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

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

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

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

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

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

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

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

Urząd Patentowy podaj« do wiadomości kont« w NBP 

1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-25&3-Ł22 cz. 54 d2. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków 

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

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

5 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw 
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmo\ve 

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

Warunki prenumeraty: 

Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe 
i doręczyciele - w terminach: do 25 listopada na styczeń, I kwartał, I półrocze roku następnego 
i na cały rok następny: do dnia 10 miesiąca, poprzedzającego okres prenumeraty na pozostałe 
okresy roku bieżącego. Cena prenumeraty rocznej wynosi 2340 zł. 
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje spoieczno-polityczne składają za-
mówienia w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch". Zakłady pracy i instytucje 
w miejscowościach, w których nie ma Oddziałów RSW oraz prenumeratorzy indywidualni, za-
mawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Prenumeratę ze zleceniem 
wysyłki za granicę, która jest o 50°/e droższa od prenumeraty krajowej, przyjmują RSW „Pra-
sa-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 23, 00-958 War-
szawa, konto PKO nr 1531-71 - w terminach podanych dla prenumeraty krajowej. 

Egzemplarze archiwalne można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek 
Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 
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Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

11. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. W Y N A L A Z K I 

DZIAŁ A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01N 
C07D 

P.203797 04.01.1978 

Pierwszeństwo: 05.01.1977 - RFN (nr P 2700288.6) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Fe-
deralna Niemiec. 

Środek owadobójczy oraz sposób wytwarzania 
fenylokarbomoilopirazolin 

Środek owadobójczy zawiera jako substancję czynną 
co najmniej jedną nową fenyłokarbamoilopirazolinę 
o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym R 
oznacza atom chlorowca, R1 oznacza atom wodoru lub 
rodnik alkilowy, R2 oznacza atom wodoru lub chlo-
rowca, a R3 oznacza grupę chlorowcoalkilową. 

Sposób według wynalazku polega na reakcji 3-chlo-
rowcoíenylo-2-pirazolin z izocyjanianami fenylu, 
ewentualnie w obecności rozpuszczalnika lub rozcień-
czalnika. (2 zastrzeżenia) 

A23B P. 201543 15.10.1977 

Pierwszeństwo: 15.10.1976 - Luksemburg (nr 76012) 

R. Liot S. A., Creteil, Francja (Liot Roger). 

Sposób konserwacji, ewentualnie stężonego 
produktu z jaj 

Sposób konserwacji ewentualnie stężonego produktu 
z ciekłych jaj na bazie cukru i/lub soli polega na do-
daniu w sposób homogenioziny soli w ilości co naj-
mniej 5% korzystnie 7% w przeliczeniu na produkt 
końcowy, lub cukru w ilości co najmniej 30% korzyst-
nie 35% wagowych w przeliczeniu na produkt końco-
wy bądź soli i cukru do ciśnienia osmotycznego co 
najmniej 20 atmosfer korzystnie 25 atmosfer, usunię-
ciu gazu do zawartości tlenu poniżej 3 części na 
milion a zwłaszcza poniżej 1 części na milion w sto-
sunku do masy produktu końcowego i ewentualnie 
poddaniu obróbce termicsnej w temperaturze niższej 
od temperatury koagulacji jaj. Otrzymany produkt z 

jaj można pakować w szczelne opakowania w wyso-
kiej próżni, w atmosferze gazu obojętnego wobec żyw-
ności, innego niż CO2. (14 zastrzeżeń) 

A23L P.195942 11.02.1977 

Pierwszeństwo: 12.02.1976 - Szwecja (nr 76-01552-8) 

Ellco Protein AB, Kävlinge, Szwecja (Carl-Olof 
Mellqvist). 

Sposób wytwarzania utrwalonej kompozycji z krwi 
zwierzęcej 

Sposób wytwarzania utrwalonej kompozycji z krwi 
zwierzęcej polega na tym, że przygotowuje się kon-
centrat czerwonych ciałek krwi przez usunięcie plaz-
my krwi zwierzęcej, następnie przeprowadza się hy-
drolizę czerwonych ciałek krwi, nastawia wartości pH 
otrzymanego hydrolizatu na 6-8 i odzyskuje produkt 
hydrolizy. (11 zastrzeżeń) 

A23L P.196255 24.02.1977 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego, 
Lublin, Polska (Józef Moczybroda, Tadeusz Kita, Hie-
ronim Karpiński, Teresa Szepietowska, Jerzy Lipko, 
Czesław Królik). 

Sposób przygotowania bulionu do produkcji wędlin 

Sposób przygotowania rosołu do produkcji wędlin, 
polega na tym, że rosół emulguje się i jednocześnie 
chłodzi do temperatury 0 do +4°C, w czasie 20 do 
30 minut. (1 zastrzeżenie) 

A23N P.196227 24.02.1977 

Atlas Pacific Engineering Company, California, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki (Lawrence Hamlin Smith). 

Urządzenie do ustawiania gruszek 

Urządzenie do ustawiania gruszek zawiera mecha-
nizm ustawiający z tłokiem (203). Tłok (203) pokryty 
jest materiałem o małym współczynniku tarcia i usy-
tuowany jest przy dolnym końcu rynny. Tłok (203) 
współpracuje z gruszką opuszczającą rynnę. Ponadto 
urządzenie zawiera układ napędzający tłok ruchem 
postępowio-zwrotnym między położeniem górnym, a 
dolnym, taśmę (223), która porusza się po torze zwie-
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rającym odcinek pionowy, na którym taśma przecho-
dzi obok pręta i tłoka i przesuwa się w dół. Taśma 
(221) na zewnętrznej powierzchni ma elastyczne wy-
stępy (222) usytuowane po obu stronach pręta. 

(9 zastrzeżeń) 

A47B P. 202070 11.11.1977 

Pierwszeństwo: 15.11.1976 - Szwecja (nr 7612744-8) 

Harald Lundqvist, Blonay, Szwajcaria (Harald 
Lundqviist). 

Regał oraz zespół regałów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji z elementami łączącymi umożliwiającymi 
montaż regału bez użycia narzędzi, jak również mon-
taż zespołu regałów przez dostawianie kolejnych re-
gałów. 

Regał zawierający dwie płyty boczne (1, 2), płytę 
tylną (3) oraz wiele ruchomych półek (6), według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że pionowe krawę-

dzie płyty tylnej (3) są zaopatrzone w kształtowniki 
(4, 5) obejmujące krawędzie płyt bocznych (1) oraz 
płyty tylnej (3). 

Zespół regałów, składający się z szeregu ustawionych 
obok siebie regałów mających dwie płyty boczne (1, 2), 
płytę tylną (3) oraz wiele ruchomych półek (6), we-
dług wynalazku charakteryzuje się tym, że co naj-
mniej część co najmniej jednej krawędzi bocznej pły-
ty bocznej (2) pierwszego regału współpracuje z kształ-
townikiem (5) połączonym z płytą tylną (16) drugiego 
regału, łącząc regały w zespół. (7 zastrzeżeń) 

A61B P.196651 T 14.03.1977 

Zakład Doświadczalny Techniki Medycznej przy 
Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Techniki Medycznej 
w Warszawie, Łódź, Polska (Ryszard Walczak). 

Generator udarowy do koagulacji tkanek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania no-
woczesnego urządzenia zapewniającego dobrą koagu-
lację tkanek poprzez umożliwienie wytworzenia drgań 
szybko zanikających, o dużej zawartości drgań har-
monicznych, dużej energii w impulsie, niezależne od 
wartości rezystancji obciążenia. 

Generator udarowy do koagulacji tkanek, stosowa-
ny przy skomplikowanych i dokładnych zabiegach 
chirurgicznych, mający obwód rezonansowy zawiera-
jący indukcyjność (LI) i pojemność (Cl), według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że w obwód rezonan-
sowy między indukcyjnością (LI) a pojemnością (Cl) 
ma szeregowo włączony sterowany, półprzewodnikowy 
element przełączający. Generator udarowy jest zasi-
lany z sieci jednofazowej za pomocą transformatora 
(T) i układu prostowniczego. 

Elementem przełączającym jest tyrystor (Ty) wy-
twalany impulsami, wytwarzanymi przez znany ge-
nerator samodławny lub tranzystor mocy pracujący 
w układzie generatora samowzbudnego lub sterowany 
za pomocą zewnętrznego generatora impulsów. 

(4 zastrzeżenia) 

A61K P.196462 04.03.1977 

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjne-
go, Polska (Andrzej Lipka, Henryk Jaskólski). 

Sposób otrzymywania hormonu serogonadotropowego 
(PMSG) z surowicy źrebnych klaczy 

Sposób według wynalazku polega na tym, że suro-
wicę źrebnych klaczy pobraną pomiędzy 56-90 dniem 
ciąży zakwasza się HPO3 do wartości pH 3,0-3,2 w 

2 
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celu usunięcia białek balastowych, a w drugim etapie 
wartość pH doprowadza się do 8,5-9,5, w którym przy 
użyciu etanolu usuwa się nieaktywne biologicznie 
białko, w trzecim etapie pH odcieku doprowadza się 
do wartości 5,6-6,5 w celu ostatecznego usunięcia z 
roztworu białek balastowych, a w końcu doprowadza 
się wartość pH do 5,5-4,0 i wytrąca hormon za po-
mocą etanolu, przy czym proces wydzielania białek 
prowadzi się w I etapie w środowisku wodnym a w 
II, III i IV etapie w środowisku alkoholowo wodnym, 
zaś proces oddzielaaiia białek prowadzi się w tempe-
raturze od - 1 0 do -20°C. (3 zastrzeżenia) 

A62C P.196282 24.02.1977 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Mysłowice, Pol-
ska (Józef Chudoba, Mieczysław Benisiewicz, Rudolf 
Magner, Stanisław Konias). 

Urządzenie gaśnicze 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji samoczynnie uruchamianej pod wpływem na-
głego wzrostu temperatury, eliminującej konieczność 
stosowania źródła prądu elektrycznego. 

Urządzenie gaśnicze według wynalazku ma mecha-
nizm sprężynowy służący do otwierania zaworu gaś-
nicy. Sprężyna (7) oparta o kołpak (5) napina bijak (6) 
podtrzymywany linką <8), cięgnem (10) i linką (12), 
które są unieruchomione względem siebie obejmami 
(17). Po stopieniu się obejm (17) następuje poluzowa-

nie się linek (8) i (12) i zadziałanie sprężyny (7), która 
przez uderzenie bijaka (6) o zawór (4) powoduje uru-
chomienie gaśnicy. (1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D P. 196324 26.02.1977 

Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków, Polska (Jan La-
sa, Janusz Rosiek, Marek Berski). 

Radiojonizacyjny detektor wychwytu elektronów 
dla chromatografii gazowej 

Radiojonizacyjiny detektor wychwytu elektronów 
według wynalazku przeznaczony jest do detekcji ga-
zów, analizowanych metodą chromatografii gazowej, 
zwłaszcza do śladowych analiz pozostałości pestycy-
dów chlorowcowych, związków chlorowcowych, tleno-
wych, jodowych i innych charakteryzujących się włas-
nościami elektrou jemnými. 

Detektor według wynalazku składa się z korpusu 
(1), w którym przy pomocy nakrętki (3) umocowany 
jest preparat promieniotwórczy (2) w postaci cylindra 
oraz z elektrody zbiorczej (4) usytuowanej współosio-
wo w preparacie promieniotwórczym (2) i umocowanej 
w ceramicznym izolatorze (5) wyposażonym w kołnierz 
mocujący (6). 

Izolator (5) wraz z elekrodą zbiorczą (4) umocowane 
są w korpusie za pomocą nakrętki (8) i podkładki (7) 
w taki sposób, że zapewniona jest wymagana szczel-
ność detektora. 

Ponadto detektor ma złącze (9) do połączenia elek-
trody zbiorczej (4) z układem pomiarowym, króciec 
wlotowy (10) doprowadzający gaz oraz króciec (11) 
wylotowy odprowadzający badany gaz. (3 zastrzeżenia) 

B01D P.196325 26.02.1977 

Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków, Polska (Jan La-
sa, Janusz Rosiek, Marek Berskd). 

Mikro-detektor wychwytu elektronów 
dla chromatografii gazowej 

Mikro-detektor wychwytu elektronów według wy-
nalazku przeznaczony jest do detekcji gazów anali-
zowanych metodą chromatografii gazowej przy uży-
ciu kolumn kapilarnych, zwłaszcza gazów i par cieczy 
0 własnościach elektrou jemných. 

Mikro-detektor według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że elektroda zbiorcza (6) umocowana jest w 
ceramicznym izolatorze (7) wyposażonym w kołnierz 
(8) w sposób nierozłączny, zapewniający szczelność 
1 niezmienne własności elektryczne izolatora do tem-
peratury pracy 400°C. (3 zastrzeżenia) 
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B01D 
E03B 

P.196334 28.02.1977 

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Gen. 
Karola Świerczewskiego, Warszawa, Polska (Andrzej 
Rogoziński, Bogdan Kirzyżański, Stefan Pankowski, 
Jerzy Michalski, Marek Mędrzecki). 

Sposób zabezpieczania przed rozprzestrzenianiem się 
substancji zapachowych do otoczenia z otworów 

odpowietrzających zbiorniki, zwłaszcza z przewodów 
kanalizacyjnych przy użyciu filtra grawitacyjnego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
otworów odpowietrzających zbiorniki z substancjami 
zapachowymi względnie przewodów kanalizacyjnych 
zamocowuje się przy pomocy mufy (7) filtr grawita-

cyjny, którego rura (4) jest wypełniona masą granu-
lowaną, chłonną na amoniak, wzbogaconą siarczanem 
miedzi (3), przy czym masę tę oddzielają od siatek 
drucianych (1), krążki bibuły filtracyjnej (2) typu OF. 

(2 zastrzeżenia) 

B01F P. 202021 T 09.11.1977 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska (Sta-
nisław Radzik, Kazimierz Kozłowski, Julian Chorab, 
Jan Nieścioruk, Andrzej Kłapouszczak, Stefan Kula). 

Aparat do mieszania gazów, zwłaszcza 
amoniaku z powietrzem 

Wynalazek dotyczy aparatu do mieszania strumieni 
gazów stosowanych w instalacjach chemicznych, 
zwłaszcza amoniaku z powietrzem. 

Aparat do mieszania gazów stanowi pęk rur, któ-
rych końce są szczelnie zamocowane w górnej i dol-
nej płycie sitowej. Rury te są zaopatrzone w odpo-
wiednie otworki rozmieszczone w kilku płaszczyznach, 
przez które gaz znajdujący się w przestrzeni między-
rurowej przenika do strumienia gazu płynącego w ru-
rach. Otworki w rurach gazowych są umieszczone w 
części tej, w której jest doprowadzany drugi gaz. 
Oprócz otworków rury gazowe posiadają symetryczne 
spłaszczenia tak rozmieszczone wzdłuż rury, że każde 
następne spłaszczenie jest przestawione o pewien kąt, 
najkorzystniej o kąt 90° w stosunku do poprzedniego 
tworząc w ten sposób zmiany przekroju i kształtu rur 
gazowych co powoduje zaburzenia strugi gazu i zwięk-
sza burzliwość przepływu. (2 zastrzeżenia) 

B01J P.202218 16.11.1977 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska (Ka-
zimierz Kozłowski, Julian Chorab, Stefan Kula, An-
drzej Kłapouszczak, Jan Nieścioruk, Stanisław Radzik, 
Marcin Wilk). 

Kolumna półkowa do wymiany masy i ciepła 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umocowania 
króćców odprowadzających i doprowadzających czyn-
nik do wężownic kolumny. 

Kolumna półkowa do wymiany masy i ciepła po-
siadająca kolektory wężownic charakteryzuje się tym, 
że pakiet wężownic (3) jest połączony z kolektorami 
(4 i 5) umieszczonymi wewnątrz kolumny (1). Pakiet 
tych wężownic jest osadzony na odpowiedniej półce 
(2), np. sitowej, szczelinowej i zanurzonej w cieczy, 
której poziom jest utrzymywany za pomocą przelewu. 
(8). Najkorzystniejszym kształtem kolektorów (4 i 5> 
jest odcinek pierścienia. Króćce, doprowadzający (6) 
czynnik energetyczny np. wodę i odprowadzający (7> 
są przeprowadzone przez otwory ciśnieniowego płasz-
cza kolumny (1) i na stałe szczelnie zamocowane w 
płaszczu kolumny (1) np. spoiną spawalniczą. 

(1 zastrzeżenie) 
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B02B P. 204383 01.02.1978 

Pierwszeństwo: 02.02.1977 - RFN (nr P. 2704243.9) 

Klöckner - Humboldt - Deutz Aktiengesellschaft. 
Köln, Republika Federalna Niemiec (Willy Jakobs). 

Młyn walcowy 

Młyn walcowy z ramą i dworna ulożyskowanymi, 
równoległymi do siebie walcami, tworzącymi między 
sobą szczelinę łamiącą, charakteryzuje się tym, że oby-
dwa walce (29, 30) są uchylne, każdy z walców (29, 30) 
u łożyskowany jest w wahaczu (11, 12) przymocowa-
nym do ramy (10). (7 zastrzeżeń) 

B04B P.204850 23.02.197o 

Polska Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska 
(Dariusz Dziadkiewdcz, Romuald Sulima). 

