieczania przed kradzieżą reflekto-
rów w samochodach małolitrażowych. 

Urządzenie według wzoru stanowi prostokątna ram-
ka (1) o zaokrąglonych narożach, przy czym na całym 
swym obwodzie zaopatrzona jest w wyprofilowany 
kołnierz (2) prostopadły do boków ramki (1). Mniej-
sze boki ramki (1) posiadają otwory (3), do których 
mocowane są śruby (4) swymi hakowymi zaczepami (8). 
Śruba (4) po stronie hakowego zaczepu (8) zaopatrzona 
jest w podkładkę (5) zaś między nakrętką (7) i pod-
kładką (5) w sprężynę (6). (1 zastrzeżenie) 

B61D W. 57927 10.08.1977 

Huta „Ferrum", Katowice, Polska (Lucjan Kochań-
ski, Marian Zawada, Karol Miklis, Antoni Miarkow-
ski). 

Belka oporowa do wagonu - węglarki 

Belka oporowa, umożliwiająca zwiększenie ładow-
ności wagonu-węglarki, w przypadku transportu przed-
miotów o dużym gabarycie długości a małym ciężą-
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rze, w granicach dopuszczalnego przepisami obrysu 
skrajni kolejowej, ma część oporową (3), o którą opie-
ra się ładunek, część ustalającą (4) nasadzoną na bur-
tę wagonu i część mocującą (5), która mocuje belkę 
oporową do burty wagonu-węglarki. (1 zastrzeżenie) 

B61D W. 58307 24.10.1977 

Zakład Transportu Kolejowego i Gospodarki Ka-
mieniem Rybnik-Boguszowice Polska (Jerzy Rorat, 
Tomasz Zieliński). 

Izolowane pudło wagonu 
do przewożenia mokrej skały 

z chemicznymi środkami przeciwzamrożeniowymi 

Izolowane pudło wagonu, przeznaczone do przewo-
żenia w okresie niskich temperatur zewnętrznych 
mokrej skały płonnej, zmieszanej z chemicznymi środ-
kami przeciwzamrożeniowymi charakteryzuje się tym, 
że wewnętrzne ściany pudła (1) wagonu pokryte 
antykorozyjnym środkiem (2) o dużej lepkości są ob-
łożone elastyczną taśmą (3) z zewnętrzną warstwą (3a) 
o niskim współczynniku tarcia i dużej odporności na 
ścieranie. Pudło (1) wagonu według wzoru użytkowe-
go umożliwia w warunkach niskich temperatur ze-
wnętrznych przeprowadzenie prawidłowego załadun-
ku, przewozu i rozładunku mokrej skały płonnej, 
zmieszanej z chemicznymi środkami przeciwzamroże-
niowymi, bez obawy jej korodującego działania na 
pudło (1) wagonu. (1 zastrzeżenie) 

B63B W. 57921 09.08.1977 

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądo-
wej, Wrocław, Polska (Adolf Sekuła, Mieczysław 
Szkiełko, Tadeusz Łuć). 

Kasetowe szalowanie pomieszczeń okrętowych 

Kasetowe szalowanie pomieszczeń okrętowych za-
wierające kasety ścienne, sufitowe i podłogowe, cha-
rakteryzuje się tym, że ścienne i sufitowe kasety skła-
dają się z drewnianej ramy (3) i połączonych z nią 
dwóch ścianek (4) i (5) z płyt pilśniowych, z których 

zewnętrzna ścianka (4) jest laminowana. Podłogowe 
kasety składają się z drewnianej ramy (6) i dwóch 
połączonych z nią ścianek, z których nośna ścianka (7) 
jest płytą stolarską oblicowaną winileum (8), a druga 
ścianka (9) jest wykonana z płyty pilśniowej. Wnętrza 
kaset (1) i (2) są wypełnione mineralną wełną (10). Ka-
sety (1) i (2) opierają się obrzeżami (11) i (12) ram (3) 
i (6) za pośrednictwem filcowych podkładek (13) i (14) 
a powierzchnie (15) i (16) wsporników (17) lub podło-
gowych belek (18) i są mocowane do nich za pomocą 
zaczepów typu zatrzaskowego lub innych części złącz-
nych. (1 zastrzeżenie) 

B63B W. 58237 10.10.1977 

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądo-
wej, Wrocław, Polska (Marek Filipecki). 

Mechanizm do podnoszenia barierki składanej 
na statku wodnym 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
czynności podnoszenia barierki. 

Mechanizm do podnoszenia barierki ma obudowę 
(1), do której jest trwale zamocowany słupek (8) ba-
rierki, dźwignia (9) do ręcznego podnoszenia barierki 
oraz segment zębaty (3), współpracujący z zapadką (4) 
obrotowo osadzoną we wsporniku (2), połączonym 
z obudową (1), przy czym zapadka (4) ma otwór, w 
którym znajduje się przetyczka blokująca (6). 

(1 zastrzeżenie) 
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B65D W. 58175 03.10.1977 

Zakłady Sprzętu Grzejnego „Predom Wromet", 
Wronki, Polska (Stanisław Nowak, Ireneusz Bartkow-
ski, Władysław Bajer). 

Opakowanie, zwłaszcza do kuchni gazowej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest opakowanie, 
zwłaszcza do kuchni gazowej, przeznaczone na okres 
transportu i składowania. 

Opakowanie ma postać tekturowej obudowy (1) ze 
skrzydłami (3) u góry i z drewnianą podstawą (2) 
u dołu i ma umieszczone w pobliżu naroży przednich 
(4) co najmniej po dwie wkładki czołowe (6) i przed-
nie (7), a na bokach obudowy (1) między ich środkiem 
a tylnymi narożami (5) umieszczone są dwie wkładki 
tylne (8). Wkładki czołowe (6), przednie (7) i tylne (8) 
są ukształtowane tak, że ich długość (9) tak się ma do 
ich szerokości (10) najwyżej jak 20 do 1 i wykonane 
są z płyty pilśniowej. (2 zastrzeżenia) 

B65D W. 58260 15.10.1977 

Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej, Po-
zań, Polska (Adam Wojciechowski). 

Paleta do składowania i transportu pantografów 

Paleta według wzoru ma prostokątną ramę (1), do 
której zamocowane są wsporniki (2) z ramionami (3) 
zabezpieczającymi. Do krótszych boków ramy (1) za-
mocowane są płytki (5) ustalające. W narożnikach 
ramy znajdują się słupki (6) umożliwiające piętrzenie 
palet. 

Paleta służy do składowania i transportu pantogra-
fów będących odbierakami prądu pojazdów o trakcji 
elektrycznej. (4 zastrzeżenia) 

B65D W. 58284 20.10.1977 

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Lubań", 
Lubań, Polska (Zbigniew Zachar). 

Pojemnik do składowania, suszenia 
i transportu tarcicy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie usprawnienia powta-
rzalnych czynności układania i przekładania z miej-
sca na miejsce desek tarcicy i zabezpieczenia ich przed 
wichrowaniem. 

Pojemnik według wynalazku zbudowany jest w 
kształcie kosza wykonanego z kształtowników ko-
rzystnie z ceowników, który wyposażony jest w dwie 
prostokątne dołem połączone ze sobą ramy (1). Każda 
rama (1) w górnym ramieniu ma po dwa uchwyty (3), 
a kształtowniki łączące obydwie ramy (1) tworzą 
wsporniki (2), w których wykonane są po dwa wycię-
cia (4) przy czym każde z nich usytuowane jest w osi 
symetrii uchwytu (3). 

Pojemnik przeznaczony jest do składowania, susze-
nia i transportu tarcicy różnych gatunków i wymia-
rów. (1 zastrzeżenie) 

B65G W. 58168 01.10.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jastrzębie", Jastrzę-
bie Zdrój, Polska (Tadeusz Cibor, Władysław Woźniak, 
Kazimierz Nadolny). 

Listwa ślizgowa kadłuba napędu 
zgrzebłowego przenośnika ścianowego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest listwa ślizgo-
wego kadłuba napędu zgrzebłowego przenośnika ścia-
nowego, zwłaszcza z jednym i/lub dwoma równo-
ległymi napędami, bez względu na stosowany profl 
rynien przenośnika. 

Listwa ma ślizgi (6) ze wspornikami (4, 5) i stabili-
zującą listwą (2) do której przyłączone są ustalające 
sworznie (3) dla mocowania listwy ślizgowej w uchwy-
tach (8) bocznych ścian kadłuba (1). (1 zastrzeżenie) 
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B65G W. 58174 03.10.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń 
Transportowych, Warszawa, Polska (Edward Burmen-
da, Karol Żydek, Jan Ochman). 

Prowadnica przy nadawie nosiwa 
na przenośnik taśmowy 

Przedmiotem wzoru jest prowadnica przy nadawie 
nosiwa na przenośnik taśmowy, po którym struga 
nosiwa jest transportowana. 

Istota wzoru polega na tym, że prowadnica wypo-
sażona jest w ruchome listwy (1) mocowane przegu-
bowo do zasypowego kosza (2), przy czym ruchome 
listwy (1) są wychylane za pomocą przestawiaków (3) 
napędzanych na przykład ręcznie, mechanicznie, elek-
trycznie z możliwością zastosowania zdalnego stero-
wania. (1 zastrzeżenie) 

E65G W. 58218 10.10.1977 

Krajowy Związek Spółdzielni Sprzętu Medycznego 
i Laboratoryjnego, Biuro Konstrukcyjno-Technologicz-
ne „Telmed", Warszawa, Polska (Henryk Gąsiński, Ta-
deusz Wrzosek). 

Urządzenie do wyładowania materiałów sypkich 
z wagonów 

Urządzenie stanowią dwa przeciwbieżne transporte-
ry ślimakowe (1) napędzane silnikiem elektrycznym 
(2) przez przekładnicę zębatą (3), zamocowane na ra-
mie (4) posiadającej możliwość ruchów - pionowego 
i poziomego realizowanych przez siłowniki hydraulicz-
ne (5) i (6). 

Rama (4) z ślimakami zawieszona jest przegubowo 
na ramie wózka (7), który napędzany silnikiem 
hydraulicznym przemieszcza się po torze jezdnym (8). 

Na konstrukcji nośnej umieszczona jest kabina ope-
ratora (9) usytuowana nad wspomnianym kołem 
skrętnym (14) oraz mechanizm jazdy (11) napędzany 
samohamownym silnikiem elektrycznym, który jest 
zawieszony na przednim skrętnym kole (14) sterowa-
ny za pomocą elementu sterującego (12) umieszczone-
go na dyszlu (13). (1 zastrzeżenie) 

B65G W. 58258 15.10.1977 

Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej, Po-
znań, Polska (Zygmunt Renz). 

Urządzenie oporowo-rozdzielcze 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie 
oporowo-rozdzielcze służące do oddzielania przemiesz-
czanej jednostki ładunkowej od naporu pozostałych 
jednostek ładunkowych znajdujących się na przenoś-
niku, lub regale przepływowym. 

Urządzenie zawiera dźwignię (2) połączoną za po-
średnictwem cięgna (3), z oporą (4). Odchylenie dźwig-
ni (2) powoduje wysunięcie się opory (4) ponad tor 
przemieszczania się jednostek ładunkowych na rol-
kach (8) i zatrzymanie tych jednostek ładunkowych. 

(3 zastrzeżenia) 

B65G W. 58259 15.10.1977 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Zamość, Polska 
(Edmund Busz, Krzysztof Gilewicz, Władysław Ostrasz, 
Jan Berbeć). 

Przyciągarka kontenerów 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyciągarka 
kontenerów stosowania w wielkotowarowych suszar-
niach liści tytoniu z trzyetapowym procesem suszenia. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie mechaniza-
cji procesu przemieszczania kontenerów. 

Przyciągarka kontenerów składa się z zespołu cięg-
nowego (1) posiadającego koło łańcuchowe napędowe 
(2), koło łańcuchowe zwrotne (3), cięgno łańcuchowe 
(4) i elektryczny zespół napędowy, z prowadnic bocz-
nych łańcucha (7) oraz dźwigni zaczepowej (8) monto-
wanej przegubowo na kontenerze, rozwidlonej na 
przeciwnym końcu i posiadającej dwa hakowe zacze-
py na końcach rozwidleń, przy czym sworzniowe 
cięgno łańcuchowe (4) posiada ogniwa z prętami (5) 
występującymi na obydwu stronach ogniw prosto-
padle do łańcucha, zakończonymi rolkami (6) toczący-
mi się po szynach prowadnic bocznych łańcucha (7), 
o które zaczepiane są w czasie pracy zaczepy hakowe 
dźwigni zaczepowej (8). (1 zastrzeżenie) 
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B65G W. 58270 17.10.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przygotowawczych 
Maszyn Przędzalniczych „Polmatex-Falubaz", Zielona 
Góra, Polska (Jerzy Woźniak, Jan Bagiński, Ryszard 
Górny). 

Wyłącznik ciśnieniowy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wyłącznik ciś-
nieniowy, który może być stosowany między innymi 
w przewodach rurowych transportu pneumatycznego 
włókien. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
wyłącznika działającego z opóźnieniem. 

Wyłącznik ciśnieniowy według wzoru użytkowego 
zbudowany jest z korpusu (1) w kształcie kielicha, 
zakrytego od czoła gumową membraną (2) z wtopioną 
w nią metalową płytą (3). Naprzeciw membrany (2) 
w korpusie (1) osadzone jest pokrętło (4) z połączonym 
z nim na gwint bezdotykowym krańcowym czujni-
kiem (5). W ściance korpusu (1) jest otwór składający 
się z zewnętrznej części (6) o większej średnicy i we-
wnętrznej części (7) o mniejszej średnicy. W zewnętrz-
ną część (6) otworu wkręcony jest wkręt (8) zakoń-
czony stożkiem (9), który z krawędzią wewnętrznej 
części (7) tworzy zawór. Prostopadle do zewnętrznej 
części (6) otworu jest drugi otwór (10), tworząc kanał 
w kształcie litery „T". (1 zastrzeżenie) 

B65H W. 58234 10.10.1977 

Krakowska Fabryka Kabli i Maszyn Kablowych, 
Kraków, Polska (Eugeniusz Chojdecki, Tadeusz Ja-
notka, Tadeusz Tobiś, Kazimierz Woźniak). 

Stanowisko do obijania deskami 
bębnów transportowych 

Stanowisko do obijania deskami bębnów kablowych, 
transportowych oraz ściągnięcia pobocznic bębna taś-
mami stalowymi w celu zabezpieczenia kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi stanowi podnośnik (1) 
kolumnowy z kłami mocującymi bęben oraz urządze-
nie (4) zdawcze taśmy stalowej, wyciągnik (6) do 
przenoszenia bębna na obrotnicę i wózek (7) z zawie-
siem na oprzyrządowanie dodatkowe jak pistolet do 
automatycznego wbijania gwoździ itp. 

(2 zastrzeżenia) 

B66B W. 58246 12.10.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Sta-
nisław Kowalski, Bogdan Machura, Lesław Bura, Je-
rzy Zub, Dionizy Pasek). 

Urządzenie prowadnicze naczyń wyciągowych 
w szybach 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie polepszenia 
własności amortyzacyjnych prowadzenia górniczych 
naczyń wyciągowych. 