Sposób usuwania osadu ze zbiorników, 
zwłaszcza wirówek sedymentacyjnych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przed 
napełnieniem zbiornika jego ścianki pokrywa się noś-
ną warstwą łatwotopliwej substancji, chemicznie obo-
jętnej dla zamierzonego procesu o temperaturze top-
nienia wyższej od temperatury tego procesu, korzyst-
nie warstwę parafiny. Po zakończeniu procesu usuwa 
się roztwór ze zbiornika a następnie warstwę nośną 
poddaje się stopnieniu i usuwa się ją wraz z osadem 
ze zbiornika. (1 zastrzeżenie) 

B21C P.196064 16.02.1977 

Huta „Będziiin", Będzin, Polska (Stefan Kowenzow-
ski, Stanisław Bartosz, Bogusław Kochańczyk). 

Matryca do wyciskania rur i profili 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenda zu-
życia materiału przy regeneracji matrycy. Matryca do 
wyciskania rur i profili składa się z pasika kalibrują-
cego (1) i zamka obsady (2). Zamek obsady (2) ma 
kształt walcowy lub walcowo-stozkowy. 

{3 zastrzeżenia) 

B21D P.204580 10.02.1978 

Krakowskie Zakłady Armatur, Kraków, Polska (Mie-
czysław Oleksy, Jain Blicharz, Tadeusz Majcher). 

Urządzenie do gięcia rur cienkościennych o małym 
promieniu gięcia zwłaszcza rur z metali nieżelaznych 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że w płycie stołu (1) osadzone jest koło ślimako-
we (2) z zamocowanym na nim kołowrotem (3) z row-
kiem prowadzącym (4). W płaszczyźnie kołowrotu (3) 
po obu stronach jego osi w linii prostej osadzone są 
suwnie czopy (5) z dwustronną śrubą nastawną (6). 

W płycie stołu (1) wykonane są kanały prowadzące 
(7), w których osadzone są suwnie czopy (8). Na czo-
pach (8) osadzone są jednymi końcami ramiona (9). 
Ramiona (9) drugimi końcami osadzone są obrotowo 
na czopach (5) wraz z rdzeniami (10) i zębatkami (11), 
które połączone są cięgnami (12) z klinami kształtu-
jącymi (13) zazębionymi z mechanizmem napędowym 
(14) poprzez wałki uzębione (15) i ślimak (16). 

Na czopach (5) osadzone są obrotowo krzywM kształ-
tująeo-mocujące (17) z mechanizmem mocowania (18) 
posiadającym dwustronną śrubę z dźwignią. Urządze-
nie nadaje się specjalnie do gięcia odcinków rur cien-
kościennych z metali nieżelaznych. (2 zastrzeżenia) 

B21J P.201526 T 13.10.1977 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, im. Powstańców Sl., 
Opole, Polska (Jan Tarasek). 

Przebijak do dziwowania bloczków na gorąco 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie utrzymania wyjś-
ciowych parametrów wytrzymałościowych w całym 
okresie pracy przebijaka. Główka przebijaka według 
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wynalazku ma kształt pierścienia (3) i przymocowana 
jest do trzpienia (1) za pomocą śruby (2) z łbem wal-
cowym (4). Rura (10) zakończona jest otworami (6) 
i ma przymocowane przegrody pierścieniowe (8). Wy-
brania (9) łączą się z otworami (5) i (7) przez które 
przepływa czynnik chłodzący. (3 zastrzeżenia) 

B22C P. 203201 21.12.1977 

Pierwszeństwo: 23.12.1976 - Szwajcaria (nr 16 234/76) 

Foundry Desigu Corp. (Europe, Rapperswil, Szwaj-
caria (Klaus Schäfer). 

Skrzynka formierska do form piaskowych 
zalewanych ciekłym metalem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mechanizacji wy-
bijania odlewanych części i uzyskiwania ścisłych tole-
rancji wymiarów tych części. 

Rozwiązanie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że w co najmniej jednej części stożkowego boku 
skrzynki formierskiej znajdują się otwierane zawiaso-
wo na zewnątrz lub wyciągane klapy (5, 6), wchodzące 
w położeniu zamkniętym do wnętrza iskrzynki for-
mierskiej. (14 zastrzeżeń) 

B22D P. 201562 T 15.10.1977 
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 

Polska (Wacław Sakwa, Józef Gawroński, Andrzej Pi-
larz). 

Sposób osadzania stałych dodatków w odlewie 

Sposób osadzania stałych dodatków w odlewie po-
'igający na kierowanym oddziaływaniu pola magne-
jeznego i przepływającego prądu przez ciekły metal 

na poszczególne cząsteczki dodatku, polega na tym, że 
formę odlewniczą wypełnioną krzepnącym metalem 
z wprowadzonymi uprzednio dodatkami ziarnistymi 
trudnotopliwymi umieszcza się w polu magnetycznym, 
zaś do wnęki formy wprowadza się elektrody dopro-
wadzające prąd o regulowanym natężeniu, co pozwala 
na równomierne osadzenie dodatku ziarnistego w całej 
objętości, bądź też na żądanej powierzchni odlewu. 

(1 zastrzeżenie) 

B22D P.204208 25.01.1978 

Pierwszeństwo: 27.01.1977 - - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 763187) 

USS ENGINEERS AND CONSULTANTS, INC, Pitts-
burgh, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Urządzenie do zamocowania rury wylotowej 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zamo-
cowania rury wylewowej, w funkcjonalnym położeniu 
w stosunku do otworu wylewowego w wylewie den-
nym kadzi odlewniczej obejmujące wyciągany i cho-
wany pionowy maszt oraz wycięgnik ułożyskowany 
poprzecznie do masztu i posiadający uchwyt do utrzy-
mania rury wylewowej. W urządzeniu według wyna-
lazku wysięgnik (86) wystaje po obu stronach otwar-
tego na końcach poprzecznego łożyska (84) zamoco-
wanego na maszcie (82) i posiada na jednym swoim 
końcu uchwyt (116), przy czym na drugim końcu wy-
sięgnika (86) znajduje się silnik (134) napędzający, któ-
ry obraca wysięgnik (86) i przemieszcza go osiowo w 
łożyska (84). (7 zastrzeżeń) 

B23K P. 195269 12.01.1977 

Pierwszeństwo: 15.01.1976 - Szwajcaria (nr 444/76) 

CASTOLIN S.A., St. Sulpice, Szwajcaria. 

Urządzenie do napawania przez spawanie 
przy pomocy łuku plazmowego 

Urządzenie do napawania przez spawanie przy po-
mocy łuku plazmowego ma palnik plazmowy (1) przy-
łączony przewodem (8) do źródła gazu tworzącego 
plazmę i przewodem (12) do źródła gazu osłonowego 
oraz przewodem (10) do źródła gazu przenoszącego 
materiał do napawania w postaci proszku. 

Urządzenie jest również przyłączone przewodem (13) 
do wolnego urządzenia chłodzącego oraz zawiera urzą-
dzenie sterujące i zasilające (22) do tworzenia łuku 
przenoszącego przebiegającego między elektrodą (2) 
palnika i przedmiotem do napawania (7) oraz łuku nie 
przenoszącego pomiędzy elektrodą (2) i dyszą (3) pal-
nika. Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma jedno 
źródło prądu stałego (16), którego jeden biegun jest 
połączony z jednej strony do przedmiotu napawanego 
(7), a z drugiej strony za pośrednictwem zmiennej re-
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zystancji <19) do dyszy (3) palnika (1). Rezystancja (19) 
umieszczona jest w przewodzie (13) doprowadzającym 
wodę chłodzącą. (15 zastrzeżeń) 

B23K P.195794 04.02.1977 
Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budowy Elektrowni i 

Przemysłu, Warszawa, Polska (Krzysztof Socha). 

Urządzenie do cięcia rur metalowych 
prostopadle i pod kątem z równoczesnym 

ukosowaniem ich krawędzi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mechanicznego 
cięcia rur metalowych o każdej średnicy palnikiem 
gazowym. Urządzenie według wynalazku ma uchylną 
tarczę (1) współpracującą z rolką (2) i z zespołem 
dźwigni nastawczych (3), do których zamocowany jest 
palnik (8). 

Urządzenie ma korpus (4) mocujący rurę (9) za po-
mocą śrub (5) oraz rolki prowadzące (7) przeciwdziała-
jące przesuwaniu osiowemu, w których osadzona jest 
tarcza (5) korpusu mocującego. (3 zastrzeżenia) 

B27B P. 196384 01.03.1977 
Reszelski Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa, 

Reszel, Polska (Jerzy Malecki). 

Jednostka piłowa podcinająca 

Przedmiotem wynalazku jest jednostka piłowa pod-
cinająca pilarki tarczowej do przecinania płyt meblo-
wych z uszlachetnionymi powierzchniami. 

Jednostka według wynalazku utworzona jest z wrze-
ciona (4) z piłą tarczową (5) osadzonego obrotowo w 
ramieniu (3) osadzonym wychylnie na wałku (1) prze-
suwnym nieobrotowym i z osadzonego również wy-
chylnie na tym samym wałku (1) silnika elektryczne-
go (9) prądu zmiennego oraz z przekładni pasowej 
utworzonej z kółek pasowych (6 i 10), z których jedno 
(6) osadzone jest na wrzecionie, a drugie (10) na wał-
ku silnika elektrycznego, połączonych paskiem płas-
kim, za pomocą której napęd od silnika przenoszony 
jest na wrzeciono z piłą. 

Wychylne nastawialne osadzenie ramienia (3) wrze-
ciona (4) umożliwia regulację głębokości podcinania 
płyty, zaś wychylne nastawialne osadzenie silnika 
umożliwia regulację napięcia paska przekładni, nato-
miast przesuwne regulowane osadzenie wałka, na któ-
rym osadzone jest ramię wrzeciona i silnik, umożliwia 
ustawienie piły podcinającej dokładnie w linii cięcia 
piły gónnej pilarki. (2 zastrzeżenia) 

B27C P. 196432 04.03.1977 
Zakłady Stolarki Budowlanej „Stolbud", Wołomin, 

Polska (Stanisław Prasuła, Stanisław Mazek, Wacław 
Chmielewski, Wiesław Tkaczyk). 

Sposób i urządzenie do frezowania gniazd w drewnie 

Sposób frezowania gniazd w drewnie w szczegól-
ności gniazd na narożniki w narożach ramy skrzydła 
okiennego polega na tym, że frezowane są samoczynnie 
gniazda równocześnie w czterech narożach ramy skrzy-
dła okiennego. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu składa się 
z dwóch względem siebie nastawialnych kolumn (3 i 5), 
z których każda wyposażona jest w przesuwną pozio-
mo belkę suportową (11), w której mieszczą się prze-
suwające się względem siebie dwie głowice (2) z wy-
suwanymi osiowo wrzecionami (1) narzędziowymi, 
przy czym napęd jest wspólny dla każdej pary wrze-
cion frezerskich, a sterowanie jest samoczynne pneu-
matyczne od jednego pedału. (3 zastrzeżenia) 
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B30B P. 196016 14.02.1977 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
Budownictwa Przemysłowego Nr 1, Wrocław, Polska 
(Zygmunt Chylarecki). 

Urządzenie do produkcji wyrobów metalowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji wie-
loczynnościowego urządzenia wyposażonego w zespół 
roboczy sterowany ręcznie lub automatycznie. Urzą-
dzenie według wynalazku składa się z zespołu opera-
cyjnego (4), zespołu poziomowania i blokady (5), zes-
połu sterowania (6) i instalacji elektrycznej. 

Zespół operacyjny (4) jest obrotowy i ma kilka 
płaszczyzn roboczych wyposażonych w odmienne przy-
rządy wykonawcze (14). Zespół hydrauliki (3) ma zróż-
nicowane wydatki ciśnienia i czynnika roboczego po-
chodzące od agregatów pompowych (28, 29) zasilają-
cych cylinder (2) przez zawór (33) sterowany ręcznie 
lub automatycznie mechanizmem sterowania (6), który 
tworzą dźwignie (41, 42, 43, 44, 45) połączone z łączni-
kami (46, 47, 48) i sprężynami (49, 50, 51) oraz elektro-
magnes (52) i wyłączniki (53, 54, 55) napięcia stero-
wania. 

Urządzenie nadaje się szczególnie do wykonywania 
wielu operacji technologicznych przy produkcji wyro-
bów ślusarki budowlanej w warsztatach mających 
skromny park maszynowy wykonujący wyroby me-
talowe w małych seriach. (5 zastrzeżeń) 

B60R P. 196519 08.03.1977 

Spółdzielnia Inwalidów im. A. Suwary, Pabianice, 
Polska (Czesław Książek, Stanisław Lápánski, Zbigniew 
Grzegorczyk, Bogumił Żurawski). 

Blokada kierownicy 

Przedmiotem wynalazku jest blokada kierownicy sa-
mochodu zabezpieczająca przed możliwością kradzieży, 
przeznaczona szczególnie do bezpiecznych, łamanych 
drążków kierownicy. 

Blokada kierownicy wykonana jest z płaskiego ką-
townika (1) z ramionami (2 i 3) nierównej długości 
wsuniętego w jedno z ramion przegubu (4) drążka (5) 
kierownicy samochodu. W dłuższym ramieniu (2) ką-
townika (1) jest wykonane wycięcie (6) o minimalnie 
zaokrąglonym kształcie, do którego jest wprowadzony 
występ (7) obrotowo lub wpustowo osadzony w bloku 
(8) zamka z otworem (9) na klucz. Ramiona (2 i 3) 
kątownika <1) są lekko ukośnie ścięte, przy czym kąt 
ufeośnego ścięcia odipowiada ukośnemu ustawieniu kie-
rowanych kół jezdnych samochodu. (1 zastrzeżenie) 
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B60V P. 196545 08.03.1977 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Edmund 
Brzoska, Andrzej Rogalski, Mieczysław Krężelewski). 

Elastyczna, segmentowa osłona pojazdu 
na poduszce powietrznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie stabkizacji rufo-
wej pojazdu poprzez wyeliminowanie zabierania wody 
przez rufową część osłony elastycznej - jak również 
smarowanie tylnej ściany segmentów. 

Elastyczna segmentowa osłona pojazdu na poduszce 
powietrznej ma elastyczną dyszę (5), usytuowaną na 
zewnątrz tylnej ścianki (4) segmentu (3). Elastyczna 
dysza (5) połączona jest przez co najmniej jeden otwór 
(6) ze zbiornikiem powietrza (2) i/lub z przestrzenią 
ograniczoną segmentem (3). (1 zastrzeżenie) 

B61G P.196389 01.03.1977 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Mieczysław 
Ofierzyński, Marian Medwid, Adam Sienicki, Jerzy 
Sobaś, Józef Gardas). 

Sprzęg międzywózkowy dla pojazdu szynowego 

Sprzęg międzywózkowy dla pojazdu szynowego 
zmniejszający siły prowadzące i kąty nabiegania wóz-
ków podczas ruchu na krzywiźnie toru, w którym ra-
my wózków połączone są przegubowo z elementem 
sprzęgającym, charakteryzuje się tym, że pomiędzy ra-
mą (1, 1') każdego z wózków a elementem sprzęgają-
cym (2) są zainstalowane przegubowe zespoły wiesza-
kowe. (16 zastrzeżeń) 

B62D P. 195945 11.02.1977 

Barry Austin Tanner, Buckinghamshire, Wielka Bry-
tania. 

Zestaw campingowy z przyczepą i namiotem oraz 
przyczepa turystyczna 

Zestaw campingowy z przyczepą i namiotem cha-
rakteryzuje się tym, że ma korpus (1) z konstrukcją 
nośną przystosowany do zdejmowania z podwozia (2), 

wsporniki (18) przystosowane do podtrzymywania kor-
pusu (1) oraz podwozie (2) podtrzymujące namiot (40) 
zmontowany na jego górnej powierzchni. 

Przyczepa turystyczna charakteryzuje się tym, że 
ma elementy podtrzymujące konstrukcję nośną na-
miotu (40) stanowiące pionowe wycięcia (29) przysto-
sowane do wprowadzenia słupów (31), tworzących 
szkielet namiotu, przy czym wycięcia te rozmieszczone 
są v* obwodzie podwozia (2). (10 zastrzeżeń) 

B65B P.196380 02.03.1977 

Wiggins Teape Limited, Basingstoke, Wlk. Brytania 
(David J. Hasler, Thomas A. McGhee). 

Sposób kapsułkowania subtelnie rozdrobnionego 
materiału 

Sposób kapsułkowania subtelnie rozdrobnionego ma-
teriału prowadzący do utworzenia mikrokapsułek, w 
których rozdrobniony materiał jest otoczony polime-
rycznymi ściankami, obejmujący przygotowanie dys-
persji kapsłukowanego materiału w wodnym środo-
wisku zawierającym rozpuszczalny w wodzie prekon-
densat mocznikowo-formaldehydowy, charakteryzuje 
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się tym, że do dyspersji wprowadza się rozpuszczalny 
w wodzie prekomdensat melaminowo-formaldehydowy 
i rozpuszczalny w wodzie polimer, zdolny do sieciowa-
nia się stosowanymi prekondensatami i kondensuje 
się prekondensaty z otrzymanym usieciowanym poli-
merem przy użyciu kwaśnego katalizatora, tworząc 
wokół rozdrobnionego materiału polimeryczne ścianki. 

Sposób według wynalazku nadaje się zwłaszcza do 
kapsułkowania materiałów stosowanych w urządze-
niach do kopiowania pod naciskiem. (20 zastrzeżeń) 

B65G P.196517 08.03.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projéktowy Górnictwa 
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Ferdy-
nand John, Marian Nogala, Eugeniusz Ekiert). 