Urządzenie prowadnicze ma toczny krążek (1) uło-
żyskowany we wsporniku (4). Na obwodzie krążka (1) 
osadzony jest amortyzujący pierścień (2) wypełniony 
sprężonym powietrzem. We wsporniku (4) umieszczona 
jest śruba (7) regulująca docisk pierścienia (2) do pro-
wadników szybowych. (1 zastrzeżenie) 

B66B W. 58263 15.10.1977 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych -
Biuro Studiów i Typizacji, Katowice, Polska (Kazi-
mierz Parkosz, Jan Skupin, Andrzej Miodyński, Bo-
gumił Kalinka). 

Konstrukcja dla lin wyrównawczych 
urządzeń wyciągowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego' jest konstrukcja 
grupująca okrągłe liny wyrównawcze na kształt liny 
płaskiej w górniczych urządzeniach wyciągowych. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie likwidacji 
zagrożenia zapętlenia się lin w czasie pracy urządze-
nia wyciągowego. 

Konstrukcja charakteryzuje się tym, że w zawiesiu 
(1) nałożone są rowkowe wkładki (2), w których 
umieszczone są na przemian liny (3) prawo i lewo-
skrętne. 
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Liny (3) połączone są ze sobą poprzecznymi klam-
rami (5), przy czym jedna klamra (5) ściska tylko 
jedną linę (3), a pozostałe liny mogą się w niej prze-
suwać poosiowe (1 zastrzeżenie) 

B66F W. 58177 05.10.1977 

Zjednoczenie Transportu Samochodowego Łączności, 
Warszawa, Polska (Andrzej Kaczmarek, Zbigniew 
Jęcz). 

Kolumna nośna 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
wytrzymałości na wyboczenie i drgania układu. 

Kolumna nośna według wzoru składa się z giętki 
(A) i podstawy kolumny (B). Krawędzie kształtki 
giętki. (A) tworzą ustrój symetryczny względem osi 
X - X . Każda część symetryczna ma po dwie krawę-
dzie (1) i (1) prostopadłe i po dwie krawędzie (2) i (2) 
równoległe względem osi symetrii X - X . 

(1 zastrzeżenie) 

B66F W. 58261 15.10.1977 

Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej, Po-
znań, Polska (Zygmunt Renz). 

Wózek podnośnikowy widłowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie podejmowania towaru 
bezpośrednio z poziomu, na którym znajduje się wó-
zek, oraz zwiększenia zakresu przemieszczania ładun-
ku o wielkość przesunięcia względnego wideł w sto-
sunku do kabiny kompletacyjnej. 

Wózek podnośnikowy widłowy według wzoru ma 
maszt (1), z którym połączona jest przesuwnie kabi-
na (2) kompletacyjna. Do kabiny (2) kompletacyjnej 
zamocowane są na stałe prowadnice (3) podnośnika 
widłowego, z którymi połączone są przesuwnie 
widły (5). 

Wózek podnośnikowy widłowy służy do transportu 
ładunku, oraz do prowadzenia prac kompletacyjnych. 

(3 zastrzeżenia) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B W. 58309 25.10.1977 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, Pol-
ska (Jerzy Zieliński, Andrzej Franz, Jan Gemrot, 
Edward Wolny). 

Piec do spalania siarki wytwarzający spaliny 
o wysokiej koncentracji SO2 

Piec do spalania siarki w kształcie obmurowanego 
walczaka składa się z komory cyklonowej (2) i komory 
dopalającej (5). 
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Komora cyklonowa w ścianie czołowej posiada zabu-
dowany palnik (9) dla rozpylania siarki i króciec (7) 
do osiowego doprowadzania powietrza. W przedniej 
części komory cyklonowej jest zabudowana kierowni-
ca (3) dla nadawania powietrzu i rozpylonej siarce 
ruchu wirowego. Komora dopalająca posiada ruszty 
dopalające (8) wykonane z cegły, ułożonej ażurowo 
w sposób wymuszający zmianę kierunku przepływa-
jących spalin, oraz króciec (6) dla wylotu spalin. 

(3 zastrzeżenia) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01G W.58324 29.10.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Bawełnianego, Łódź, Polska (Andrzej Młynarczyk, 
Józef Szamałek). 

Pojemnik do taśmy włókien 

Wzór użytkowy ma na celu ułatwienie manipulacji 
pojemnikiem i znajduje zastosowanie, zwłaszcza w 
przędzalniach. 

Pojemnik do taśmy włókien o cylindrycznym kształ-
cie według wzoru użytkowego ma zamocowane w gór-
nej części dwa uchwyty dostosowane do dłoni pra-
cownika. Każdy z tych uchwytów składa się z wypro-
filowanej rączki (1), która tworzy na niewielkiej dłu-
gości połączenie sworzniowe z odpowiednio ukształto-
wanym płaskownikiem (2), przy czym płaskownik (2) 
jest połączony nierozłącznie ze ścianą (3) pojemnika 
i podkładką (5), usytuowaną wewnątrz pojemnika. 

(2 zastrzeżenia) 

D05B W. 58217 10.10.1977 

„Predom-Łucznik" Zakłady Metalowe im. Gen. Wai-
tera, Radom, Polska (Jerzy Diwirek, Roman Zagoz-
dżon, Zygmunt Kundys, Maciej Nastula, Mieczysław 
Skrzypczyński, Edward Zabkiewicz). 

Podstawa do maszyn do szycia 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
podstawy maszyn umożliwiającej mocowanie w niej 
głowic maszyn do szycia z poziomą i pionową osią 
obrotu chwytacza. Płaska, skrzynkowa podstawa do 
maszyn do szycia według wzoru użytkowego ma pu-
dwójne ścianki boczne połączone żebrami usztywnia-
jącymi (1). Na dnie podstawy znajduje się występ (d) 
z otworem (4) oraz wysuwany na zewnątrz wysięg (6). 
Na zewnętrznych ściankach (2) podstawy znajdują sie; 
podpórki (10), na których opiera się płyta głowicy 
maszyn do szycia. Podstawa według wzoru użytkowe-
go ma otwory (7) na zawiasy (8), występ (9) w ksztai-
cie cyfry 1 oraz pojemnik utworzony z pokrywki (13) 
i przegrody (12) wsuwanej w prowadnice (11) znaj-
dujące się na dłuższych ściankach wewnętrznych pod-
stawy. (1 zastrzeżenie; 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01B W. 58271 18.10.1977 

Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych, Kraków, Pol-
ska (Jan Gunia, Bolesław Opydo, Stanisław Skoczyłaś;. 

Wiertnica drogowa 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wiertnica dro-
gowa służąca do pobierania próbek nawierzchni dro-

gowej. Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie mecha-
nizacji procesu pobierania próbek. 

Wiertnica drogowa ma uzębioną głowicę (1) napę-
dzaną przekładnią kątową przez silnik pojazdu ciągną-
cego a ruch pionowy głowicy (1) jest uzyskiwany 
przy pomocy śruby (10) zaopatrzonej w kierownicze 
koło (11) przy czym całość jest umieszczona w obu-
dowie osadzonej na jednoosiowym jezdnym zestawiu 
wyposażonym w naczep. (1 zastrzeżenie) 
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E02B W. 58239 11.10.1977 

Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska (Rajmund 
Dutarawski, Janusz Kryczkowski, Andrzej Jaeszke, 
Iwona Chojnacka, Edward Proskura). 

Pochłaniacz ropy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie konstrukcji pochłania-
nia ropy dla małych jednostek pływających przezna-
czonych do usuwania małych plam ropy rozlanych w 
okolicy kadłuba. Pochłaniacz ropy składa się z mate-
riału (1) o silnie rozwiniętej powierzchni drobin, ma-
jącego właściwość dużej adhezji w stosunku do ropy 
i cieczy ropopochodnych. Materiał (1) zamknięty jest 
w pojemniku kopertokształtnym, sporządzonym z ma-
teriału przepuszczającego ropę najlepiej z włókniny-
-fizeliny. Pojemnik jest zaopatrzony w zamknięcie (3), 
a jego pojemność jest od trzy do pięciu razy większa 
od pojemności suchego materiału (1). 