Zagarniak dośrodkowy z lemieszem do wyładunku 
materiałów sypkich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie całkowitego wy-
ładunku materiału pylistego ze zbiorników cylindrycz-
nych bez zapylenia otoczenia. Zagarniak dośrodkowy 
ma tarczę (1), do której zamocowany jest lemiesz (2) 
spiralny, przy czym powierzchnia lemiesza (2) w sto-
sunku do czoła lemiesza (2) jest nachylona pod zmien-
nym kątem rosnącym ku środkowi spirali. Zagarniak 
w górnej swej części zakończony jest kołnierzem (3), 
który łączy go z przekładnią (4). Wał (5) wolnoobroto-
wy z przekładnią (4) jest drążony i poprzez niego i le-
miesz (2) wprowadzony jest nieruchomy centralny 
przewód (6) ssący, który łączy się z przewodem (7) 
elastycznym i zbiornikiem (8) retencyjnym. 

Zagarniak z przekładnią (4), przekładnią (9) typową 
i silnikiem elektrycznym stanowi głowicę, która pod-
wieszona jest poprzez kwadratowy trzon (11) głowicy, 
naciąg (12) linowy i podwójny zestaw przegubów (13) 
do ramienia (14) wodzącego. Ramię (14) wodzące umo-
żliwia naprowadzanie głowicy nad barkę, a naciąg (12) 
linowy umożliwia opuszczanie głowicy do barki. Kwa-
dratowy trzon (11) głowicy umożliwia pionowy ruch 
głowicy zabezpieczając ją równocześnie przed obrotem. 
Obraca się tylko zagarniak. Ruch ramienia (14) wo-
dzącego umożliwia odstawianie głowicy na ląd na 
okres postoju urządzenia i przestawiania barki. 

(4 zastrzeżenia) 

B65H P.202878 12.12.1977 

Pierwszeństwo: 13.12.1976 - RFN (nr P 26 56 326.8) 
24.01.1977 - RFN (nr P 27 02 802.0) 

Hacoba Textilmaschinen GmbH und Co KG, Wup-
pertal, Republika Federalna Niemiec. 

Korpus cewki dla przędzy, nitek lub tym podobnych 
materiałów 

Przedmiotem wynalazku jest korpus cewki do na-
wijania materiałów nitkowych, stosowany zwłaszcza 
w przędzalnictwie. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia bu-
dowy korpusu i ułatwienia obsługi związanej z za-
ciskaniem i przytrzymywaniem początku nitki. 

Koirpus cewki według wynalazku cechuje się tym, 
że stanowi go tuleja (11) z kołnierzem (12) i pierście-
niem zatrzaskującym (16) tworzącymi rowek (15), przy 
czym pierścień zatrzaskujący (16) jest elastycznie od-
kształcalny, tak, że daje się ustawić w pozycji przy-
legającej do kołnierza (12) przez co zamyka on wtedy 
rowek (11) a tym samym zakleszcza początkowy od-
cinek nitki. (19 zastrzeżeń) 

B66C P.196186 22.02.1977 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Ta-
deusz Bauer, Michał Andersohn, Ireneusz Raś, Janusz 
Kisiel). 

Mechanizm obrotu żurawia okrętowego 

Wynalazek rozwiązuje, zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji mechanizmu obrotu żurawia, pozwalającej 
uzyskać obrót o kącie 270°. Mechanizm obrotu żura-
wia okrętowego charakteryzuje się tym, że ma hy-
drauliczny cylinder (1) dwustronnego działania połą-
czony przegubowo sworzniem (2) z czopem (3) zamo-
cowanym do fundamentu żurawia lub elementu (4) 
konstrukcji statku, a z drugiej strony połączony prze-
gubowo sworzniem (5) z dwuramienną dźwignią (6) 
połączoną przegubowo sworzniem (7) z łącznikiem (8), 
który także jest połączony przegubowo sworzniem (9) 
z uchwytem (10) zamocowanym korzystnie do funda-
mentu (11) żurawia. Drugi koniec dwuramiennej 
dźwigni (6) jest połączony przegubowo poprzez czop 
(12) z dźwignią (13) sprzęgniętą z dolnym czopem (15) 
obrotowej konstrukcji żurawia. (2 zastrzeżenia) 
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B66C 
B83B 

P. 196675 09.12.1976 

Biuro Projektów Przemysłu Kruszyw i Surowców 
Mineralnych „Biprokrusz", Kraków, Polska (Włodzi-
mierz Rylski). 

Pływające, zgarniakowe urządzenie 
do rozładunku barek 

Urządzenie według wynalazku składa się z jednego 
pontonu głównego (1), na którym znajduje się lej zsy-
powy (4), jednego lub więcej pom tonów cumowniczych 
(2), oraz wysięgnika (7) usytuowanego poziomo lub 

pod odpowiednim kątem. Pod wysięgnikiem (7) roz-
pięte są co najmniej dwie liny torowe (10) podtrzymu-
jące wózek (23), pod którym podwieszony jest zgar-
niak (24). (3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B P.196364 28.02.1977 

Biuro Studiów i Projektów Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, 
Polska (Anna Jerzykowska, Zdzisław Wnuk, Tadeusz 
Bartosz, Henryk Romańczyk, Zdzisław Kowalewski, 
Juliusz Wesołowski). 

Sposób otrzymywania kwasu siarkowego 

Sposób otrzymywania kwasu siarkowego z siarki, 
pirytu lub innych surowców zawierających siarkę, 
na drodze wielostopniowego utleniania SO2 z mię-
dzystopniowym i końcowym usuwaniem wytworzo-
nego SO3 charakteryzuje się tym, że do procesu kon-
wersji stosowany jest pięciopółkowy aparat kontak-
towy, w którym pierwszy stopień kontaktowania 
przebiega na trzech półkach, a półka czwarta i pią-
ta tworzą odpowiednio drugi i trzeci stopień kon-
wersji, zaś po pierwszym i po drugim stopniu kon-
wersji zastosowano międzystopniową absorpcję wy-
tworzonego SO3, a po trzecim stopniu konwersji ga-
zy kierowane są do absorpcji końcowej celem usu-
nięcia pozostałego SO3 i dalej do atmosfery, przy 
czym do utrzymania odpowiednich temperatur w wężle 
kontaktowym, wykorzystywana jest część ciepła po-
wstałego w procesie konwersji SO3 za pomocą od-
powiedniego układu wymienników. 

(8 zastrzeżeń) 

C01B P.196427 03.03.1977 

Akademia Medyczna, Lublin, Polska (Tadeusz Wol-
ski, Tadeusz Dzido, Zdzisław Kozak). 

Sposób otrzymywania 
stałego roztworu siarki w selenie 

Wynalazek podaje sposób otrzymywania stałego roz-
tworu siarki w selenie o składzie odpowiadającym 
wzorowi SeS2, który jest szczególnie przydatny ja-

ko komponent mydeł, szamponów lub środków lecz-
niczych. 

Sposób według wynalazku polega na działaniu na 
sól kwasu selenawego lub kwas selenawy, siarko-
wodorem, siarczkiem lub kwaśnym siarczkiem me-
talu alkalicznego lub ziemi alkalicznych, w środo-
wisku rozpuszczalników niewodnych o wysokich sta-
łych dielektrycznych lub ich mieszaninach z wo-
dą, korzystnie w metanolu lub etanolu z dodatkiem 
kwasu organicznego, najlepiej kwasu octowego. 

(2 zastrzeżenia) 

C01B P.196514 07.03.1977 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, 
Polska (Czesław Szumilas, Anna Jerzykowska, Ta-
deusz Bartosz, Zdzisław Wnuk, Henryk Romańczyk, 
Teodor Salinger). 

Sposób katalitycznego utleniania SO2 do SO3 

Sposób katalitycznego utleniania SO2 do SO3 w 
procesie wytwarzania kwasu siarkowego z zastoso-
waniem podwójnej konwersji z międzystopniową ab-
sorpcją, w którym gazy zawierające SO2 i tlen kon-
taktuje się z katalizatorem wanadowym w podwyż-
szonej temperaturze w wielopółkowym aparacie kon-
taktowym, w którym co najmniej trzy półki stano-
wią pierwszy stopień utleniania a pozostałe drugi 
stopień utleniania, gdzie na każdym złożu ulega utle-
nieniu część zawartego w strumieniu SO2, oraz w 
którym wytworzone SO3 w pierwszym stopniu utle-
niania absorbuje się w absorberze międzystopniowym 
a gazy po absorpcji międzystopniowej ogrzewa się 
w przeponowych wymiennikach ciepła i kieruje na 
drugi stopień utleniania a wytworzony SO3 w dru-
gim stopniu utleniania absorbuje się w 
absorberze końcowym, z którego doprowadza 
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się gazy o niskiej zawartości SO2, charakteryzuje się 
tym, że gazy idące z absorpcji między stopniowej kie-
rowane są na drugi stopień utleniania pogrzewa się 
się przeponowo w dwóch stopniach, najpierw gaza-
mi po ostatniej półce pierwszego stopnia utleniania, 
a następnie gazami po przedostatniej półce pierwsze-
go stopnia utleniania, zaś, gazy kierowane do absorp-
cji międzystopniowej schładza się przeponowo naj-
pierw za pomocą gazów kierowanych na drugi sto-
pień konwersji a następnie za pomocą powietrza kie-
rowanego do spalania siarki. (3 zastrzeżenia) 

C01B P. 202055 T 10.11.1977 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska (Sta-
nisław Radzik, Kazirdierz Kozłowski, Jan Naścioruik, 
Julian Chorab, Stefan Kula). 

Reaktor do utleniania amoniaku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania 
równomiernych prędkości strumienia gazu w całym 
przekroju roboczym reaktora, a tym samym właści-
we wykorzystanie całej powierzchni katalizatora co 
zapewnia wysoką sprawność procesu reakcji. 

Reaktor według wynalazku mający odpowiednie 
kierownice w kopule, sito oraz wymiennik ciepła, 
charakteryzuje się tym, że ma w kopule reaktora 
(2) w swej części cylindrycznej odpowiednie sito 
dolne (6a) i sito górne (6b), a na sicie dolnym (6a) 
jest umieszczona odpowiednia warstwa wypełnienia 
(7), np. pierścienie Raschiga, przy czym wysokość te-
go wypełnienia powinna być mniejsza od odległości 
między sitem dolnym (6a) i górnym (6b), zaś kon-
strukcja sita dolnego (6a) jest korzystna, jeśli ma 
większy stopnień otwarcia (przekrój swobodny) dzię-
ki czemu w otworach jest mniejsza prędkość wypły-
wu. (2 zastrzeżenia) 

C01C 
B01J 

P.202236 T 17.11.1977 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska 
(Andrzej Kłapouszczak, Stefan Kula, Stanisław Ma-
zur, Stanisław Radzik, Julian Chorab, Jan Nieścio-
ruk). 

Kocioł etylizator 

Przedmiotem wynalazku jest kocioł utylizator słu-
żący do utleniania amoniaku na gazy mitrozowe, 
zwłaszcza do kwasu azotowego. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uszczelnienia 
przestrzeni między ścianką kosza nasypowego a osło-
ną cylindryczną kotła utylizatora. 

Kocioł utylizator mający kosz katalityczny, osło-
nę cylindryczną wkładu kotła, charakteryzuje się tym, 
że ma w swej górnej części uszczelkę stożkową ela-
styczną (7), (8), która składa się co najmniej z dwóch 
elementów stożkowych przylegających pobocznicami 
względem siebie, przy czym uszczelki te są umiesz-
czone suwliwie między poboeznicą osłony (4) wkła-
du kotła, a pobocznicą kosza katalitycznego (5). 

Uszczelki stożkowe (7), (8) na swej pobocznicy są 
zaopatrzone w odpowiednio rozmieszczone względem 
siebie otwory (13), (14) oraz mają nacięcia wzdłuż-
ne umieszczone od podstaw stożków wzdłuż tworzą-
cej, a sięgające do otworów (13), (14). Nacięcia te 
wraz z otworami (13), (14), są na pobocznicach stoż-
ków (7), (8) względem siebie na przemian przesunię-
te o podzialkę kątową i połączone ze sobą np. śru-
bamá (11), przy czym naikrętki (10) są zabezpieczo-
ne przed odkręceniem się. Uszczelki stożkowe (7), 
(8) są zabezpieczone przed ewentualnym samoczyn-
nyrr zsunięciem się pierścieniem (9), który jest za-
mocowany na pobocznicy kosza katalitycznego (5). 

(1 zastrzeżenie) 

C01F P.198515 07.03.1977 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, 
Polska (Bogusława Herman, Stanisław Smużyński, 
Wacław Ciesiełkiewicz, Janusz Kosiba). 

Sposób zatężania roztworu siarczanu glinu 
i aparat wyparny do stosowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że roz-
twór siarczanu glinu przepływa grawitacyjnie przez 
co najmniej trzy komory wyparne w sposób perio-
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dyczny, podlegając stopniowej koncentracji, a następ-
nie spływa grawitacyjnie do komory retencyjnej, z 
której w sposób ciągły jest odprowadzany do dalszej 
przeróbki. 

Aparat wyparny według wynalazku charakteryzu-
je się tym, że ma postać kolumny podzielonej na co 
najmniej cztery komory, w tym trzy komory wyparne 
(2), (3), (4) i jedną retencyjną (6), za pomocą skośnych 
przegród stanowiących równocześnie dno i pokrywę 
sąsiadujących komór, zaś komory połączone są ze 
sobą przewodami (7) z zaworami (8) oraz wyposa-
żone są w króćce (9) przeznaczone do odprowadza-
nia oparów, przy czym powierzchnie wymiany ciepła 
wężownic}/ umieszczonej w komorze retencyjnej jest 
niniejsza niż w komorach wyparnych. 

(2 zastrzeżenia) 

C02C P.196369 28.02.1977 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Wro-
cław, Polska (Alicja Kowal). 

Sposób oczyszczania wód popłucznych 
z filtrów pospiesznych 

i osadnik przepływowo-retcncyjny 
do stosowania tego sposobu 

Wynalazek znajduje zastosowanie do oczyszczania 
wód popłucznych, zwłaszcza w dużych zakładach wo-
dociągowych zapewniając znaczne oszczędności ku-
baturowe i umożliwiając uzyskanie oczyszczonych 
wód nadających się do ponownego wykorzystania w 
procesach produkcyjnych. 

Sposób według wynalazku polegający na przepły-
wie wód popłucznych przez warstwę zawieszonego 
osadu, sedymentację i dekantację w części przepły-
wowej osadnika, charakteryzuje się tym, że prowa-
dzi się nierównomierny dopływ wód wykorzystując 
pulsację przepływu zgodną z cyklem płukania fil-
trów oraz stosuje się zmienne zwierciadło wody na 
całej powierzchni osadnika, przy równoczesnym sta-
łym odpływie. Osadnik przepływowo-retencyjny cha-
rakteryzuje się tym, że ma przegrody pływające 
(3, 10) umocowane do pływaków (4) i prowadnic (5) 
usytuowanych na odpływie z komory (2) zawieszo-
nego osadu oraz na odpływie z osadnika. 

(2 zastrzeżenia) 

C02C P.196385 01.03.1977 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, "Wro-
cław, Polska (Zenon Więckowski). 

Urządzenie zwiększające efekt oczyszczania ścieków 
w osadnikach poziomych, 

zwłaszcza w osadnikach Imhoffa 

Urządzenie według wynalazku stanowi zestaw prze-
gród (9) wbudowanych w całej objętości komory prze-
pływowej (3) osadnika, a usytuowanych równolegle 
do jednej z dennych nachylonych ścian (6) tej komo-
ry, przy czym w pobliżu dopływu (4) ilość przegród 
jest najmniejsza, a w strefie odpływu (8) najwięk-
sza. Przegrody (9) mają odgięcia (10) w górę, a z prze-
ciwległej strony odgięcia (11) w dół, tworzące szcze-
liny w strefie przeległej do pionowej ściany (5). W 
szczelinach tych umieszczone są pionowe ścianki (12). 

Odpływ (8) wykonany jest w postaci połączenia 
koryt odbiorczo-regulacyjnyeh (13) z przegrodami 
ukośnymi (14), których dolne krawędzie dotykają do 
przegród (9), przez co określonemu korytu (13) od-
powiada określona warstwa ścieków. W strefie od-
pływu w końcowych bocznych częściach pionowych, 
ścian (5) wykonane są okienka (17) a w strefie od-
pîywu komory osadowej (1) wykonane są okienka 
(18). W strefie tuż przed odpływem umieszczone są 
ześlizgi (19) części pływających. (3 zastrzeżenia) 

C02C P.196472 07.03.1977 

Instytut Podstaw Inżynierii. Środowiska, Zabrze, 
Polska (Zbigniew Lewandowski). 

Sposób poprawiania własności filtracyjnych 
osadów powstających w procesie objętościowej 

koagulacji zanieczyszczeń wód 

Sposób dotyczy poprawiania Jasności filtracyj-
nych osadów powstających w procesie objętościowej 
koagulacji zanieczyszczeń wód przy równoczesnym 
stosowaniu środków wspomagających ten proces w 
postaci flokulantów z wysokamolekularnyćh, synte-
tycznych polielktrolitów wprowadzanych do komory 
wolnego mieszania. Sposobem według wynalazku flo-
kulanty wprowadza się po upływie co najmniej po-
łowy czasu wolnego mieszania, ustalonego dla koagu-
lacji bez wspomagania flokulantami. 