(1 zastrzeżenie) 

E04B W. 58254 14.10.1977 
F16B 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika-
cji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Tadeusz Waszkie-
wicz, Henryk Kopjas). 

Złącze do elementów budowlanych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zabepiecze-
nia budowy przed demontażem z zewnątrz budowy 
oraz możliwości zastosowania ocieplających płyt izo-
lacyjnych. 

Złącze dla elementów budowlanych charakteryzuje 
się tym, że składa się z dwóch sąsiednich płyt ścien-
nych (4) połączonych za pomocą jednej śruby (1) 
z uchem (2) oraz poprzecznego sworznia (3). Ucho (2) 
jest umieszczone w szczelinie pomiędzy sąsiednimi 
płytami (4), natomiast śruba (1) znajduje się w otwo-
rze (6) wykonanym w słupie konstrukcyjnym (7) i jest do 
niego przymocowana za pomocą nakrętki (8). Sworzeń 
(3) jest prostopadle umieszczony w uchu (2), a jego 
końce znajdują się w otworach (5) wykonanych w 
bocznych krawędziach płyt (4). Odległość osi otworów 
(5) od płaszczyzny zewnętrznej płyt ściennych (4) jest 
większa niż grubość ucha (2). 

Złącze może znaleźć zastosowanie przy wznoszeniu 
budynków inwentarskich lub mieszkalnych na wsi, 
zwłaszcza systemem gospodarczym. (1 zastrzeżenie) 

E21D W. 58253 13.10.1977 

Centralny Ośrodek Pr oj ektowo-Konstr ukcy jny Ma-
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Stani-
sław Karmański, Wincenty Pretor, Adolf Drewniak, 
Zygmunt Noculak, Henryk Zych, Teodor Gałązka). 

Ścianowa obudowa zmechanizowana 

Wzór rozwiązuje zagadnienie konstrukcji obudowy, 
która zapewni zachowanie prostopadłego ustawienia 
stojaków względem spągnicy i równoległego ustawie-
nia względem siebie sekcji obudowy. 

Ścianowa obudowa zmechanizowana złożona z sek-
cji zawierających hydrauliczne stojaki (3) osadzone 
parami przegubowo w spągnicy z możliwością wy-
chyłu w granicach 15°, nakryte wspólną stropnicą 
i połączone ze sobą układem stabilizującym ma we-
dług wzoru ustrój stabilizujący (1) przesuwany w pła-
szczyźnie prostopadłej do spągnicy (8) a równoległej 
do osi stojaków (3). Przesuwność tę zapewniają obej-
my (2) blokowane na stojakach (3) dzięki temu, że te 
obejmy (2) są przecięte i za pomocą śrub (9) ściągnięte. 

(2 zastrzeżenia) 

E21D W. 58297 22.10.1977 

Centralny Ośrodek Pr oj ektowo-Konstr ukcy jny Ma-
szyn Górniczych, Gliwice, Polska (Edward Sobalak, 
Stanisław Walkiewicz, Tadeusz Michalik, Kazimierz 
Speczyk, Tadeusz Budziaszek). 
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Płyta transportowo-montazowa 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest płyta transpor-
towo-montazowa przesuwana po torowisku, dla mon-
tażu i transportu zespołów górniczych obudów zme-
chanizowanych. 

Płyta transportowo-montazowa według wzoru ma 
od strony torowiska mocowane parami ślizgi (2) oraz 
prowadniki (3) o wypukłej powierzchni roboczej. Roz-
staw poprzeczny prowadników jest tak dobrany, że 
szyny stanowią prowadnice płyty (1). 

(2 zastrzeżenia) 

E21F W. 58247 12.10.197' 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Wa-
leria Maciejewska-Sołtys, Henryk Bystroń, Piotr Mar-
kefka, Teodor Jonszta, Alfons Cichoń, Eryk Matuszek, 
Tadeusz Kopernik). 

Przeponowy wymiennik ciepła, 
zwłaszcza do górniczego agregatu klimatyzacyjnego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie otrzymania 
czystości wody zraszającej wężownice, bez względu 
na stopień zapylenia powietrza kopalnianego oraz po-
lepszenia warunków chłodzenia wody przepływającej 
przez wężownice wymiennika. 

Wymiennik ma zespół zraszający zamkniętego ukła-
du chłodzącego w postaci perforowanych rur (7) za-
budowanych w obudowie nad wężownicami (4). Po-
między otworami perforowanych rur (7) a wężowni-
cami (4) są zabudowane płytki (9) rozbijające stru-
mienie wody chłodzącej te wężownice, co zapewnia 
równomierne zraszanie powierzchnie wężownic. 

Zbiornik układu chłodzącego wyposażony jest w 
tkaninę filtracyjną (18) umieszczoną na konstrukcji 
nośnej poniżej połowy jego wysokości. 

Urządzenie według wzoru użytkowego zapewnia od-
prowadzenie określonej ilości ciepła pobranego uprzed-
nio w skraplaczu agregatu klimatyzacyjnego. 

(2 zastrzeżenia) 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE I UZBROJENIE 

F04B W. 58193 05.10.1977 
Przedsiębiorstwo Górnictwa Nafty i Gazu, Sanok, 

Polska (Tadeusz Hałasik, Kazimierz Sliwiński). 

Ręczna przenośna pompa 
do zatłaczania cieczy pod ciśnieniem 

Ręczna przenośna pompa do zatłaczania cieczy pod 
ciśnieniem charakteryzuje się tym, że dla ułatwienia 
jej transportowania, w dolnej części ma element mo-
cujący (14) umożliwiający zamocowanie pompy przy 
pomocy objemek na rurociągu, statywie lub elemen-

cie wyposażenia odwiertu. Ponadto pompa ta posiada 
końcówkę (11) celem umożliwienia połączenia z ela-
stycznym przewodem ssawnym (12) oraz rozłączną 
dźwignię (6). 

(1 zastrzeżenie) 

F16D W. 58269 17.10.1977 
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych im. Gen. 

Karola Świerczewskiego, Katowice, Polska (Zenon Wa-
syłeczko, Jan Sus, Henryk Podkowa, Jerzy Jankowski, 
Mieczysław Pokrzywiński). 

Piasta sprzęgła hydrokinetycznego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji o zwiększonej odporności na udary 
i obciążenia dynamiczne przy niezmienionej wytrzy-
małości. 

Piasta sprzęgła hydrokinetycznego według wzoru 
użytkowego ma zalaną wewnątrz tuleję stalową, któ-
rej powierzchnia zewnętrzna ' (3) ukształtowana jest 
z obydwóch końców przez dwie pary płaskich po-
wierzchni (4) i (5) tak, że płaszczyzny przechodzące 
przez tę powierzchnię stanowią cięciwy dla okręgu (6) 
tulei. (1 zastrzeżenie) 
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F16H W. 58295 22.10.1977 

Złotoryjskie Kamieniołomy Drogowe, Złotoryjna, 
Polska (Edward Fuchs). 

Koło pasowe 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia koła pasowego o konstrukcji umożliwiającej szyb-
kie zdejmowanie go i zakładanie na wał napędowy. 