(1 zastrzeżenie) 
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C03B P. 196546 08.03.1977 

Instytut Szkła i Ceramiki Filia w Krakowie, Kra-
ków, Polska (Teresa Kursa, Henryk Kempf, Tadeusz 
Głogowski, Bogdan Połapski, Jerzy Piwowarski, Jan 
Woj cieki, Tadeusz Misiorowski, Stanisław Borowski, 
Roman Szyngiera). 

Sposób wytwarzania barwionych i zdobionych 
pustaków szklanych oraz urządzenie do nanoszenia 

środka barwiącego lub zdobiącego pustak 

Sposób wytwarzania barwionych lub zdobionych 
pustaków szklanych, polega na naniesieniu na wew-
nętrzną powierzchnię pustaka środka barwiącego lub 
zdobiącego, bezpośrednio po uformowaniu połówki pu-
staka na urządzeniu formującym lub na przenośniku 
do spawarki, przy czym środkiem barwiącym jest 
emalia szklarska ołowiowo-borowo-krzemowa, o o-
kreślonym składzie chemicznym, w postaci drobno-
zdyspergowanego proszku o granulacji poniżej 0,06 
mm a nanoszona w ilości od 0,01 do 0,3 g/cm2, nato-
miast środkiem zdobiącym jest grys szklany o okreś-
lonym składzie chemicznym i granulacji w zakresie 
0,49 do 2,0 mm. 

Urządzenie do nanoszenia środka na pustak ma ra-
mę nośną (1) z zamocowanym poziomo sitem wibra-
cyjnym (2) i zespół zasilający (4). Powierzchnia czyn-
na sita wibracyjnego (2) odpowiada wymiarowo, 
kształtem i położeniem rzutowi pionowemu nasiewa-
nej powierzchni pustaka (14). Przestrzeń między (2) 
i pustakiem (14) objęta jest rękawem (12) o ścianach 
pionowych. (5 zastrzeżeń) 

C04B P. 196454 04.03.1977 

Zakłady Surowców* Ogniotrwałych „Górka", Trze-
binia-Siersza, Polska (Justyn Stachurski, Władysław 
Straś, Bolesław Jackiewicz, Edward Kajl, Marian Sta-
lewski, Stanisław Malec, Zygmunt Guldan, Tadeusz 
Kowala). 

Sposób produkcji ogniotrwałej palonki 
mulitowej i korundowo-mulitowej 

Sposób według wynalazków polega na tym, że przy-
gotowuje się zawiesinę wodną lub szlam w skład 
którego wchodzą obok wody tlenek lub wodorotlenek 
glinu, ogniotrwała glina surowa lub kaolin i talk o 
granulacji poniżej 0,5 mm, a najlepiej poniżej 0,1 mm 
w ilości 0,3 - 2,5% w stosunku do ciężaru stałych 
składników zawiesiny, po czym szlam ten po wymie-

szaniu wypala się w piecu obrotowym przy tempera-
turze 1600-1800°C. Otrzymane granulki palonki mu-
litowej lub mulitowto-korundowej o zawartości 7 0 -
94 %Al203 i porowatości 0-5% nadają się do produkcji 
wyrobów mulitowych i mulitowo-korundowych o du-
żej wytrzymałości mechanicznej. (1 zastrzeżenie) 

C04B P.196497 08.03.1977 

Toruńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, 
Toruń, Polska (Henryk Lewa). 

Sposób i urządzenie do wytwarzania mat 
wykładzinowo-izolacyjnych z surowców 

odpadowych włókien sztucznych za pomocą 
zszywania 

Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu 
bezużytecznych odpadów włókna poliestrowego do wy-
twarzania mat wykładzinowo-izolacyjnych, przy czym 
maty te po ukształtowaniu są zszywane za pomocą 
igieł z haczykami włóknem wyciągniętym z przekro-
ju maty. 

Urządzenie według wynalazku ma dwa pojemniki 
(1) o wylotach ściętych w kształcie korytka i bokach 
zewnętrznych (3) nastawnych za pomocą śrub (4), w 
których są wykonane podłużne rowki. W rowki te 
wchodzą targacze (6) umocowane na osiach (7). 

Pod pojemnikami (1) znajduje się w osi urządzenia 
dozownik (8), który w swej górnej części ma kształt 
korytka spełniającego role pojemnika, a w dolnej 
części zwęża się łukowo i tworzy komorę (10) o bo-
kach płaskich, której szerokość daje się ustawiać za-
leżnie od grubości maty. 

W dolnej części komory (10) na prowadnicy (14) jest 
usytuowane urządzenie zszywające złożone z ramy 
(15) o ruchu poziomym, posuwisto-zwrotnym i u-
mieszczonych w niej przeciw sobie w dwóch rzędach 
igieł (16). W procesie zszywania igły (16) przechodzą 
przez otwory (11) wykonane w bokach komory (10). 

(5 zastrzeżeń) 

C04B P. 196521 08.03.1977 

Ostrowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, 
Ostrowiec Świętokrzyski, Polska (Jan Szczawiński, 
Edward Kajl, Roman Siemieński, Andrzej Pietrzylk, 
Lucyna Rogala, Ryszard Majewski, Mieczysław Gi-
balski, Andrzej Samulik, Bronisław Jakubczyk, Ry-
szard Sablik, Józef Wrześniewski). 
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Masa na wyroby ceramiczne do ocieplania 
głów wlewków na wlewnicach lub 

nadstawkach i sposób Ich wytwarzania 

Masa według wynalazku charakteruzuje się tym, że 
wytwarzana jest w piasku uprzednio otaczanego ży-
wicami organicznymi z dodatkiem utwardzacza lub 
przez mieszanie tego piasku na sucho z wypełniaczami 
typu organicznego lub mineralnego w ilości 0-40% 
wagowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym że masa 
omówiona wyżej jest zasypywana do form o dowolnym 
kształcie i wymiarach w jednej lub kilku warstwach 
różniących się własnościami izolacyjnymi i wygrze-
wana w czasie 5-10 minut w temperaturze 2 0 0 -
250°C, przy czym w przypadku produkowania płyt 
wielowarstwowych warstwa wyrobu stykająca się z 
płynnym metalem zawiera dodatki takie jak proszek 
aluminiowy, azotan sodu, nadmanganian potasu w 
ilości 0 - 2 % wagowych, między którymi w czasie pra-
cy zachodzą reakcje egzotermiczne podnoszące sku-
tecznie temperaturę głowy wlewka i powodując wy-
dłużenie czasu krzepnięcia płynnej stali. 

(4 zastrzeżenia) 

C05B P.196402 02.03.1977 

Instytut Nawozóiw Sztucznych, Puławy, Polska (Je-
rzy Wojdieszek, Józef Sas, Jerzy Drobotowski, Walde-
mar Peirejczuk, Roman Nowak., Waldemar Pachnia). 

Sposób wytwarzania superfosfatu potrójnego 
w formie pylisiej i granulowanej 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 
rozdrobniony fosforyt działa się podgrzanym do tem-
peratury 30-50°C kwasem fosforowym o stężeniu po-
wyżej 50% P2O5, uzyskaną półpłynną masę zestala się, 
poltem kruszy, naiwlilża wodą w ilości 5-15% wago-
wych, a następnie przetrzymuje na hałdach dla lep-
szego przereagowania substratów przez okres do 5 dni 
(dojrzewanie), zaś po tym okresie produkt rozdrabnia 
się, uzyskując nawóz py listy lub dodatkowo granuluje 
w znany sposób i suszy, uzyskując nawóz w postaci 
granulek. (3 zastrzeżenia) 

C07C P.196376 01.03.1977 

Politechnlika Gdańska, Gdańsk, Palsika (Łucja Na-
konieczna, Emil Taszner, Irena Berezowsika). 

Sposób otrzymywania estrów 
a zwłaszcza depsipeptydów 

Sposób otrzymywania estrów, a zwłaszcza depsipep-
tydów o wzorze 1, w którym Ac jest acylem alifa-
tycznym C l - C 7 , aromatycznym, aralifatycznym, ali-
eyklicznym, heterocyklicznym, a zwłaszcza acylem 
N-ichronionego .aminokwasu lub peptydu o asymetrycz-
nym węglu a, zaś R oznacza resztę alkoholu alifatycz-
nego I- lub Il-rzędowego, aralifatyczinego I-rzędowe-
go, alicyklicznego w tym głównie sterydowego, a 
'zwłaszcza resztę a-hydrdksykwasu, a-hydrolksyarylo-
aminokwasów lub ich estrów polega na tym, że grupę 
hydroksylową alkoholi alifatycznych I- lub Il-rzędo-
wych, aralifatycznych I-rzędowych, alicyklicznych w 
tym głównie sterydowych, a zwłaszcza grupę hydro-
ksylową a-hydroksykiwasów, a-hydroksyacyloamino-
kiwasów lub ich estrów, poddaje się reakcji acylowa-
nia N-acylo-N-benzenio&ulfonylo-O^metylohydroiksylo-
aminaimi o wzorze 2, gdzie Ac ma podane wyżej zna-
czenie, przy czym reakcję prowadzi się wobec kata-
lizatorów kwasowych jak kwas nadchlorowy, p-tolue-
nosulfonowy, nlieprotonowych kwasów Lewisa jaík BF3, 
SOCI2, względnie bifumkcjonalnych katalizatorów jak 
imidazol, ipirazol. Otrzymane produkty wyodrębnia się 
ze środowiska reakcji znanymi sposobami. 

(1 zastrzeżenlie) 

C07C P.196401 02.03.1977 

Zakłady Chemiczne „Organika-Azot" w Jaworznie, 
Jaworzno, Polska (Janusz Swiętosławski, Andrzej Siło-
wiecki, Stanisław Malina, Roman Hupert). 

Sposób wytwarzania kompozycji octanów 
glikolu etylenowego, zwłaszcza jako utwardzaczy 

szkła wodnego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że glikol 
etylenowy poddaje siię katalitycznej estryfikacji kwa-
sem octowym w stosunku molowym 1:1,5 do 1:2,5 lub 
bezwodnikiem octowym użytym w stosunku molowym 
od 1:0,7 do 1:1,2, usuwając jednocześnie tworzącą się 
wodę w postaci azeotropu z chlorkiem etylenu. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P.201267 03.10.1977 

Pierwszeństwo: 04.10.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 729569) 
25.04.1977 - St. Zjedn. Am. (nr 790222) 

Stauffer Chemical' Company, Westport, St. Zjedn. 
Ameryki (Harold M. Pitt). 

Sposób wytwarzania estrów kwasów 
tiokarbaminowych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że tleno-
siarczak węgla poddaje się reakcji z aminą o wzorze 
R1R2NH, w którym Ri i R2 oznaczają niezależnie od 
siebie wodór lub grupę alkilową, alkenylową, alkiny-
lową, arylową, aryloalkilową, cykloalkilową, cykloal-
kenylową, alkoksylową, alkenoksylową, alkoks y alkilo-
wą, alkilotioalkilową, alkoksyalkenylową, alkilotioal-
kenylową lub grupę heterocykliczną, przy czym każda 
z nlich może być ewentualnie podstawiona atomami 
chlorowca, grupami cyjanowymi, nitrowymi, trójfluo-
roimetylowymi, alkoksylowymi o 1-4 atomach węgla 
i alkilowymi o 1-4 atomach węgla, względnie R1 i R2 
wraz z atomem azotu z którym są połączone tworzą 
zawierającą azot grupę heterocykliczną, w środowisku 
bezwodnym, w temperaturze co najimniej 10°C i pod 
ciśnieniem co najmniej atmosferycznym, przy stosun-
ku molowym COS do aminy co najmniej 0,502, po 
czym wytworzony produkt poddaje się reakcji z halo-
genkiem orgainiicznym o wzorze R3X, w którym R3 
oznacza grupę alkilową, alkenylową, alkinylową, ary-
lową, aryloalkilową, cykloalkilową, cykloalkenylową, 
alkoksylową, alkenoksylową, alikdksyalkilową, alkilo-
tioalkilową, alkoksyalikenylową, alkilotioalkenylową 
albo grupę heterocykliczną, przy czym każda z nich 
może być ewentualnie podstawiona w sposób wyżej 
podany, a X oznacza atom chloru, bromu lub jodu, 
w środowisku bezwodnym w temperaturze co na j -
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mniej 60°C i pad ciśnieniem co najmniej atmosferycz-
nym, po czym z otrzymanej mieszaniny estru kwasu 
tiiokarbaminowego i soli o wzorze RiR2 NH2

 + X - wy-
dziela się czysty ester. Otrzymane związki mają za-
stosowanie jako środki chwastobójcze. 

(19 zastrzeżeń) 

C07C P. 201688 T 22.10.1977 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Matylda-Banuta Pawlikowska, Kazimierz Zięborak). 

Sposób odzyskiwania kumenu i fenolu 
ze smoly fenolowej otrzymywanej w procesie 

produkcji fenolu metodą kumenową 

Sposób odzyskiwania kumenu i fenolu ze smoły fe-
nolowej w procesie produkcji fenolu metodą kume-
nową polegający na katalitycznym uwodornieniu 
a-metylostyrenu i dealkilacji kumylofenolu w fazie 
ciekłej oraz wydzielenie kumenu i fenolu z miesza-
niny poreakcyjnej na drodze rektyfikacji według wy-
nalazku charakteryzuje się i tym, że reakcja uwodor-
nieniia i dealkilacji prowadzi się w jednym etapie sto-
sując mieszaniny znanych katalizatorów uwodorniania 
i dealkilacji lub katalizator dwufiunkeyjny. 

(3 zastrzeżenia) 

C07C P. 201861 T 29.10.1977 
Politechnlika Łódzka, Łódź, Polska (Józef Kula, Zo-

fia Halina Kul es za). 

Sposób otrzymywania nowych aldehydów 
3-izopropenyloenantolu i 3-izopropyloenantolu 

Sposób otrzymywania nowych aldehydów 3-izopro-
penyloenantolu i 3-izoproipyloenentolu, polega na tym, 
że ketoaldehydy jak 3-izopropenylo-6-ketoenantol lub 
3-lizopropylo-6-ke>toenantoi poddaje się selektywnej 
acetalizacji stechlometryczną ilością glikolu etyleno-
wego, propylenoiwego lub butylenowego w środowisku 
czynnika tworzącego azeotrop z wodą, takiego jak 
benzen czy toluen, korzystnie przy stężeniu ketoalde-
hydu nie wliększym niż 2,0 mola/l 1 roztworu, po czym 
przeprowadza się redukcję grupy ketonowej za pomo-
cą hydrazyny w środowisku alkalicznym, a otrzymany 
acetal poddaje się w znany sposób hydrolizie kwaso-
wej. 

Związki otrzymane sposobem według wynalazku 
stosuje się jako składniki kompozycji perfumeryjnej 
do perfumowania mydeł środków piorących i wyro-
bów technicznych, jako składniki bukietujące typu 
kwiatowego i fantazyjnego. (1 zastrzeżenie) 

C07C 
C12D 

P.202380 24.11.1977 

Pierwszeństwo: 26.11.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 745 113) 
The Upjohn Company, Kalamazoo, St. Zjedn. Amerv 

ki (Candiee B. Biggs, Thomas R. Pyke, Merle G. Wov-
cha). 

Sposób wytwarzania kwasu (3aa-H-7aß-metyloszescio-
wodoroindanodion-l,5-ylo-4a)-3'-propionowego oraz 

sposób wytwarzania brzeczki fermentacyjnej 
zawierającej głównie ten związek 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
kwasu (3aa-H-7aß-metyloszesciowodoroindanodion-l,5-
-ylo-4a)-3'-propionowego w wzorze 1 oraz sposób wy-
twarzania brzeczki fermentacyjnej zawierającej głów-
nie ten związek. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że mikro-
organizm Mycobacterium fortuitum NRRL B-8129 albo 

mutant takiego mikroorganizmu jak Arthrobacter, Ba-
cillus, Bnevibacterium, Corynebacterium, Nocardáa, 
Protaminotoacter, Serratia i Streiptomyces albo mru-
tant Mycobacterium, hoduje się w warunkach aaro-
bowych, w wodinej pożywce o wartości pH około 7-9 
i w obecności jędrnego lub więcej sterydów związa-
nych lub niezwiązanych w pozycji 17 z bocznym łań-
cuichem alkilowym o 2-10 atomach węgla, przy czym 
wyżej wymienione mikroorganizmy oraz mutanty 
poddawane hodowli wykazują zdolność do selektyw-
nej degradacji sterydów związanych w pozycji 17 z 
bocznym łańcuchem alkilowym o 2-10 atomach wę-
gla oraz do gromadzenia w brzeczce fermentacyjnej 
głównie izwiązku o 'wzorze 1. 

Związek o wzorze 1 można stosować jako związok 
pośredni w proioesie syntezy użytecznych sterydów 
19-nor. (25 zastrzeżeń) 

h/zór 1 

C07C P. 203199 2i.12.1977 

Pierwszeństwo: 23.12.1976 - Węgry 
(nr 2251/EE-2466/1976) 

Egyt Gyógyszervegyészetl Gyár, Budapeszt, Węgry 
(Attila Kis-Tamás, Lászió Majoras, Ferenc Jurák, 
Gábor Fried, István Orbán, József Halmos, György 
Mihaiyi, ístvan Kováes, Csaba KÍSA, Lászlo Géra). 