Koło pasowe, stosowane w napędach maszyn, we-
dług wzoru użytkowego ma w piaście (1) wykonany 
otwór (3) stożkowy, wewnątrz którego wciśnięta jest 
stożkowa tuleja (4) z kołnierzem (5) oporowym. Tule-
ja (4) jest wzdłużnie rozcięta do powierzchni cylin-
drycznego otworu (6), przy czym szerokość rozcięcia 
wynosi od 1,0 do 3,0 (mm). Natomiast otwór (6) ma 
średnicę większą od średnicy wału napędowego nie 
więcej niż 0,2 (mm). W kołnierzu (5) tulei (4) wykona-
ne są cztery otwory, z których dwa otwory (8) służą 
do mocowania tulei (4) do piasty (1), natomiast dwa 
pozostałe otwory (10) gwintowane służą do wyciąga-
nia tulei z piasty. (3 zastrzeżenia) 

F16J 
F16C 

W. 58189 04.10.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Technologiczny Prze-
mysłu Maszyn Górniczych „Ortem", Katowice, Polska 
(Leszek Szajówka, Wiesław Łapiński, Roman Zipser, 
Jerzy Słodki). 

Uszczelnienie łożyska krąznika przenośnika taśmowego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
skuteczności uszczelnienia możliwego do wykorzysta-
nia podczas zautomatyzowanego procesu montażu 
krąznika przez wyeliminowanie operacji ręcznie wy-
konywanych. Uszczelnienie według wzoru użytkowego 
stanowi uszczelniająco-zamykająca pokrywa (1) ma-
jąca od strony łożyska współśrodkowo umieszczone, 
pierścieniowe odsądzenia (3). Na skrajnie umieszczo-
nym odsądzeniu (3) znajduje się uszczelniający pier-
ścień (5) stanowiący z pokrywą (1) konstrukcyjną ca-
łość. (1 zastrzeżenie) 

F16K W. 58277 17.10.1977 

Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Górniczych, 
Katowice, Polska (Tomasz Hachuła). 

Zawór samozamykający 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
zaworu o prostej konstrukcji, umożliwającego odłącza-
nie tylko tego urządzenia, które w danej chwili jest 
niepotrzebne, likwidującego całkowicie możliwość od-
łączenia się węża zasilającego. 

Zawór według wzoru użytkowego ma bagnetowy 
zatrzask (3) umieszczony w prowadnicach (2) korpusu 
(1) i rowku (8) odbiorczego łącznika (7). 

Zawór znajduje zastosowanie w instalacjach pneu-
matycznych do zasilania urządzeń odbiorczych, zwła-
szcza gdy zachodzi konieczność częstej zamiany jed-
nego urządzenia odbiorczego na inne. 

(1 zastrzeżenie) 

F16L W. 58188 05.10.1977 

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Edward 
Kotaba, Mieczysław Olech, Bogdan Pronobis, Feliks 
Włodarczyk). 

Przyrząd do zaciskania złączy 
na wężach wysokociśnieniowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia szczelnego połączenia złącza z wężem wysokociś-
nieniowym podczas długiej pracy układu hydraulicz-
nego. 
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Przyrząd według wzoru użytkowego ma korpus (1) 
zaopatrzony w stożkowy otwór (2), w którym osadzo-
ny jest przesuwnie w prowadnicach (3) stożkowy za-
cisk (4) złożony z co najmniej trzech wyprofilowa-
nych elementów mających rozpierające sprężyny (6). 

(1 zastrzeżenie) 

F16L W. 58228 10.10.1977 

Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych 
Przemysłu Węglowego, JCatowice, Polska (Edward Ol-
szowski, Arkadiusz Habryka, Zbigniew Grzegorowski). 

Korek do zatykania otworów 

Korek, stosowany do zatykania otworów czasowo 
niewykorzystywanych, zwłaszcza do zatykania końców 
rur ochronnych, rozwiązującej zagadnienie umożliwie-
nia wielokrotnego użycia jak również stosowania go 
do każdej rury niezależnie od jej średnicy, według 
.wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że korek 
składa się z korpusu (1) mającego kształt stożkowego 
kielicha, na którego bocznej zewnętrznej powierzchni 
znajdują się uszczelniające pierścienie (3), a do szer-
szej podstawy przymocowany jest usztywniający koł-
nierz (2). (1 zastrzeżenie) 

F16N W. 58257 14.10.1977 

Zakłady Energetyczne Okręgu Zachodniego, Poznań, 
Polska (Paweł Humbla, Tadeusz Ziętak). 

Pierścień oporowo-zabezpieczający 

Pierścień oporowo-zabezpieczający do łożysk kulko-
wych dwurzędowych, stosowanych szczególnie w sa-
mochodach zabezpieczający elementy toczne przed ich 

przesunięciem poza oś bieżni, według wzoru użytko-
wego składa się z dwóch powierzchni: oporowej (1) 
i zabezpieczającej (2). Część powierzchni zabezpiecza-
jącej (3) od strony kulki (4) jest nachylona według 
stycznej do jej promienia. 

Zewnętrzny wymiar powierzchni oporowej (1) od-
powiada średnicy obsady przytrzymującej łożysko. 

(1 zastrzeżenie) 

F21L 
H01J 

W. 58098 15.09.1977 

Kopalnia Soli „Kłodawa", Kłodawa, Polska (Czesław 
Cybulski, Kazimierz Pawela, Józef Bąkowski, Janusz 
Ciok, Władysław Jankowski). 

Ognioszczelny zespól lampy kwarcowej 
z zasilaczem do wykrywania stref bitumicznych 

w kopalniach 

W skład zestawu wchodzi lampa kwarcowa w osło-
nie ognioszczelnej (1) i zasilacz także w osłonie ognio-
szczelnej. W osłonie lampy znajduje się osłona prze-
źroczysta (3) i przepust izolacyjny (5). 

Zespół dzięki obudowie ognioszczelnej może być sto-
sowany w kopalniach ze stopniem „b" i „c" niebez-
pieczeństwa wybuchu wobec metanu. 

(2 zastrzeżenia) 
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F28F W. 58262 15.10.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń 
Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających „Ba-
rowent", Katowice, Polska (Karol Pawelski, Henryk 
Kołodziej. Jerzy Klepacki, Jan Wróbel). 

Lamela wymiennika ciepła 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest lamela wy-

miennika ciepła o zwieszonych powierzchniach bocz-
nych i posiadająca wgłębienia, co wpływa na zabu-
rzenie przepływu czynnika i polepszenie współczyn-
nika przenikania ciepła. Krawędzie boczne lameli we-
dług wzoru ukształtowane są w postaci linii łamanej 
(1), a załamania posiadają kształt ostrosłupa (2). La-
mela ma otwory (3) o średnicy mniejszej od średnicy 
rurki i wyoblone kołnierze (4), których wysokość jest 
mniejsza od podziału lamel wymiennika. Pomiędzy 
otworami (3) lamele wyposażono we wgłębienia (5) 
w kształcie ostrosłupa. (1 zastrzeżenie) 

Dział O 
FIZYKA 

G01B W. 58183 04.10.1977 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Ma-
rian Czarnecki, Jerzy Pachocki). 

Urządzenie do pomiaru uciągu i długości liny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
pomiaru uciągu i długości liny lub kabli napinanych 
przez wciągarki, w którym pomiar siły rozciągającej 
następuje między wciągarką a punktem przyłożenia 
siły. 

Urządzenie składa się z zewnętrznych krążków (1, 2), 
wewnętrznych krążków (3, 4) i umieszczonego między 
krążkami (3, 4) pomiarowego krążka (5) z miernikiem 
(6) uciągu i miernikiem (7) długości. 

(1 zastrzeżenie) 

G01G W. 58311 27.10.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Gliwice, Polska (Zygmunt Bujakowski). 

Waga samotokowa 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest waga samoto-
kowa służąca do określenia ciężaru przedmiotów trans-
portowanych przez samotok. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyelimino-
wania uderzeń na wrażliwe na uderzenia zespoły wagi 
przez rozpędzony transportowany przedmiot. 

Waga samotokowa według wzoru użytkowego posia-
da pierwszą od strony dostarczania ważonego przed-
miotu (10) wychylną podporę (2) osadzoną wachliwie 
na wagowym ruszcie (4) lub podnośnym ruszcie (5) 
w osi (6). Wahliwa podpora (2) współpracuje ze zde-
rzakiem (8) oraz z powrotną sprężyną (9) utrzymującą 
wahliwą podporę (2) w pozycji pionowej. 

(1 zastrzeżenie) 

G01N 
E01C 

W. 57677 21.06.1977 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, Pol-
ska (Gracjan Hortyński). 

Mechanizm napędowy kół wózka 
urządzenia do badań nawierzchni drogowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie obniżenia 
kosztów eksploatacji urządzenia badawczego. 

Mechanizm napędowy ma zawieszony równolegle do 
nieruchomej osi (6) kół, na ramieniu (1) urządzenia 
badawczego, silnik (2) połączony poprzez przekładnię 
(3) i wał kardana (4) z wewnętrznym podwójnym ko-
łem napędowym (7) wózka (5). (1 zastrzeżenie) 
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G01N W.58176 05.10.1977 

Instytut Przemysłu Cukrowniczego, Warszawa, Pol-
ska (Bogdan Amerski, Hipolit Gawroński). 

Przyrząd do napełniania pipety 

Przyrząd do napełniania pipety działający na zasa-
dzie wytworzenia podciśnienia składa się z cylindrycz-
nej obudowy (1), w której przesuwa się tłoczek (2), 
przy czym do czołowej części obudowy przymocowany 
jest uchwyt (3) pipety (4), w którym zamontowany 
jest sprężynowy zaworek (5) do wyrównywania ciśnie-
nia powietrza w komorze obudowy. W górnym dnie 
obudowy znajduje się regulator (6) objętości pobiera-
nej cieczy. 

Przy wypuszczaniu cieczy naciskając lekko przy-
cisk (a) zaworka (5) można uzyskać kroplowe dozowa-
nie cieczy. (2 zastrzeżenia) 

G01N W. 58266 17.10.1977 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra-
ków, Polska (Zdzisław Młodecki, Jerzy Skruch, Ta-
deusz Turek, Ryszard Wolwowicz, Jacek Kamiński, 
Marian Gonet, Stanisława Zając, Józef Wilk). 

Urządzenie zwłaszcza do sporządzania 
odczynników chemicznych do płuczki wiertniczej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
sporządzania odczynników chemicznych do płuczki 
wiertniczej, dodawanych do płuczki podczas jej obie-
gu na otworze wiertniczym. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
urządzenia montowanego bezpośrednio na zbiorniku 
cyrkulacyjnym i umożliwiającego dawkowanie odczyn-
ników chemicznych do płuszki bezpośrednio z koryt 
płuczkowych. 

Urządzenie składa się z dwóch pojemników cylin-
drycznych (1), (8) ustawionych równolegle do siebie 
i nieruchomo na wspólnej ramie nośnej (12) przy po-
mocy uchwytów (la), (8a) i kątowników (14), (14a), (15), 
(15a) skręconych śrubami oraz osadzanych bezpośred-
nio na zbiorniku cyrkulacyjnym (13), z szyny jezdnej 
(2) na wspornikach (9), (9a) dla przesuwu mieszalnika 
(3), z przewodów (16), (17) do odprowadzania odczyn-
ników do płuczki wiertniczej oraz dozowników (16a) 
i (17a). (1 zastrzeżenie) 

G01N W. 58317 28.10.1977 

Akademia Medyczna im. Juliana Marchlewskiego, 
Białystok, Polska (Krzysztof Zwierz, Mirosław Koło-
dziej czak). 

Statyw do pojemników 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest statyw do po-
jemników stosowanych w biochemii i medycynie. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie-
nia szybkiego zamknięcia próbek bez konieczności bez-
pośredniego kontaktu ręki z pokrywą i statywem. 

Statyw według wzoru użytkowego ma uchwyty (4) 
przymocowane do pokrywy (3) i uchwyty (5) przymo-
cowane do statywu (1) przy czym odległość pomiędzy 
częścią chwytową (A) i (B) obu uchwytów zawiera się 
w granicach chwytu dłoni ludzkiej. 

Statyw ma zastosowanie zwłaszcza przy pracy z ma-
teriałem zakaźnym i promieniotwórczym. 

(1 zastrzeżenie) 
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G06M 
G07C 

W. 58214 08.10.1977 

Spółdzielnia Pracy im. Marcelego Nowotki, Świdni-
ca, Polska (Tadeusz Szymonowicz, Józef Zadora). 

Szydełkarka płaska z licznikiem suwów 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest szydełkarka 
płaska z licznikiem suwów, którego liczydło U0) jest 
napędzane impulsami elektrycznymi, przekazywanymi 
ze źródła prądu (11) przewodem (9) z włączonym w 
obwód kontaktronem (8), zwieranym przez zbliżający 
się do niego magnes (6). Magnes (6) przymocowany 
jest do zamka (5), a kontaktron (8) umieszczony jest 
na korpusie szydełkarki (1) w strefie (4) nawrotu 
magnesu. 

Rozwiązanie takie umożliwia zliczanie suwów po-
dwójnych i podnosi trwałość licznika suwów, a tym 
samym i niezawodność szydełkarki. 

(2 zastrzeżenia) 

G09F W. 58306 24.10.1977 

Zakład Transportu Kolejowego i Gospodarki Ka-
mieniem, Rybnik-Boguszowice, Polska (Adam Mroczek, 
Bernard Adamkiewicz, Tomasz Zieliński). 

Przenośna tarcza drogowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia lekkiej konstrukcji umożliwiającej rozłożenie jej 
na części składowe i umieszczenie w pokrowcu, względ-
nie w torbie narzędziowej dróżnika obchodowego. 

Przenośną tarczę drogową do sygnalizacji miejsca 
zagrożenia ruchu według wzoru użytkowego stanowi 
składany stojak (2) i wypełniona powietrzem pneu-
matyczna tarcza (1) z namalowanym obustronnie far-
bą odblaskową ostrzegawczym znakiem drogowym. 
Składany stojak (2) ma rurowe segmenty (5, 6, 7) ze 
złączami (8), z których górny rurowy segment (5) wy-
posażony jest w uchwyt (4) do przymocowania pneu-
matycznej tarczy (1), zaś dolny rurowy segment (7) 
jest zakończony stożkowym czopem (9) z kowadełkiem 
(10) do wbijania stojaka (2) w podłoże. 

(1 zastrzeżenie) 

G12B 
H05K 

W. 58238 11.10.1977 

Ośrodek Badawcżo-Rozwojowy Techniki Telewizyj-
nej, Warszawa, Polska (Maciej Narewski, Edward 
Modzelewski). 

Kosz do mocowania płytek obwodów drukowanych 

Kosz do mocowania płytek obwodów drukowanych 
0 uproszczonej konstrukcji, według wzoru użytkowego 
ma dwa boki wykonane w kształcie giętych kątowni-
ków, związane listwami wsporczymi, do których przy-
twierdzono od spodu kosza korytka. Listwy wsporcze 
(2) wykonane są w kształcie giętych pudełek prosto-
padłościennych otwartych od strony zewnętrznej kosza 
1 zaopatrzonych na zewnętrznej powierzchni dna w 
poprzeczne kanałki (3) o głębokości równej grubości 
materiału, z którego są wykonane listwy wsporcze (2) 
w odstępach modułowych. Kanałki (3) stanowią pro-
wadnice płytek obwodów drukowanych (4). Do we-
wnętrznej powierzchni dna listwy wsporczej (2) przy-
mocowuje się prostokątną płytkę (8). 

(2 zastrzeżenia) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

HOIR W. 58308 26.10.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „BIPROHUT", 
Gliwice, Polska (Longin Grzesik, Tadeusz Łęski). 