Sposób wytwarzania II-rzęd. amidów kwasu 
dwuchlorooctowego 

Sposób wytwarzamia II-rzęd. amidów kwasu dwu-
chlorooctovego o wzorze (Cl/2/CH-CO-N(ííi)(íÍ2), w 
którym R1 i R2 każde, niezależnie, oznacza grupę 
alkilową o 1-10 atomach węgla, grupę aryloalkilową 
o 1-6 atomach węgla w części alkilowej lub grupę, 
alkenylową o 2 -6 atOimach węgla, albo razam z są-
sieldnim atomem azotu tworzą grupę moorfolilawą luib 
piperydylową, polega na reakcji aminy o wzorze 
HN(Ri)(R2), gdzie Ri i R2 mają wyżej podane znacze-
nie, z estrem kwasu dwuchlorooctowego, w obecności 
alkohclan-u metalu, przy czym reakcję prowadzi się 
<w organicznym rozpuszczalniku protonowym- w tem-
peraturze od -20° do 100°C. Otrzymane związki sto-
suje się jako antidotum w środkach ochrony roślin. 

(3 zastrzeżenia) 

C07D 
A23K 

P.193437 03.11.1976 

Pierwszeństwo: 04.11.1975 - St. Zjedn. Amer, 
(nr 628, 716) 

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

Sposób wytwarzania pochodnych 4-amino-
4,5,6,7-czterowodoro-7-keto(hydroksy)-beinzo(6)tiofenu 

Sposób wytwarzania związku o wzorze 1, w któ-
rym Ri oznacza atom wodoru, R2 oznacza atom wo-
doru, grupę alkanoilową o 1-6 atomach węgla, gru-
pę alkanoilową o 1-6 atomach węgla podstawioną 
atomem chlorowca lub grupę o ogólnym wzorze 2, 
w którym Y oznacza atom wodoru, dwa atomy chlo-
ru podstawione w pozycji 3 i 4, atom chloru, grupę 
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metylową, metotesylową lub mitrową, przy czyim pod-
stawniki R1 i R2 wzięte wraz z towarzyszącym im 
atomem azotu oznaczają wspólnie cykliczną grupą 
amidową, taką jak grupa bursztynimidową, maleino-
amidową, ftalimidowa lub 1,2,3,6-icztereowodoroftani-
miidową, R3 oznacza atom tlenu lub grupę hydroksy-
lową, X oznacza atom chloru, bromu lub jodu, n o-
znaczą liczbę o z wyjątkiem przypadku, gdy R1 i R2 
oznaczają atom wodoru, ich mieszaniny racemicznej, 
a w przypadku, gdy R3 oznacza grupę hydroksylo-
wą i ich izomerów cis i trans oraz izomerów optycz-
nych, polega na tym, że 1 równoważnik molowy 
związku o wzorze 3, w którym R1 i R2 mają wyżej 
podane znaczenie utlenia się przy pomocy 2-8 rów-
noważników imolowych czynnika utleniającego, takie-
go jak azotan amon owo-cerowy, siarczan cerowy tle-
nek srebrowy, bezwodnik kwasu chromowego i kwaś-
ny chromian soldowy, w obecności wodnego roztworu 
rozpuszczalnilka takiego jak kwas octowy, acetani-
tryl, czterowodorofuran, dioksan, dwumetyloksyetan 
i eter dwumetylowy glikolu dwu etylenowego, przy 
czym roztwory takie mogą zawierać kwas azotowy, 
fosforowy, nadchlorowy lub bezwodnik kwasu chro-
mowego w bezwodniku octowym, w temperaturze 
O°C-100°C, prowadzonego w czasie dostatecznie dłu-
gim do uzyskania praktycznie całkowitego utleniania. 

Związki o wzorze 1 są promotorami wzrostu zwie-
rząt takich jak drób, zwierzęta futerkowe i zwie-
rzęta gospodarskie. (2 zastrzeżenia) 

C07D P.195238 11.01.1977 

Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposáb wytwarzania peptydów 

Sposób wytwarzania aminocykloli o wzorze 1, w 
którym R 1 -R 5 oznaczają obojętne grupy, polega na 
tym, że związki o wzorze 2, w którym Ri-R5 mają 
znaazenlie wyżej podlane, a R5 oznacza grupę dającą 
się odszczepiać, padidaje się wewnątrzcząst oczkowej 
cyklizacji. 

Przedmiotem zgłoszenia są również: sposób wytwa-
rzania związków o wzorze 2, w którym podstawniki 
mają wyżej .podane znaczenlie, polegający na tym, że 
w związkach o wzorze 3, w którym R 1 -R 6 mają wy-
żej podane znaczenie, a R10 oznacza grupę dającą się 
odszczepiać w warunkach utleniających lufo w łagod-
nych warunkach hydirolitycznych, grupę Rio wymienia 
się na grupę hydroksylową; sposób wytwarzania związ-

ków o wzorze 3, w którym podstawnM mają wyżej 
ipadane znaczeniie, polegający na tym, że estryfikuje 
się związki o wzorze 4, w którym Ri-R5 i Rio mają 
wyżej podane znaczenie; sposób wytwarzania związ-
ków o wzorze 4, w którym podstawniki mają wyżej 
podane znaczeniie polegający na tym, że od związków 
0 wzorze 5, w którym R 1 - R 5 i Rio mają wyżej podane 
zmaczenie, a R11 oznacza grupę dającą się odszczepiać 
w wartuinkach kwaśnych, odszczepia się tę grupę; spo-
sób wytwarzania związków o wzorze 5, w którym pod-
stawniki mają wyżej podane znaczenie polegający na 
tym, że związki o wzorze 6, w którym R3, R4, R5 
i R11 mają wyżej podane znaczenie poddaje się reak-
cji kondensacji ze związkami o wzorze 7, w którym 
R1, R2 i R10 mają wyżej podane znaczenie; sposób wy-
twarzania związków o wzorze 6, w którym podstaw-
nliki mają wyżej podane znaczenie polegający na tytm, 
że od związków o wzorze 8, w którym R3, R4, R5 
i Rn mają wyżej podane znaczenie, a R12 oznacza 
igrupę dającą się odszczepiać w warunkach hydroge-
molřtyoznych odsâczepia się tę grupę; oraz sposób wy-
twarzania związków o wzorze 8, w którym podstaw-
niki mają wyżej podane znaczenlie, polegający na tym, 
że związki o wzorze 9, w którym R5 i Rn mają wyżej 
podane znaczenie poddaje się reakcji kondensacji ze 
związkami o wzorze 10, w którym R3, R4 i R12 mają 
wyżej podane znaczenie. 

Związki o wzorze 1 są znane jako produkty pośred-
nie do wytwarzania argotalkaioidów. (7 zastrzeżeń) 
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C07D P.196022 16.02.1977 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wirzesizciz i Instytut 
Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, Polska (Woj-
ciech Gruszecki, Maria Gruszecka, Edward Borowski, 
Irena Biuśko-Osizczapowiicz, Jerzy Cieślak). 

Sposób wytwarzania nowych estrów 
acetylometylowych pochodnych ampicyliny 

Sposób wytwarzania nowych estrów acetylometylo-
wych pochodnych ampicyliny o wzorze ogólnym 1, w 
których A określa wzór 2, stanowiący resztę estru ace-
tylometylowego ampicyliny, zaś x=0 lub 1, a n i m są 
niższymi liiezibami całkowitymi od 1 do 7, przy czym 

n może być równe lub różne od m, polega na reakcji 
soli sodowej lub trójalikiloamoiniowej ampicyliny w 
roizpusziczalniiku organicznym, takim jak dwumetylo-
formaimid lub dwumetylosulfotlenek w roztworze wo'd-
nyim lub wodno-alkoholowym, z aldehydem octowym. 
Na&tęipnlie otrzymany półproduikit po jego izolacji lub 
bezpośrednio w imiesizaninie reakcyjnej zadaje się chlo-
roacatoneim i uzyisikuje produkt końcowy, który wy-
odrębnia się znanymi metodami. Nowe estry acetylo-
metylowe pochodnych ampicyliny otrzymuje siię rów-
nież z ampicyliny jako wolnego kwasu w postaci trój-
wodzianu lub w postaci bezwodnej po dodaniu roz-
tworu wodorotlenku sodowego lub trójalkiloaminy i 
przeprowadzeniu reakcji z aldehydem octowym we-
dług wyżej podanego sposobu. Jako alkohole w roiz-
tworach wodno-alkoholowych używa się niższe alko-
hole alifatyczne zawierające od 1 do 4 atoimów węgla. 

Nowe estry acetylometylowe pochodnych ampicyli-
ny mają zastosowanie w lecznicltwie jako środki prze-
oiwlbalkteryjne. (4 zastrzeżenia) 

C07D P. 196130 19.02.1977 

Zgłoszenlie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 192394 

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

Sposób wytwarzania nowych 
-tiazolinylo-5,6.-podstawionych benzimidazoli 

Sposób wytwarzania nowych l-tiazolinylo-5(6)-pod-
stawionych benzimidazoli, polega na reakcji odpowied-
niego 5 (6)-karbonylo-1-tiazolinylobenzimidazolu z od-
czynnikiem Grignarda lub alkiloliltem, hydrolizie otrzy-
manego ziwiązku i ewentualnym jego odwodnieniu 
i/lub acylowaniu. Wytworzone nowe związki odzna-
czają się działaniiem przeciwwirusowym. 

(8 zastrzeżeń) 

C07D P.196452 04.03.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwój owy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków, Polska 
(Henryk Nagiej Zbigniew Białecki, Aleiksander Se-
mlak, Jerzy Majewski, Zbigiriiew Różański). 

Reaktor do katalitycznego utleniania etylenu 

Reaktoir do katalitycznego Utleniania eitylenu tle-
nem zawartym w powietrzu lub samym tlenem, ma 
postać przeponowego wymiennika ciepła typu płasz-
czowo rurkowego. W przestrzenii wewnąitrzrurowej u-
mieszczony jest katalizatoir srebrowy w postaci ażuro-
wych pierścieniowych elementów wypełniających zna-
nych np. z polskiego opisu patentowego nr 55193, 
ewentualnie przemieszanych z katalizatorem srebro-
wym w tradycyjnej postaci ziarmistej. 

(2 izastrzeżenia) 
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C07D P. 199270 30.06.1977 

Pierwszeństwo: 02.07.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 702364) 

E. R. Squibb and Sons, Inc., Princeton, Stany Zjed-
noczone Ameryki (Bertthoid Richard Vogt). 

Sposób wytwarzania pochodnych 
pirazolo(l,5-0) chinazoliny 

Przedmiotem wynalazku, jest sposób wytwarzania 
związków o wzorze 1, w którym R1 i R2 mogą być 
jednakowe lub różne, R1 oznacza atom wodoru, rodnik 
alkilowy zawierający 1-3 atomów węgla lub rolnik 
fenylowy podstawiony ewentualnie rodnikiem R4 lub 
grupę o wzorze - (CH2)m-C(R7)(R8)-(CH2)n-OR6, R2 

oznacza grupę o wzorze -(CH2)m-C(R7)(R8)-(CH2)n-
-OR6 , atom wodoru, niższy rodnik alkilowy lub fe-
nylowy, ewentualnie podstawiiony rodnikiem. R4, przy 
czym co najmniej jeden z podstawników R1 i R2 ozna-
cza grupę o wzorze - (CH2)m-C(R7)(R8)-(CH2)n- OR6, 
R3 oznacza atom wodoiru, niższy rodnik alkilowy, rod-
nik benzylowy lub fenylowy, ewentualnie podstawio-
ny rodnikiem R4, R4 i R5, jednakowe lub różne, ozna-
czają atomy wodoru, niższe rodniki alkilowe, niższe 
grupy alkoksylowe, grupy alkanoilolksylowe, grupy 
benzyloiksylowe, grupy hydroksylowe, atomy chlorow-
ca (Cl, Br i F), grupy nitrowe i rodnikli trójfluorome-
itylowe, R6 oznacza atom wodoru, niższy rodnik alki-
lowy, grupę alikanoilową, grupę aroilową, grupę ary-
loalkanoilową, rodnik aryloalkilowy lub rodnfik feny-
lowy, zaś R7 i R8, takie same lub różne oznaczają 
atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, rodnik fenylo-
wy, lub benzylowy albo też R7 i R8 tworzą razem po-
jedynczy rodnik cykloalkilowy zawierający 3-7 ato-
mów węgla (CH2)m i (CH2)n oznaczają wiązania poje-
dyncze lub prostołańcuchowy, bądź rozgałęziony rod-
nik alkilenowy, a m i n , takie same lub różne, ozna-
czają liczbę atomów węgla w najdłuższym prostym 
łańcuchu, zawierającą się w granicach od 0 do 10, 
przy czym sama m+n jest nie większa niż 10. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że odpo-
wiedni związek o wzorze 7, w którym podstawniki 
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z 
odpofwiiednią pochodną acetylenową o wzorze 
R 1 -C=C-R 2 , w którym podstawniki mają wyżej po-
dane znaczenie. 

Związki o wzorze 1, są środkami przeciwalergiczny-
mi, przeciwzapalnymi, są użyteczne jako inhibitory 
3',5'-cyklicznej adenozynodiesterazy i 3',5'-cyklioznej 
guanozynodiesterazy jak również jako środki przedw-
iekowe oraz jalko inhibitory agregacji płytek krwi. 

(5 zastrzeżeń) 

C07D P. 200066 04.08.1977 

Pierwszeństwo: 04.08.1976 - Francja (nr 76 23 835) 

Société d'Etudes Scientifiques et Industrielles de 
l'Ilede-France, Paryż, Francja (Michel Thominet, Ge-
rard Bulteau, Jacques Acher, Claude Collignon). 

Sposób wytwarzania podstawionych 
2,3-alkiIeno-bis(oksy)-benzamidów 

Sposób wytwarzania podstawionych 2,3-alkileno-
-bis(oksy)-benzamidów o wzorze 1, w którym A 
oznacza ewentualnie podstawiony rodnik alkilenowy 
o 1-3 atomach węgla, R oznacza atom wodoru, rod-
nik alkilowy o 1-4 atomach węgla lub rodnik o 
wzorze -B-NR1R2, w którym B oznacza pojedyncze 
wiązanie lub rodnik alkilenowy o 1-3 atomach wę-
gla ewentualnie podstawiony, Ri oznacza atom wodo-
ru lub ewentualnie podstawiony rodnik alkilowy, 
alkenylowy lub alkinylowy, bądź łącznie z B stanowi 
część nasyconego lub nienasyconego pierścienia azo-
towego związku heterocyklicznego, R2 oznacza atom 
wodoru, ewentualnie podstawiony rodnik alkilowy, 
alkanylowy lub alkinylowy, lub rodnik heterocyklicz-
ny, lub R1 i R2 mogą być połączone, stanowiąc, układ 
heterocykliczny ewentualnie podstawiony,' R' oznacza 
-atom wodoru, rodnik alkilowy, alkenylowy, alkinylo-
wy, adamantylowy, pirymidynylowy, pirazynylowy, 
diazepinylowy, chinuklidynylowy, azabicykloalkilowy, 
diazabicyklOfalkilowy, bicykloalkilowy, ewentualnie 
ipodstawiony fenylowy lub aralkilowy, lub R' i B 
łączą się w układ heterocykliczny, X oznacza atom 
wodoru lub chlorowca, grupę hydroksylową, alkoksy-
lową, alkilową, aminową, acylową, rodnik aralkilowy, 
furanylowy, piranylowy, lub alkoiksykarbonylowy, Y 
oznacza atom wodoru lub chlorowca, grupę wodoro-
tlenową, alkoiksylową, nitrową, aminową, grupę aliki-

losiulfonylową, grupę sulfoinylową podstawioina ami-
ną, Z oiznacza atom wodoru lub chlorowca, grupę 
wodorotlenową, alkoiksylową, aminową, X i Y lub 
Yi Z mogą być połączone ze solbą poprzez ewentu-
alnie podstawiony łańcuch węglowy lub inne hetero-
atomy tworzą pierścień. Związki te wytwarza się 
ewentualnie w postaci dopuszczalnych farmakologicz-
nie soli addycyjnych z kwasami, czwartorzędowych 
soli amoniowych lub tlenków w postaci mieszanin 
racemicznych lub prawo- lub lewoiskrętnych izome-
rów przez reakcję związku o wzorze 2, w którym 
A,X,Y i Z mają wyżej podane znaczenie a D ozna-
cza grupę wodorotlenową atom chlorowca lub rod-
nik organiczny z amimą o wzorze HNRR', w którym 
R i R' ma wyżej podane znaczenie, lub pochodną tej 
aminy. 

Związki te mają działanie uspokajające, pycho-
stymulujące, dezinhibitujące i tymoanaleptyczne. 

(6 zastrzeżeń) 
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C07D P. 200483 26.08.1977 

Pierwszeństwo: 28.02.1977 - St. Zjedn. Am. (rar 773135) 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 183060 

The Wellcome Fundaiion Limited, Londyn, Wielka 
Brytania. 

Sposób otrzymywania pochodnych puryn 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
pochodnych guaniny i 2-aminoadeniny o wizorze 1, 
w którym R oznacza grupę aminową lub grupę, hy-
droksylową, [polegający na hydrolizie, w obecności 
zasady, związku o wzorze 2, w którym R1 oznacza 
grupę hydroksylową lub grupę -NR2 • CH1, i X2 ozna-

czają takie same lub różne grupy, z których każda 
może być grupą alkilową lub fenylową oraiz R2 ozna-
cza aitom wodoru lub grupę -CX1, przy czym gdy R1 

oznacza gnupę hydroksylową to R2 oznacza aitom wo-
doru. 

Związki o wzorze 1 wylkazują aktywność przeciw-
wirusową w stosunku do różnych odmian wirusów 
DNA i RNA. (12 zastrzeżeń) 

C08J 
B29C 

P.196522 08.03.1977 

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Pol-
ska ( Leopold Haczek, Roman Pawlik, Mirosław Spa-
diiiństki, Jerzy Józefowski, Adam Garczyński, Marian 
Pawłowski, Sławomir Zawadzki, Zygmunt Pieczaba). 

Sposób przetwórstwa odpadów z wyrobów 
polichlorowlnylowych na podłożu papierowym 

i tkaninowym 

Celem wynalazku jest dobór odpowiednich środ-
ków pomocniczych umożliwiających aglomerowanie 
odpadów bez oddzielania podłoża i przy użyciu ty-
powych «rządzeń stosowanych do przygotowainia mie-
szanek polichlorowinylowych. 

Sposobem według wynalazku cel ten osiąga się 
wtedy, gdy zmielone odpady miesza się z kompozyc-
ją środków pomocniczych składającą się z polimeru 
lub kopolimeru, lub terpolimeru, lub ich mieszaniny 
- charakteryzujących się niższą temperaturą żela-
tynizacji aniżeli polimer będący składnikiem odpa-
dów oraz ewentualnie zmiękczaczy, stabilizatorów 
termicznych i środków smarujących. (1 zastrzeżenie) 

C08G 
C08L 

P.196365 28.02,1977 

Radomska Fabryka Fanb i Lakierów, Radom, Pol-
ska (Ireneusz Kielski, Gerard Dulski, Blandyina Kiel-
ska, Janusz Klotchowicz, Józef Wojciechowski). 

Sposób otrzymywania wodororozcieńczalnych żywic 
epok sydo wy ch 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że otrzymana żywica składa się z 90-120 części wa-
gowych kwasów tłuszczowych oleju rycynowego lub 
sojowego oraz 90-110 części wagowych maleinizowa-
nych kwasów tłuszczowych, najkorzystniej oleju lnia-
nego. 

Żywica może być stosowania do produkcji emailii 
i podkładów wodorozcieńczalnych z możliwością ich 
stosowania w (różnych strefach klimatycznych, przy 
czym powłoki mogą być nakładane przy użyciu róż-
nych technik malarsko-lakierniczych. (1 zastrzeżenie) 

C08L 
C08J 
B32B 

P. 203250 22.12.1977 

Pierwszeństwo: 24.12.1976 - Luksemburg (nr 76 471) 

Hoechsrt AG, Frankfurt n/Menem, RFN. 

Zdolny do pobierania i przepuszczania pary wodnej 
produkt powierzchniowy z polichlorku winylu 

oraz sposób jego wytwarzania 
Zdolny do pobierania i przepuszczania pary wodnej 

prodiukit powierzchniowy z polichlorku winylu albo 
kopolimeru otrzymanego za pomocą chlorku winylu 
z równomiernie wkomponowanym dadatkiem złożo-
nym z cząsteczek polimeru, charakteryzuje się tym, 
że jako dodatek zawtiera cząstki złożone z co najmniej 
jednego zdolnego do pęcznienia, modyfikowanego po-
limeru. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do ma-
sy podstawowej ze sproszkowanego miękkiego poli-
chlorku winylu albo sproszkowanego miękkiego kopo-
limeru chlorku wlinylu dodaje się cząsteczki złożone 
z co najmniej jednego zdolnego do pęcznienia, mody-
fikowanego polimeru i rozprowadza je w nim równo-
miernie a następnie mlieszaninę poddaje się formowa-
niu, albo do masy podstawowej złożonej z pasty poli-
chlorku winylu albo pasty kopolimeru chlorku winylu 
dodaje się cząstki złożone z co najmniej jednego zdol-
nego do pęcznlienia, modyfikowanego polimeru i roz-
prowadza w niej równomiernie a następnie mieszaninę 
rozprowadza się przez powlekanie. 

Tego rodzaju produkty powierzchniowe nadają się 
zwłaszcza jako namliasttlka skóry (skóra syntetyczna) 
na wierzchy obuwia, pokrycia tapicerskie i odzież 
wierzchnią (odzież skórzana i na każdą pogodę), jak 
ráwrílež jako materiał namiotowy albo opończe. 

(9 zastrzeżeń) 

C09B 
DC6P 

P.201644 T 20.10.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „Organika", Zgierz, Polska (Andrzej Gawłowslki). 

Sposób otrzymywania nowych barwników kwasowych 
pochodnych antrachinonu oraz sposób barwienia 

tymi barwnikami 

Nowe barwniki kwasowe pochodne antrachinonu o 
ogólnym wzorze podanym na rysunku, w którym X 
oznacza grupę amonową albo altom wodoru, litu, po-
tasu lub sodu, R1 i R2 oznaczają atomy wodoru bądź 
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grupy nitrowe, sulfonowe, metoksylowe lub metylowe, 
przy czym R1 i R2 mogą być jednakowe lub różne, 
R3 oznacza atom wodoru bądź grupę metylową lub 
etylową, a R4 oznacza altom wodoru lub chloru bądź 
igrupę. metylową, metoksylową, hydroksylową lub sul-
fonową, otrzymuje się sposobem według wynalazku na 
drodze kondensacji w środowlisku wodnym l-amino-2-
-sulfo-4-bromoantirachinonu z aminowymi pochodny-
mi dwufenyloatminy. 

Sposób barwienia włókien proteinowych i poliami-
dowych metodą wyczerpywania z kwaśnej kąpieli we-
dług wynalazku polega na tym, że stosuje się barw-
niki otrzymywane sposobem według wynalazku. 

(4 zasitrzeżenfa) 

C09D 
B27D 

P. 200623 T 01.09.1977 

Krajowy Związek Spółdzielni Pracy Tworzyw Sztucz-
nych i Gumy Ośrodek Technologii Chemii Gospodar-
czej, Bydgoszcz, Polska (Jan Zimermann, Janusz Nie-
dibalski). 

Sposób uzupełniania ubytków forniru drewnopodobną 
masą szpachlową 

Sposób według wynalazku polega na nakładaniu ko-
lejno w odstępach 1 godiziny cienkich warstw drewno-
podobnej masy szpachlowej otrzymany przez zmiesza-
nie 81% wagowych lakieru nitrocelulozowego zawiera-
jącego 63% wiag. żywicy dwufenylopropanoiwo-formal-
dehydowej modyfikowanej kalafodią, 1,8% wag. trój-
esttru kwasu rycynolowego i gliceryny, 1,8% wag. fta-
lanu dwubutylu, 1,8% wag. pokositu lnianego, 8% wag. 
toluenu, 3,7% wag. octanu amylu, 3,7% wag. octanu 
etylu, 0,9% wag. alkoholu etylowego, 8,5% wag. alko-
holu butylowego z 1,1% wag. aerosilu, 16,2% wag. wy-
bielanych trocin o granulacji poniżej 0,15 mm, 1,7% 
wag. alkoholu butylowego, aż do całkowitego wypeł-
nienlia ubytków. Po utwardzeniu uzupełnienia należy 
pokryć je warstava lakieru nitrocelulozowego. 

(1 zastrzeżenie) 

C09D P.201581 T 18.10.1977 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Andrzej Malczewski, Jerzy Iwanow, Jerzy Zaiwadzfci, 
Tadeusz Żak, Róża Bąk, Zbigniew Męczarski). 

Sposób wytwarzania środka do preparatów 
antykorozyjnych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
éirodka do preparatów antykorozyjnych zwłaszcza dla 
ochrony czasowej powierzchni detali metalowych obro-
bionych mechanicznie lub pokrytych powłokami, któ-
ry polega na tym, że pozostałość podestylacyjną z ole-
ju talowego o temperaturze wrzenia powyżej 150°C 
pod ciśmlieniem 50 mmg Hg ogrzewa się z alkoholami 
i'lub aminami. 

Estryfikację prowadzi slię w temperaturze od 130cC 
do 280°C do spadku liczby kwasowej do około 5, ko-
rzystnie w obecności kaitalizaitorów - zwliązków pier-
wiastków II lub III grupy układu okresowego w 
szczególności Mg, Zn, Ni i Ca. Ogrzewanie z aminami 
przeprowadza się w przedziale temperatur od 80°C 
do 280°C do uzyskania liczby kwasowej w granicach 
od 0 do 40 mg KOH/g, korzystnie nie większej niż 
15 mg KOH/g. (4 zastrzeżenia) 

C09D P.201582 T 18.10.1977 

Insttytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Andrzej MarczewskÜ, Jerzy Iwanow, Jerzy Zawadzki, 
Tadeusz Żak, Róża Bąk, Zbigniew Męczarski). 

Środek do wytwarzania preparatów antykorozyjnych 

Środek do wytwarzania preparatów antykorozyjnych 
zwłaszcza dla ochrony czasowej powierzchni wyrobów 
rnetaiłowycih obrabianych mechanicznie lub pokrytych 
powłokami sitanowfi pozostałość podestylacyjną z oleju 
talowego zawierającego fito- i sitosterole zesttryfiko-
wane częściowo kwasami żywicznymi lub tłuszczowy-
mi, o temperaturze wrzenia powyżej 150°C pod ciśnie-
niem 50 mm słupka rtęci i/lub produkt jej przeróbki 
tenmiczinej z alkoholami i/lufo aminami. 

(1 zastrzeżenie) 

C09K P.203200 21.12.1977 

Ptienwszeńsibwo: 22.12.1976 - Węgry 
(nr 2251/NA-1048/1976) 

Nagnyomásu Kisérleti Iintézet, Dunai Köottajipari 
VallaM, Százhalomlbattta, Węgry (József Falaiky, József 
Hoffmann, István Gémes, Sándor Lázár, István Péter, 
Jóizsef Horváth, Ádám Rausicher, Jánoš Forsifcner, Zol-
tán Szafoó). 

Środek hamujący korozję 

Wynalazek dotyczy środka hamującego korozję, 
zwłaszcza środka hamującego lub ograniczającego ko-
rozję chemiczną i/lub elektrochemiczną znajdującego 
zastosowanie przede wszystkim w przemyśle gazownii-
czym, naftowym i petrochemicznym. 

Środek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zawiera jako substancję czynną 1-99% wagowych 
aniliny podstawionej przy atomie azotu rodmikîem 
alkilowym o 1-6 atomach węgla, rodnikiem cyfcloal-
külowym o 5-7 atomach węgla, rodnikiem fenylowym 
ii/lub rodnikiem alkilofenylowym o 1-6 atomach wę-
gla w grupie alkilowej, oraz 99-1% wagowych cyklo-
heksyloaminy podstawionej przy atomie azotu rodni-
kiem alkilowym o 1-6 atomach węgla, rodnikiem 
cyfcloalfcilowym o 5-7 atomach węgla, rodniikiem fe-
nylowym i/lufo rodniikiem alkilofenylowym o 1-6 ato-
mach węgla w grupie alkilowej, ewentualnie w mie-
szaninie z organlicznymi rozpuszczalnikami i/lub sub-
staincjami powierzchniowo czynnymi. (7 zastrzeżeń) 

C10B P. 196496 08.03.1977 

Zakłady Koksownicze „Wałbrzych", Wałbrzych, Pol-
ska (Mieczysław Łojek, Jerzy Maliszewski, Roman Pu-
dllik, Ryszard UlatowskÜ). 

Sposób przygotowania wysokouwęglonych substancji 
schudzających do mieszanki wsadowej, przy produkcji 
koksu odlewniczego, układ do stosowania tego sposobu 

oraz mieszkanka wsadowa do produkcji koksu 
odlewniczego 

Sposób przygotowaniia wysokouwęglomych substancji 
schudzających do mieszanki wsadowej przy produkcji 
koksu odlewniczego, polega na zmieleniu substancji 
schudzających w młynach kuilowo-pierścieniowych w 
atmosferze gazów inertnych. Układ według wynalazku 
składa slię ze zbiornika (1) połączonego dozownikiem 
(2), przenośnikiem nieckowym (3), zbiornikiem (4) i do-
zownikiem (5) z suszarką fluidalną (6), która za po-
średnictwem zbiornika (11) dozownika (12), przenoś-
nika (13), zbiornika (14) oraz podajnika (18) jest złą-
czona z młynami kulowo-pierścieniowymi (19), te zaś 
przez zbiornik magazynowy (21) i dozownik (22) z 
młynami młotkowymi (23). Do młynów kulowo-pierś-
cieniowych (19) doprowadza się spaliny z baterii ko-
ksowniczej. Mieszanka wsadowa złożona z mieszanki 
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węglowej i substancji schudzających wysolkouwęglo-
nych według wynalazku zawiera 5 -20 części wago-
wych substancji schudzających wysokouwęglonych o 
uziairnieniu poniżej 0,2 mm. (5 zastrzeżeń) 

C10B P. 203778 02.01.1978 

Pierwszeństwo: 03.01.1977 - RFN (nr P 2700044.8) 

Dlidier Engineering GmbH, Essen, RFN. 

Sposób ograniczania skraplania podczas transportu 
gorącego surowego gazu koksowniczego 

do miejsca stosowania 

Wynalazek dotyczy sposobu ograniczania skraplania 
podczas transportu gorącego surowego gazu koksowni-
czego do miejsca stosowamlia, zwłaszcza do stosowania 
w sposobie bezpośredniej przeróbki surowego gazu 
koksowniczego na gaz rozszczepienia. 

Cechą sposobu jest według wynalazku to, że tlen, 
powietrze wzbogacone tlenem lub inną zawierającą 
tlen mieszaniinę gazową wtrysku je się do opuszczają-
cego piec koksowniczy, gorącego surowego gazu 
koksowniczego, i to w takiej ilości, aby dzięki uzyska-
nemu poprzez związane z tym częściowe spalenie su-
rowego gazu kolksowniczego wzrostowi temperatury 
surowego gazu koksowniczego ograniczyć skraplanie 
wyżsizych węglowodorów i objawy krakowania pod-
czas dalszego transportu do miejsca stosowania. 

W przypadku wykorzystania wynalazku do zastoso-
wania w sposobie bezpośredniej przeróbki surowego 
gazu kolksowniczego na gaz z rozszczepienia, cechą 
sposobu według wynalazku jest także to, że gorący su-
rowy gaz koksowniczy, opuszczający piec koksowniczy 
prowadzi się rurą wewnętrzną rury dwuściennej do 
urządzenia zgazowania a w urządzeniu zgazowania po-
wstający gaz z rozszczepienia prowadzi się rurą płasz-
czową rury dwuściennej w przeciwprądzie do surowego 
gazu koksowniczego, albo że goirący surowy gaz kok-
sowniczy bezpośredniio podczas opuszczania baterii 
.koksowniczej zgazowuje się za »pomocą tlenu, powie-
trza wzbogaconego tlenem lub innej zawierającej tlen 
mieszaniny gazowej a tym samym przekształca w gaz 
z -rozszczepienia, który dalej transportuje się do mii e j -
sca stosowania. (7 zastrzeżeń) 

C10J P. 203826 05.01.1978 

Pierwszeństwo: 05.01.1977 - RFN (nr nr P. 2700279.5, 
P. 2700280.8, P. 2700281.9) 

Rhrkohle AG, Essen, RFN (Josef Langhoff, Gerhard 
Röbke, Jürgen Seijpenbunsch). 

Sposób zgazowania stałych materiałów paliwowych, 
zwłaszcza węgla kamiennego i urządzenie 

do zgazowania stałych materiałów paliwowych 
zwłaszcza węgla kamiennego 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że doprowadzenie wsadu do przestrzeni zgazowania i 
odprowadzenlie popiołu z przestrzeni zgazowania do-
konuje się przy ciągłym utrzymywaniu nadciśnienia 

panującego w przestrzeni zgazowania generatora, przy 
czym dawkowane ze zbiornika odpowiedniie porcje 
wsadu spręża się do ciśnienia odpowiadającego robo-
czemu ciśnieniu generatora, oddzliela od reszty wsadu 
za pomocą urządzenia tłoczącego i doprowadza do 
przestrzeni zgazowania. Popiół odbiera się z przestrzeni 
zgazowaniia porcjami, przy czym porcje te doprowadza 
się do wysokości ciśnienia atmosferycznego i usuwa 
na zewnątrz. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że dolna część zasobnika (1) wsadu połączona jest 
z przestrzenią zgazowania poprzez górną część gene-
ratora (7) za pomocą urządzenia tłoczącego (3) wsad 
i przewodów rurowych (5, 6), przy czym urządzeniem 
tłoczącym (3) jest siłownik tłokowy, zaś dolna część 
(12) generatora jest połączona z urządzeniem tłoczą-
cym (13), do odprowadzania popiołu. (38 zastrzeżeń) 

C10L P.196443 03.03.1977 

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Instytut Che-
mii Organiicznej PAN, Warszawa, Polska (Wanda Kie-
wlicz, Marek, Malinowski, Stanisław Malinowski, Piotr 
Wierzchowski, Ludwtik Mayer, Tadeusz Kapcia, Jerzy 
Chachulski, Stanisław Radzimirski, Roman Skwarek). 