Wtyczka pośrednia 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wtyczka po-
średnia stosowana do podłączenia odbiorników prądu 
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mających wtyczki z bocznymi stykami uziemienia do 
gniazdka sieciowego mającego trzpień uziemienia. 
Wtyczka posiada w korpusie (1) dwa trzpienie (2) i je-
den wtykowy otwór uziemienia (5) o wymiarach odpo-
wiadających wymiarom gniazdka sieciowego z trzpie-
niem uziemienia, a z drugiej strony posiada w korpu-
sie (1) dwa wtykowe otwory (3) i dwa boczne styki 
uziemienia (4) o wymiarach odpowiadających wymia-
rom wtyczki z bocznymi stykami uziemienia. Wtyko-
wy otwór uziemienia (5) jest połączony z dwoma bocz-
nymi stykami uziemienia (4), a każdy trzpień (2) jest 
połączony z jednym wtykowym otworem (3). 

(1 zastrzeżenie) 

H05K 
G12B 

W. 58300 21.10.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych, Gliwice, Polska (Krystyna Korde, 
Czesław Mazur, Stefan Ulczok, Andrzej Błażewicz, 
Zenon Żołądź, Janusz Sedlaczek, Franciszek Bobrow-
ski). 

Skrzynia aparatury elektrycznej 
do ścianowych kombajnów 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest skrzynia do apa-
ratury elektrycznej ścianowych kombajnów jedno-
jak i dwugłowicowych. Skrzynia ma w człowych ścia-

nach (3, 4) przeciwległe do osi skrzyni rozmieszczone 
według jednej poziomej przekątnej (8), gwintowane 
otwory (9, 10), a według drugiej poziomej przekątnej 
(11) skrzyni przelotowe otwory (12, 13), przy czym za 
czołową ścianą (3) są pionowe wybrania (14) wzdłuż 
otworów (12), a za czołową ścianą (4) są pionowe wy-
brania (15) wzdłuż otworów (13). (1 zastrzeżenie) 

H05K W. 58310 25.10.1977 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec", 
Mielec, Polska (Jan Rebisz, Leszek Kogut, Józef Mi-
siarz). 

Uchwyt przegubowy 
do zawieszenia monitora telewizyjnego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt prze-
gubowy do zawieszenia monitora telewizyjnego w sali 
audiowizualnej, przymocowany do sufitu lub od stro-
ny sufitu np. na belce. Uchwyt przegubowy ma opaskę 
(1) przymocowaną do monitora (2), połączoną obroto-
wo śrubami zaciskowymi (3) z obejmą (4). Obejma 
zawieszona jest symetrycznie i obrotowo na sworzniu 
(5) umieszczonym w otworze zamontowanej na sufi-
cie kolumny (6). 

W otworze kolumny sworzeń jest zablokowany szpil-
ką (7). Konstrukcja uchwytu umożliwia widoczność 
obrazu z każdego miejsca powierzchni użytkowej sali 
poprzez odpowiednią regulację położenia monitora lub 
monitorów telewizyjnych. (1 zastrzeżenie) 

/////////////////z 



Wykaz zgłoszeń wynalazków 
opublikowanych w BUP nr 16/1978 w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 
1 

185140 
188662 
191070 
191366 
193268 
194878 
194887 
194916 
194918 
194976 
194980 
194987 
194995 
195014 
195024 
195090 
195102 
195115 
195125 
195127 
195161 
195188 
195202 
195268 
195297 
195333 
195335 
195347 
195384 
195385 
195389 
195390 
195391 
195400 
195404 
195410 
195411 
195413 
195414 
195416 
195418 
195421 
195423 
195426 
195427 
195432 
195433 
195445 
195451 
195452 
195453 

Int. Cl.2 

2 

B02B 
C07D 
C08G 
F04B 
C08L 
B32B 
D03D 
G09B 
D03J 
C07C 
F16K 
F15B 
G09F 
D03D 
D01H 
D03J 
F25D 
F16D 
F16K 
F16K 
A47J 
G11B 
F16P 
A61L 
F16B 
B32B 
B43K 
A61G 
C23C 
C10J 
G01G 
G01B 
B60L 
B29G 
F26B 
A23N 
B65G 
B65G 
B24B 
E04H 
B21D 
B65G 
E04G 
G01N 
B61D 
G05G 
B63C 
C09D 
C21D 
B01D 
G01N 

Strona 
3 

8 
34 
36 
51 
37 
17 
43 
72 
44 
32 
53 
52 
72 
43 
42 
44 
57 
53 
54 
54 

5 
72 
55 

6 
52 
17 
17 
5 

40 
39 
60 
58 
18 
16 
58 
4 

22 
22 
14 
47 
10 
28 
46 
61 
19 
69 
20 
38 
39 
7 

62 

Nr zgłoszenia 
1 

195455 
195456 
195457 
195464 
195465 
195471 
195472 
195474 
195475 
195476 
195477 
195478 
195479 
195480 
195482 
195484 
195486 
195487 
195488 
195495 
195502 
195508 
195509 
195512 
195516 
195520 
195524 
195525 
195528 
195530 
195532 
195533 
195534 
195535 
195537 
195547 
195548 
195549 
195550 
195553 
195554 
195555 
195558 
195557 
195560 
195561 
195563 
195565 
195566 
195567 
195569 

Int. Cl.2 

2 

F04B 
A23N 
C23C 
A01N 
C10B 
G01K 
G08B 
B01F 
G01F 
A01D 
B61B 
E21D 
B61B 
E21F 
C04B 
B22D 
B22D 
C23C 
B66F 
B66C 
E26B 
G01N 
C01B 
E21C 
G01R 
B21C 
C23D 
G01N 
G01B 
F02P 
E21B 
B63C 
C02C 
A61K 
B21B 
B21C 
B22D 
F28F 
B62D 
C22B 
Ę04H 
C04B 
C04B 
D06M 
E04B 
E04B 
B60N 
C23C 
G05D 
B01J 
C04B 

Strona 
3 

52 
5 

40 
3 

38 
61 
71 
8 

59 
2 

18 
48 
18 
50 
31 
11 
12 
40 
29 
27 
50 
62 
29 
48 
64 
10 
41 
62 
59 
51 
48 
20 
30 

6 
10 
10 
12 
58 
19 
39 
47 
31 
31 
44 
46 
46 
18 
41 
68 
8 

32 
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1 

195585 
195588 
195589 
195592 
195593 
195594 
195595 
195604 
195605 
195615 
195616 
195617 
195618 
195620 
195621 
195622 
195625 
195626 
195628 
195629 
195630 
195637 
195638 
195640 
195642 
195645 
195646 
195647 
195649 
195652 
195658 
195659 
195660 
195661 
195662 
195668 
195669 
195670 
195671 
195673 
195679 
195683 
195686 
195687 
196850 
199395 
199450 
200143 
200185 T 
200542 T 
200826 T 
200867 T 
200932 T 
200933 
200964 
200974 T 
200976 T 
200977 T 
200978 T 
200984 T 
200994 T 
201002 T 
201003 T 
201008 T 
201011 T 

2 

B02C 
E05B 
B22C 
B24B 
C10B 
C02C 
G01N 
A01G 
G01R 
C22C 
B65G 
B22C 
B66B 
C08L 
B01D 
B66C 
B29F 
G01R 
B65D 
B30B 
H02K 
C01F 
C03B 
G05D 
H01B 
G01G 
C08G 
G01R 
G01L 
H02H 
B23K 
E04G 
F01B 
E21D 
B22D 
A01C 
AOilC 
G06F 
C02B 
B65D 
B65G 
H02H 
F04D 
B65G 
C04B 
B28C 
F24H 
AfilL 
B28B 
F17C 
B65G 
B66C 
H03K 
B65J 
C07C 
B03D 
H04M 
B21D 
H02K 
G01S 
B65F 
B65G 
G06M 
G01N 
H02K 