Sposób otrzymywania benzyny 
o zwiększonej liczbie oktanowej 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do ben-
zyny dodaje slię 1-40% wagowych surowego produktu 
eteryfikacji metanolu olefiną o 4 - 6 atomach węgla 
w cząsteczce, zawierającego jeszcze nieprzereagowany 
metanol. (3 zastrzeżenia) 

C11C P. 196202 22.02.1977 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzderzyn-Koźle, Polska (Stanisław Łuczyn, Albin 
Szocik, Janina Karbowiak, Jan Roman, Michał Stel-
mach). 

Sposób rafinacji tłuszczów zwierzęcych 

Sposób wg wynalazku polega na rozpuszczeniu 
tłuszczów w węglowodorowym niepolarnym rozpusz-
czalniku. Następnie białka substancje zapachowe i 
produkty utlenienia wyekstrahowuje się z tego roz-
tworu pirzeciwprądowo lub współprądowo w tempe-
raturze 15-70°C alkoholo wo-wodnym roztworem. 

Do ekstrakcji użyty może być alkohol etylowy lub 
metylowy zmieszamy z wodą. Korzystnie stosuje się 
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na 1 część objętościową roztworu węglowodorowego 
tłuszczów 0,25-3 części objętościowych roztworu al-
koholowo-wodnego. Sposób może być stosowany 
zwłaszcza do rafinacji tłuszczów odpadowych. 

(4 zastrzeżenia) 

C12D P. 195087 03.01.1977 

Pierwszeństwo: 02.01.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 646 295) 

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

Sposób wytwarzania trwałej kompozycji 
antybiotycznej 

Sposób wytwarzania trwałej kompozycji antybio-
tyczinej polega na tym, że w wodnym roztworze pi-
rolidonu-2 rozpuszcza się antybiotyk z grupy tetra-
cykilin, rozpuszczalny w tym roztworze, farmakolo-
gicznie dopuszczalny związek metalu ziem alkalicznych 
i ewentualnie poliwinylopirolidoin, po czym ewentu-
alnie doprowadza się pH do wartości, przy której 
uzyskuje się roztwór. 

Jak antybiotyk stasuje siię oksytetracykliiinę, wi-
bramycynę, tetracyklinę, chlorotetracyklinę lub ich 
sole z farmakologicznie dopuszczalnymi kwasami, z 
tym, że jeżeli stosuje się chlorotetracyklinę jako zwią-
zek metalu ziem alkalicznych stosuje się związek 
wapnia a jeżeli stosuje się antybiotyk inny niż chlo-
rotetracyklirua jako związek metalu ziem alkaicznych 
stosuje się związek magnezu. (8 zastrzeżeń) 

C12D P. 199271 30.06.1977 

Pierwszeństwo: 30.06,1976 - St. Zjedn. Amer. 
(nr 701.395) 

04.01.1977 - Sit. Zjedn. Amed. (nr 756.659) 

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

Sposób wytwarzania nowego antybiotyku 

Przedmiotem wynalazku jest /sposób wytwarzania 
nowego antybiotyku o wzorze przedstawionym na ry-
siUinku. Sposób wg wynalazku polega na tym, że pro-
wadzi się podpowierzchniową, napowietrzną hodowlę 
drobnoustroju Streptomyces hydroscopicus NRRŁ 8180 
lub jego mutantów w podłożu wodnym, która zawiera 

przyswajalne źródło węglowodanów azotu i soli nie-
organicznych. Hodowlę prowadzi się do momentu, gdy 
zasadnicza część antybiotyku znajdzie się w podłożu 
a następnie wyodrębnia się antybiotyk z podłoiża. 

(1 zastrzeżenie) 

C21B 
C22B 

P. 202206 17.111.1977 

Pierwszeństwo: 17.11.1976 - Luksemburg (mr 76218) 
26.09.1977 - Luksemburg (nr 78186) 

Aciéries Réunies de Bunbach-Bich-Diuidelange S. A. 
ARBED, Luksemburg, Luksemburg. 

Sposób spieniania ciekłego żużla metalurgicznego i 
urządzenie do spieniania ciekłego żużla metalurgicz-
nego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że czas 
trwania procesu wstępnego spieniania żużla określa się 
w zależności od cech fizycznych żużla, zwłaszcza od 
jego 'temperatury i lepkości przez dobór odpowiednie-
go poziomu wysokości, z której ciekły żużel jest po-
dawany na pokrytą cienką warstwę bieżącej wody 
rynnę (3) do wstępnego spieniania. 

Urządzenie 'według wynalazku /składa isię z rynny 
pośredniej (2), przejezdnej po' nachylonym torze pod 
nieruchomo^ zamocowaną rynną zasilającą (1), jak rów-
nież z nieruchomo zamocowaneij rynny (3) do wstęp-
nego spienienia, umieszczonej pod rynną pośrednią (2). 
Rynna (3) do wstępnego spieniania jest na swym koń-
cowym odcinku rozdzielona na dwa tary rozchodzące 
się względem siebie pod kątem od 115° do 30°. 

(14 zastrzeżeń) 

C21C 
C22C 

P. 202212 16.11.1977 

Huta Kościuszko, Chorzów, Polska (Henryk Kurnik, 
Zbigniew Śmietanko, Andrzej Krawozyk, Jan Janocha, 
Julian Romańczyk). 

Sposób wytwarzania i stal węglowa zwłaszcza na 
szyny kolejowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania mini-
malnej jamy skurczowej w odlewie i strefy pęcherzy 
bardzo płytkiej, która ulega zgrzaniu w czasie wstęp-
nego walcowania. 

Sposób wytwarzania stali węglowej zwłaszcza na 
szyny kolejiofwe polega na wstępnym odtlenieniu, któ-
re przeprowadza się po wyświeżeniu kąpieli w piecu, 
w czasie spustu wytopu do kadzi przez dodanie do 
spływającej z pieca kąpieli przed otworem spustowym 
żelazomanganu do 50% całkowitej ilości potrzebnej 
do uzyskania założonej wartości manganu w stali. Do-
dawany żelazomangan podgrzany jest do temperatury 
minimum 300°C i ma granulację do 40 mm. Pozosta-
łe 50% całkowitej ilości żelazomanganu oraz całkowitą 
ilość żelazokrzemu dodaje się ido kadzi. Tak przygo-
towaną stal odlewa się z podwyższoną prędkością od-
lewania. 

Stal węglowa zwłaszcza na szyny kolejowe charak-
teryzuje się podwyższoną zawartością węgla w ilo-
ści 0,4 do 0,55% wagowych manganu w ilości 0,60 do 
0,i*0% wagowych i obniżoną zawartość krzemu w ilości 
0,06 do 0,10% wagowych. (3 zastrzeżeniia) 
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C22B P. 201558 T 15.10.1977 

Politechnika Śląska 'im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Stanisław Tochowicz, Remigiusz Sosnowski, 
Andrzej Szydło, Staniisław Góra). 

Urządzenie do rafinacji i uszlachetniania stali 
i żelazostopów 

Wynalazek rozwiąizuije zagadnienie prowadzenia je-
dnocześnie qperacji uśredniania składu chemicznego 
w całej objętości metalu, wprowadzenia dodaitków sto-
powyidh z zapewnieniem dobrych warunków hydro-
dynamicznych ich rozpuszczania, odgazowanaa i odtle-
niiaraia stali pad obniżonym ciśnieniem. 

Urządzenie według wynalazku ma kadź stalowniczą 
(1), (która ma zamontowaną indukcyjną pompę cylin-
dryczną (3) z komorą rafinacyjiną (4) wyposażaną w 
dozownik dodatków rafinacyjmych. 

Kadź stalownicza fl) przykryta jest hermetyczną 
pokrywą (2), na której zainstalowane są stożek wle-
wowy (4) ciekłego metalu, dozownik (5) dodatków sto-
powych i pompa próżniowa (6). Otwór (10) odprowa-
dzający ciekły metal z pompy znajduije się w takám 
położeniu względem otworu wlewowego (11) pompy, 
aby zachodził ruch metalu w całej jego objętości, a 
dozownik (5) dodatków stopowych znajduje się przy 
otworze (10) odprowadzającym ciekły motal z pompy. 

(2 zastrzeżenia) 

Stop niklowy żarowy trzymały 

Stop niklowy o składzie chemicznym 19,0 do 21,0% 
chromu, 19,0 do 21,0% kobaltu, 3,0 do 5,0% mollibdeniu, 
2,0 do 3,0% tytanu, 0,5 do 1,5% aluminum, do 1,0% man-
ganu, do 0,2% cyrkonu, do 0,03% boru, charakteryzuije 
się tym, że zawiiera 1,0 do 1,5% krzemu. 

(1 zastrzeżenie) 

C22D P. 203244 22.12,1977 

Pierwszeństwo: 23.12.1976 Stany Zjedn. Ameryki 
(nr 754 025) 

01.08J1977 Stany Zijedn. Ameryki (nr 820 834) 

Diaimonid Shamrock Technologies S. A., Genewa, 
Szwajcaria. 

Elektrody zawierające węglik krzemu, borki 
metali zaworowych i węgiel 

Spiekana anoda według wynalazku zawiera głównie 
40-90% wagowych co najmniej jednego borku metali 
takich jak tytan, tantal, cyrkon, gMin. hafn, niob, wol-
fram, itr, molibden i wanad, 5-40% wagowych wę-
glika krzemu i 5-40% wagowych węgla. 

(5 zastrzeżeń) 

C22C P. 196048 15.02,1977 

Akademia Górniiozio-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Czesław Adamski, Staniisław 
Rzadkosz, Kabimiierz Szymańda, Henryk Postołek, 
Włodaimienz Faba, Tadeusz Piwawarczyk, Marian Ku-
charska, Michał Zibarowski, Mieczysław Niemczyńskfi, 
Roman Kiulbala). 

Stop aluminium o podwyższonej zdolności 
do tłumienia drgań 

Stop aluminium o podwyższonej zdolności do tłu-
mienia drgań zawiera wagowo 35-60% cynku, skład-
niki stopowe jak: miedź, magnez, krzem, nikiel w 
ilości do l0% oraz aluminium w uzupełnieniu do 100% 
wagowych. (1 zastrzeżenie) 

C22C P. 203636 30.12,1977 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Marian Tomczyk, 
Witold MiśkiiawiŁcz, Zygmunt Roszkowská). 

C23B P. 196234 22.02.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Zygmuinit Rójek, Szcze-
pan Gałązka, Stanisław Gierlicki, Wiktor Hałas, Ta-
deusz Kaczor, Szymon Kochan, Franciszek Podbiał, 
Bolesław Cegieła, Tadeusz Kampczyk, Bernard Ko-
stiorz). 

Urządzenie do odprowadzania, regulacji poziomu 
i szybkości wypływu elektrolitu obiegowego waniea 

elektrolitycznych 

Urządzenie do odprowadzania elektroHltfU z wanien 
zainstalowane na bocznej zewnętrznej stronie wanny, 
charakteryzuje się tym, że do czołowej ściany (1) za-
monitowana jast rurowa osłona (3) zakończona zwężką 
(4) z umocowanym poniżej przewężeniem (5) a we-
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wnątrz rurowej osłony (3) umieszczana jest rura (6) 
wykonana z tworzywa sztucznego z umocowaną na jej 
końcu wyprofilowaną zatyczką (9). Po podniesieniu 
zatyczki (9), elektrolit wypełniający wannę »pływa po-
przez cylindryczny przewód (11) i rurową osłonę (3) 
do zbiornika cyrkułacyjnego. Na górną część nury (6) 
osadzona jest przesuwanie i obrotowo ruchoma nasad-

ka (7) z otworem (8) wydrążanym poprzez rurę (6) i 
nasadkę (7), a ruchem nasadki (7) wokół jej osi lub 
przez przesunięcie pionowe regulowany jest poziom 
elektrolitu w wannie. 

Urządzenie według wynalazku stosowane jest w 
przemyśle metali nieżelaznych zwłaszcza w wannach 
do elektrolitycznej rafinacji miedzi. (2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D03D P. 197573 22.04.1977 

Władysław Kwazebart, Białystok, Polsika (Władys-
ław Kwazebatrt). 

Tkanie wieloprzesmykowe na krosnach z okresowym 
wprowadzeniem wątku i rozwiązanie konstrukcyjne 

tego sposobu w odniesieniu do typowych 
krosien czółenkowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wielbprzesmy-
kowego tkania tkanin pojedynczych d wielowarstwo-
wych na krosnach z okresowym wprowadzeniem wąt-
ków oraz zespołów urządzeń do stosowania tego sposo-
bu w odniesieniu do typowych krosien czółenkowych. 
Siposób według wynalazku polega na tym, że z nitek 
gałęzi górnej przesmyku podstawowego tworzy się 
Wielopiętrowe przesmyki dodatkowe, w które wprowa-
dzany jest wątek nośnikami analogicznymi jak w 
przesmyk podstawowy lub innymi. 

Zesipół urządzeń do stosowania tego sposobu w od-
niesieniu do krosien czółenkowych lub bezczółenko-
wych charakteryzuje się tym, że w krosno jednoprze-
smykowe wmontowane zostają urządzenia i mecha-
nizmy, przy pomocy których mogą być tworzone pię-
trowo dodatkowe przesmyki i wprowadzane w nie 
dodatkowe wątki, przy czym te dodatkowe urządzenia 
i mechanizmy wprowadzane do krosna stanowią: me-
chanizm nicielinieowy diwuipozycyjny, urządzenie mi-
moarodowe iub krzywkowe do tworzenia dodatkowe-
go przesmyku, urządzenie dwusttronnego wprowadza-
nia dodatkowego wąitku w przesmyk i chwytak do 
dwustronnego wprowadzania wątku w przesmyk, pro-
wadniki chwytaka i wyrziutnie, urządzenie przerzuitu 
chwytaka, urządzenie zaciskowe bezczółenkowego spo-
sobu tkania, zaciski 'przytrzymujące końce nitek wątku 
ściągane z nawojów, mechaniczne urządzenie środko-
wego cauj'ndika wątku oraz urządzenie 'zabezpieczające 
przed przybiciem chwytaka w przesmyku w przypad-
ku jego niedolotu. 

(14 zastrzeżeń) 

D06C P. 196341 28.02.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemys-
łu Bawełnianego, Łódź, Polska (Bolesław Kucner Jó-
zef Meissner). 

Urządzenie do czyszczenia płaskich włókienniczych 
materiałów 

Celem wynalazku jest całkowite oczyszczenie tkani-
ny <z zanieczyszczeń oraz możliwość współpracy urzą-
dzeń z wy.kańczalniczymi maszynami. Urządzenie we-
dług wynalazku zawiera skrobak (1) usytuowany na 
torze włókienniczego materiału (3) w pobliżu obroto-
wej szczotki (2) oraz ssawkę (4) współpracującą ze 
szczortką (2), podłączoną do części ssawnej wentylato-
ra (23). Część tłoczna wentylatora (23) jest podłączona 

do urządzenia (24) do oczyszczania powietrza. Szczotka 
może być napędzana przesuwającym się włókienni-
czym materiałem (3) podlegającym oczyszczaniu lub 
napędowym układem (22). (5 zastrzeżeń) 

D06P P. 203936 11.01.1978 

Pierwszeństwo: 14.0(1.1977 - Wielka Brytania 
(nr 1487/77) 

Imperiał Chem&oal Industiers Dinniitieid, Londyn, 
Wielka Brytania. 

Sposób barwienia 

Sposób barwienia systemem ciągłym materiałów 
włókienniczych z poliesitrów aromatycznych lub z trój-
octanu celulozy, oraz materiałów z włókien mieszanych 
zawierających poliester aromatyczny i celulozę, polega 
na tym, że na materiał z poliestru lub trójoctanu na-
nosi się zawiesinowy barwnik azowy zawierający po-
jedynczą grupę estrową i co najmniej jedną grupę 
taką jak pierwszo-, driugo- lub trzeciorzędowa grupa 
sulfamylowa lub karbamylowa, imidowa, zwłaszcza 
ftalimidowa, hydroksy, acyloksy, sulfonu, zwłaszcza 
alkilosulfonylo we i lakitanowa, a na materiał z włó-
kien mieszanych nanosi się barwnik reaktywny lub 
inny. Wybarwiony materiał poddaje się obróbce w 
alkalicznej kąpieli wodnej o pH powyżej 8 i w tem-
peraturze w zakresie 50-85°C. 

(10 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01B P. 196143 19.02,1977 

Polskie Koleje Państwowe - Centralne Biuro Kon-
strukcyjne, Polska (Józef Matyja). 

Tor podsuwnicowy dla wagonów platform 
pociągu do układania torów 

Wynalazek rozwiązuje zagadiniienie budowy toru 
podisuiwniiooiwego zabudowanego na wagonach - plat-
formach przeznaczonych do transportou, układania i 
zrywania torów kolejowych. 

Istota rozwiązania polega na tym,, że szyny usytu-
owane wzdłuż wagonów platform., tworzące tor dla 
suwnic bramowych, składają się z odcinków (1) po-
łączonych ze sobą przegubami (2) umożliwiającymi 
przemieszczenia pionowe szyn, pochodzące od nierów-
ności podtorza układanego tonu. Skrajne odcinki szyn 
toru podisuwiniicoiwego dwóch sąsiednich platform są 
połączone za pośrednictwem złącza miedzyiwagonowe-
go składającego się z dwóch segmentów (5) i (6), które 
to segmenty z jednej strony połączone są przegubowo 
z szynami toru podisiuwnioowego a z drugiej strony za 
pośrednictwem przegubu (9), prowadnic i listw prowa-
dzących połączone są ze sobą. 