3 

9 
47 
11 
14 
38 
30 
63 

3 
64 
40 
23 
11 
26 
36 

7 
27 
16 
65 
21 
16 
77 
29 
31 
68 
74 
60 
36 
65 
61 
76 
13 
47 
51 
49 
13 

1 
1 

70 
29 
21 
23 
77 
52 
24 
32 
15 
56 

6 
15 
55 
24 
28 
78 
26 
32 

9 
78 
11 
77 
66 
22 
24 
71 
63 
78 

1 

201015 T 
201017 T 
201020 T 
201025 T 
201042 T 
201044 T 
201074 T 
201077 T 
201089 T 
201091 T 
201101 T 
201102 T 
201105 T 
201106 T 
201109 T 
201111 T 
201112 T 
201116 T 
201121 T 
201123 T 
201133 
201136 T 
201141 T 
201143 T 
201144 T 
201147 T 
201149 T 
201152 T 
201154 T 
201171 T 
201172 T 
201173 T 
201174 T 
201175 T 
201180 T 
201181 T 
201182 T 
201184 T 
201186 T 
201191 T 
201192 T 
201200 
201202 T 
201206 T 
201207 T 
201208 T 
201209 T 
201218 T 
201221 T 
201223 T 
201224 T 
201225 T 
201238 T 
201251 T 
201327 
201379 
201380 
201382 
201469 
201472 
201585 
201587 
201588 
201589 
201798 

2 

C08L 
B65G 
G01S 
B66C 
G05F 
B27K 
H02H 
H01H 
A01K 
D03D 
C22C 
C21D 
B66C 
A01C 
B03B 
G06F 
G01R 
G04C 
F16L 
C02C 
C07D 
C08L 
D21F 
G U B 
H01T 
B23P 
H01L 
GO4C 
B65G 
A21C 
B28D 
H01H 
BOI F 
A01K 
B26D 
G01R 
G01R 
E21D 
B29H 
D01H 
E02B 
G01N 
D01H 
B24B 
C08G 
C08G 
C02D 
C02C 
D01G 
G05D 
H01H 
B01D 
G01S 
G06G 
C22B 
F21C 
F21D 
F24H 
C07C 
G U B 
C07D 
C07C 
C07C 
C07C 
C04B 

3 

37 
25 
67 
28 
69 
15 
77 
74 

3 
43 
40 
39 
28 

1 
9 

70 
65 
67 
54 
30 
34 
38 
44 
73 
76 
13 
75 
68 
25 

4 
15 
74 

8 
3 

14 
66 
66 
49 
16 
42 
45 
63 
42 
14 
36 
37 
31 
31 
41 
69 
75 

7 
67 
71 
39 
55 
55 
56 
33 
73 
35 
33 
33 
33 
32 
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1 

20,1830 
201832 
201835 
201983 
202000 
202128 
202176 
202246 
202500 
202510 
202596 
202598 
202673 T 
202677 
202697 
202794 
202796 
202875 
202933 
203083 
203165 

2 

A23K 
C07D 
A23K 
B60C 
C07C 
C22B 
H01M 
C07D 
H01H 
B66B 
H01B 
B64C 
AO1D 
E21D 
C07D 
B64C 
B63B 
C07D 
D01H 
G03F 
G01G 

3 

4 
35 

4 
17 
34 
40 
75 
35 
75 
27 
74 
20 
2 

49 
35 
21 
19 
35 
43 
70 
60 

1 

203194 
203241 
203247 
203251 
203252 
203485 T 
203791 
203916 
203948 
204002 
204040 
204092 
204118 
204181 
204183 
204185 
204186 
204245 T 
204443 T 
204444 T 

2 

G01N 
E01B 
C07C 
C08L 
F23B 
B65G 
A(61C 
C02B 
C25B 
A01D 
E02D 
F16J 
H04N 
A01N 
E21B 
B65G 
E21D 
B65B 
F24H 
F24H 

3 

64 
45 
34 
38 
56 
25 

5 
29 
41 

2 
45 
53 
78 

3 
48 
25 
50 
21 
57 
57 



Wykaz zgłoszeń wzorów 
opublikowanych w BUP nr 16/1978 r. w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 

1 

57677 
57921 
57927 
58098 
58111 
58158 
58159 
58168 
58169 
58174 
58175 
58176 
58177 
58182 
58183 
58185 
58186 
58188 
98189 
58190 
58193 
58208 
58210 
58212 
58214 
58216 
58217 
58218 
58228 
58231 
58232 
58233 
58234 
58236 
58237 
58238 
58239 
58246 
58247 
58249 
58253 
58254 

Int Cl.2 

2 

G01N 
B63B 
B61D 
F21L 
B43L 
A61B 
B43K 
B65G 
B25B 
B65G 
B65D 
G01N 
B66F 
B28B 
G01B 
A01G 
A01G 
F16L 
F16J 
B01D 
F04B 
B23K 
B25B 
B60D 
G06M 
B24B 
D05B 
B65G 
F16L 
B24B 
B23B 
B21D 
B65H 
A63H 
B63B 
G12B 
E02B 
B66B 
E21F 
B42F 
E21D 
E04B 

Strona 

3 

100 
90 
89 
99 
88 
81 
88 
91 
86 
9 2 

91 
101 
94 
87 

100 
80 
80 
98 
98 
82 
97 
85 
87 
89 

102 
85 
95 
92 
99 
86 
84 
83 
93 
82 
90 

102 
96 
93 
97 
88 
96 
96 

Nr zgłoszenia 

1 

58256 
58257 
58258 
58259 
58260 
58261 
58262 
58263 
58264 
58266 
58267 
58268 
58269 
58270 
58271 
58274 
58277 
58280 
58282 
58284 
58285 
58289 
58290 
58292 
58294 
58295 
58296 
58297 
58298 
58299 
58300 
58306 
58307 
58308 
58309 
58310 
58311 
58316 
58317 
58318 
58324 

Int Cl.2 

2 

A01K 
F16N 
B65G 
B65G 
B65D 
B66F 
F28F 
B66B 
A45C 
G01N 
B22C 
B23D 
F16D 
B65G 
E01B 
A61J 
F16K 
B01F 
B29F 
B65D 
B24B 
B23B 
B60B 
A01D 
B21D 
F16H 
B23K 
E21D 
B28C 
A47G 
H05K 
G09F 
B61D 
H01R 
C01B 
H05K 
G01G 
A61L 
G01N 
B60Q 
D01G 

Strona 

3 

81 
90 
92 
92 
91 
94 

100 
93 
81 

101 
84 
84 
97 
93 
95 
82 
98 
83 
87 
91 
86 
84 
89 
80 
83 
98 
85 
96 
87 
81 

103 
102 
90 

102 
94 

103 
100 
82 

101 
89 
95 



S P I S T R E Ś C I 

I. Wynalazki 

StP 
Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 1 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; transport 7 
Dział C - Chemia i metalurgia 29 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 41 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo 45 
Dział F - Mechanika; oświetlenie, ogrzewanie uzbrojenie 51 
Dział G - Fizyka 58 
Dział H - Elektrotechnika 74 

Wykaz numerowy zgłoszeń wynalazków 104 

II. Wzory użytkowe 

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 80 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; transport 82 
Dział C - Chemia i metalurgia- 94 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 95 
Dział E - Budownictwo; górnictwo 95 
Dział F - Mechanika; oświetlenie; ogrzewanie; uzbrojenie 97 
Dział G - Fizyka 100 
Dział H - Elektrotechnika 102 

Wykaz numerowy zgłoszeń wzorów użytkowych 107 





Cena 90 zł 