Szyny toru pódisuwnicowego według wynalazku są 
ukształtowane jako wieloprzęsłowe belki ciągłe z 
przegubami, co wipływa na zmniejszenie naprężeń w 
szynach i stwarza korzystne układanie się toru pod-
suwnicowego podczas przejazdu przez łuki i nierów-
ności torów. (2 zastrzeżenia) 

E01C P. 196569 08.03.1977 

Okręglbowy Zakład Transportu i Maszyn Drogo-
wych, Bydgoszcz, Polska (Oktawian Lachczyk, Michał 
Kitkowski, Bolesław Dubiela, Janusz Zaręba, Jerzy 
Gili). 

Rozsypywarka do materiałów pylistych 

Przedmiotem wynalazku jest rozisypywarka do ma-
teriałów pylistych zwłaszcza cemenftu przystosowana 
do współpracy z przyczepą załadowczą i ciągniilkliem. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rozsypywania 
materiału ze stałą dowolnie dobraną wydajnością dla 
danej prędkości rozsypywarki. Rozisypywarka składa 
się ze skrzyni rozisypowej (3) oraz umieszczonych w 
jej dolnej części przenośnika ślimakowego (5) i dozo-
wnika łopatkowego (7), między którymi umieszczone 
są ruchome zasuwy (6). Przenośnik ślimakowy (5) 
otrzymuje napęd poprzez przekładnię kątową (4) z 
wałka odbioru mocy ciagn'ika, a dozownik łopatkowy 
Í7) otrzymuje napęd za pośrednictwem przekładni łań-
cudhowej zębatej (9) i przekładni bezistopnioweij (9) 
z kół jezidnych tego ciągnika. (2 zastrzeżenia) 

E02B P. 198651 T 02.06.1977 

Kombinat Górniczo-Huitniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Andrzej Pachlewski, Stefan Dawid, Kazi-
mierz Chocianowski). 

Sposób wznoszenia zapory zbiornika materiałów 
ziarnistych doprowadzanych transportem 

hydraulicznym oraz ścianka osłonowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
rejonu lokalizacji zwałowiska przed zalewem w przy-
padku awarii rurociągu namywającego. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że kolejno wznoszony stopień (4) zapory wykonuje 
się w budowlanych elementów przestrzennych usta-
wionych w ciąg tworzący w linii tego stopnia zapo-
ry ścianą osłonową (6) oraz z namywanej z znany 
sposób grawitacyjnie plaży na kolejnym stopniu, w 
której utwierdza się wymienne budowlane elementy 
do podłoża poniżej wzniesionego stopnia zapory na-
mywanym materiałem, rozprowadzanym rurociągiem 
(7), który umieszcza się na tych budowlanych elemen-
tach przestrzennych kolejnego stopnia zapory. 

Ścianka osłonowa jest wykonana z budowlanych 
elementów przestrzennych w postaci dwóch płyt (18, 
19), usytuowanych względem siebie w postaci kątow-
nika, z których co najmniej część płyty poziomej (18) 
jelst usytuowana od wewnętrznej strony zbiornika (1). 

(3 zastrzeżenia) 
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E02D 
G05D 

P. 202141 15.11.1977 

Pierwszeństwo: 02.12.1976 - Szwecja (nr 76 13559-9) 

Linden - Alimak AB, Skellefteo, Szwecja. 

Urządzenie do utwardzania gruntu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro-
stej konstrukcji umożliwiającej rejestrację rozkładu 
środka wiążącego w płaszczyźnie pionowej i pozio-
mej na znacznych obszarach. 

Urządzenie do utrwardzania gruntu, obejmujące po-
jazd (8) wyposażony w agregat wiertniczy przystoso-
wany do wtryskiwania środka wiążącego i miesza-
nia go z gruntem podczas pracy świdra oraz zbior-
nik (18) środka wiążącego wyposażony w zespół za-
silający (20) agregat wiertniczy środkiem wiążącym, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawie-
ra zespół rejestrujący, obejmujący pierwszy czujnik 
(26) w postaci generatora impulsów proporcjonalnych 
do ilości kołków zamocowanych do łańcucha napędo-
wego świdra, przesuwających się przed czujnikiem 
(26), czujnik obciążenia (32), na którym opiera się 
zbiornik (18) materiału wiążącego emitujący sygnał 
proporcjonalny do zmian ciężaru zbiornika (18), oraz 
rejestrator, na którego wejścia dochodzą sygnały pier-
wszego czujnika (26) oraz czujnika obciążenia (32). 

(3 zastrzeżenia) 

E03C 
E03D 

P. 200917 17.09.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów Instala-
cyjno-Sanitarnych i Grzewczych, Radom, Polska (Ze-
non Beresiński, Włodzimierz Pietraś, Sławomir, 
Dróżdż, Antoni Kwiatek). 

Bateria wannowa 

Wynalzek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji zapobiegającej niespodziewanemu blokowa-
niu się trzpienia zaworu zamykającego dopływ wody 
do natrysku. 

Bateria wannowa z natryskiem ręcznym, zaopa-
trzona w zawór przełączeniowy z samoczynnym po-
wrotem od pozycji przepływu wody do natrysku na 
wypływ wody do wanny, uruchomiany w pozycję na-
trysku od zewnątrz za pomocą trzpienia, według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że ma dźwiignię dwu-

ramienną (5) osadzoną obrotowo na osi (4) do cofania 
trzpienia (9) zaworu przełączeniowego przypadkowo 
zablokowanego w pozycji natrysku. (1 zastrzeżenie) 

E03F P. 201595 17.10.1977 

Jerzy Iwanowski, Bytów, Polska (Jerzy Iwanowski). 

Uniwersalna łaźnia piaskowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania łaź-
ni umożliwiającej użycie grzejników zasilanych ener-
gią elektryczną, stosowanie różnych mediów grzej-
nych oraz umieszczanie w niej różnych naczyń labo-
ratoryjnych. 

Uniwersalna łaźnia piaskowa, stosowana w anali-
zie chemicznej, według wynalazku ma kształt walca 
zakończonego płaskim dnem, zaopatrzonego w górnej 
części w nakładki pozwalające na ustawienie różnych 
naczyń laboratoryjnych, zwłaszcza probówek. 

(5 zastrzeżeń) 

E04B 
F16B 

P. 196431 04.03.1977 

Instytut Mechanizacji, Budownictwa, Warszawa, 
Polska (Władysław Morek, Jan Dembiński). 

Zespół mocujący 

Zespół mocujący osadzany jest w podłożach zwła-
szcza z kamieni naturalnych oraz sztucznych takich 
jak beton, cegła, gips itp. Ma on szczególne zasto-
sowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemy-
słowym w pracach instalacyjnych, wykończeniowych 
i wyposażeniowych. 'Zespół mocujący składa się z 

niegwintowanej tulei (1) metalowej pełnej lub prze-
ciętej wzdłuż tworzącej albo po dowolnej krzywej 
lub metalowej z powłoką zewnątrzną z tworzywa 
sztucznego oraz z elementu złącznego (2) w postaci 
kołka, haka, gwoździa itp., ze zmniejszającym się 
stopniowo w kierunku wbijania przekrojem trzpienia 
tak, że w przekroju końcowym osiąga on zewnętrz-
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ny wymiar mniejszy od średnicy wewnętrznej tulei 
(1). Ponadto średnica zewnętrzna tulei (1) jest więk-
sza lub równa średnicy otworu podłoża, w którym 
osadza się zespół mocujący a średnica wewnętrzna 
tulei (1) - mniejsza od średnicy trzpienia elementu 
złącznego (2). Wymiary tulei (1) i trzpienia (2) są tak 
dobrane, aby suma średnicy (d) trzpienia elementu 
złącznego (2) i podwójnej grubości (g) ścianki tulei 
(1) była większa od średnicy (D) otworu w podłożu. 

(2 zastrzeżenia) 

E04F P. 196322 26.02.1977 

Bielskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych, 
Bielsko-Biała, Polska (Daniel Kowalczyk, Kazimierz 
Ryłko, Leszek Machulski, Stanisław Kucharczyk, 
Czesław Włoch, Kazimierz Miciak, Mieczysław Zwar-
doń). t 

Podłoga zwłaszcza dla kabiny sanitarnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
trwałego lekkiego podłoża przy zachowaniu dobrej 
izolacji termicznej i akustycznej. 

Podłoga kabiny sanitarnej składa się z ramy pro-
stokątnej wykonanej z ceownika (1), wewnątrz której 
równolegle ułożone są rynienki (2). Rynienki (2) skła-
dają się z ramienia dłuższego (6), krótszego (7) i pod-
stawy (11). Krótsze ramię (7) przylega do ramienia 
dłuższego (6) sąsiedniej rynienki (2) i połączone są 
ze sobą na sztywno. 

Ceownik (1) prostokątnej ramy, swoją podstawą 
(12) jest odwrotnie ułożony niż podstawy (11) rynie-
nek (2). Styki dylatacyjne pomiędzy rynienkami (2) 
zalane są wypełniaczem (10). 

Wynalazelk ma głównie zastosowanie w prefabry-
kowanych kabinach sanitarnych typu lekkiego prze-
znaczonych dla budownictwa wielkopłytowego ze 
szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkal-
nego. (2 zastrze^nia) 

E04G 
E04B 

P. 196575 09.03.1977 

Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Katowi-
cach Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych 
„INWESTPROJEKT-Sląsk", Katowice, Polska (Sta-
nisław Dyduch, Augustyn Gorzelilk). 

Urządzenie do wykonywania pionowych 
szczelin w budowlach monolitycznych 

Urządzenie do wykonywania pionowych szczelin w 
budowlach monolitycznych składa się z dwóch prze-
gród pionowych (1) ściąganych do siebie poczynając 
od krawędzi górnej urządzeniem ściągającym (10). 

W rozwiązaniu alternatywnym urządzenie składa 
się z dwóch przegród pionowych (1) połączonych prze-
gubowo z raimą nośną (2) ramionami (4), (5), (6) o zró-
żnicowanej długości, oraz ściągaczy stabilizacyj-
nych (7). (2 zastrzeżenia) 

E04H 
E04B 

P. 196577 09.03.1977 

Jan Piotcrowiski, Słupsk, Polska (Jan Piotroiwski). 

Budynek mieszkalny, zwłaszcza jedno- lub 
dwurodzinny przeznaczony dodatkowo do 

upraw ogrodniczych 

Budynek według wynalazku stanowi konstrukcja 
wielokondygnacyjna, przy czym ostatnią kondygnację 
stanowi szklarnia do upraw kwiatów i warzyw. Stro-
podach budynku zamykający część mieszkalną od gó-
ry jest wykonany z betonu lanego, zaopatrzony w do-
datkową warstwę izolacyjną, zapobiegającą przecieka-
niu wody. Płyta sťropodachu stanowi podłoże do po-
sadowienia ścianek oporowych, na których jest zmon-
towana rozbieralna konstrukcja szklarni. Płyta stro-
podachu jest pochylona od środka w kierunku ścian 
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zewnętrznych, bądź może być pochylona do środka 
płyty, co umożliwia skanalizowanie pomieszczeń 
szklarni przy pomocy rynien zewnętrznych, lub kratki 
ściekowej połączonej z rurą ściekową zabudowaną 
wewnątrz budynku. 

Budynek w celu racjonalnego wykorzystania ciepła 
ma instalację centralnego ogrzewania i wentylacyjną 
oraz wodociągową wspólną dla części mieszkalnej i 
szklarni. Na zewnątrz budynku jest zabudowany przy-
ścienny dźwig mechaniczny do transportu towarowego 
związanego z obsługą szklarni. Rozbieralna konstruk-
cja części przeszklonej szklarni umożliwia użytkowanie 
ostatniej kondygnacji budynku jako tarasu wypoczyn-
kowego w miesiącach letnich, natomiast gruntownie 
zaizolowana płyta stropodachu pozwala na zainstalo-
wanie przenośnego basenu kąpielowego dla dzieci. 

(7 zastrzeżeń) 

E21B P. 196527 09.03.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 67637. 

Ośrodek Badawezo-Rozwojowy Techniki Geologicz-
nej, Warszawa, Polska (Lech Kossakowski, Czesław 
Natorski, Andrzej Król, Jerzy Rogoziński). 

Rdzeniówka podwójna małośrednieowa 

Przedmiotem wynalazku jest "rdzentiáwka podwójna 
małośredrrioowa, przeznaczana do pobierania próbek 
sikał w postaci rdzenia w wierceniach geoloigáczinyeh. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułaitiwienia wyj-
mowania bez uszkodzeń rdzenia wiertniczeigo z we-
wnętrznej ruiry rdzeniowej. 

Rdzeniówka ma w zewnętrznej rurze (1) pomiędzy ury-
wakiem (10) rdzenia i łożyskowym zespołem (5), dwu-
dzielny zasobnik, u góry z końcówką (4) do łączenia 
z łożyskowym zespołem (5) a u dołu z gwintem (6) 
do łączenia z urywa'kiem (10) rdzenia. Końcówka (4) 
zaopatrzona jest w ustalającą wkładkę (9) w postaci 
pierścienia, umieszczonego w jej wewnętrznych wy-
braniach (11). Pierścień (9) jest przyspawany do jed-
nej połówki dwudzielnego zasobnika (2, 3). Złożony 
zasobnik (2, 3) jest połączony zaciskającymi opaskami 
(7, 8). (1 zastrzeżenie) 

E21C P. 196548 09.03.1977 

Akademia Góirniczo-Hutoicza, Kraków, Polska (Zbig-
niew Engel, Stanisław Bedeairz, Wojciech Matrcinkoiw-
ski). 

Pneumatyczne narzędzie wibroudarowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie amortyzacji 
drgań korpusu narzędzi pneumatycznych takich jak 
młoty, uibijaki formierskie i ścinaki. 

Pneumatyczne narzędzie wibroudarowe składające 
się z korpusu, bijaka oraz grotu narzędzia ze sprężyną 
ma wewnątrz korpusu (1) umieszczony dodatkowy 
bijak (9) ze sprężyną (10). (1 zastrzeżenie) 

E21C P. 200272 T 13.08.1977 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Ouprum", Wroclaw, 
Polska (Zdzisław Cieślik, Jan Folágowtslká, Leon Gu-
miński, Zbigniew Szabla, Michał Urbainiak, Józef 
Wojmowiski, Lesztek Żołyniak). 

Sposób wprowadzania materiału wybuchowego 
zawiesinowego, granulowanego lub sypkiego 

do górniczych otworów strzałowych, 
zwłaszcza zawodnionych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do ot-
woru strzałowego (1), przewód doprowadzający (3) ma-
teriał wybuchowy (6) wprowadza się równocześnie z 
nałożoną na niego osłoną (4) wodonieprzepuszczalnąj 
najkorzystniej o średnicy zewnętrznej nieco większej 
od średnicy oítworu i zamkniętej na jej końcu (5). 
Przewodem (3) znajdującym ~się wewnątrz tej osłony 
(4), wtłacza się poczynając od zamkniętego j"eo końca 
(5) materiał wybuchowy (6) sukcesywnie wycofując z 
osłony (4) przewód (3) w miarę napełniania otwoitu 
strzałowego (1). (2 zastferzeżenia) 
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E21D P. 195958 10.02.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Katowice", Katowice, 
Polska (Airiidrzeij Kucharzewski, Zenon Fajfer). 

Kompleksowy system przygotowania rozcinek 
ścianowych przy ich wyposażeniu 

w obudowy zmechanizowane 

Rozwiązanie według wynalazku polega na połącze-
niu operacji poszerzenia wykonanej rozcinki ścianowej 
do rozmiaru wymaganego wymiarami obudowy zme-
chanizowamej, z operacją niezwłocznego wprowadzania 
do poszerzonej przestrzeni poszczególnych sekcji tejże 
obudowy. Kierunek frontu poszerzania jest równoległy 
do kierunku rozciinki. „Sekcja wiodąca" obudowy zme-
chanizowanej z zamontowaną między jej stojakami 
podawarką zgrzebłową podpiera istrop w przestrzeni 
poszerzonej i odstawia zestrzelony urobek. Przesuwa-
na samoczynnie przy kroczeniu obudowy podawarką 
spełnia rolę ładowarki mechanicznej. 

E31D P. 195973 11.02.1977 

Przedisiębiorstwo Robót Górniczych, Katowice, Pol-
ska (Mirosław Kubień, Tadeusz Ornat, Zenon No-
wak). 

Łącznik komunikacyjny szczególnie do połączenia 
pomostu z dnem szybu górniczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji łą-
cznika, który pomimo podwieszenia go do pomostu 
nie odginałby się od swej osi i dawał gwarancję sta-
bilności stopni oraz umożliwiał odpadnięcie od łącz-
nika. 

Łącznik komunikacyjny oharakteryzujie się tym, że 
stanowi go zestaw równolegle, pomiędzy sobą podwie-
szonych wäelokiroitinie, względem siebie współosiowo na 
cięgnach pierścieni. 

W dowolnych odległościach, prostopadle do oui łą-
cznika na części pierścienia są zabudowane pr^effubo-
wo płyty, swą powierzchnią równe potowie powierz-
chni przekroju łącznika. (1 zastrzeżenie) 

E21D P.195988 12.02.1977 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud Miedzi, Lu-
bin, Polska (Jerzy Lengas, Wiesław Białobrzeski, Hie-
ronim Skowroński, Stefan Kozioł, Mieczysław Rajca). 

Technologia uszczelniania obudowy szybowej 
przy zastosowaniu tworzyw sztucznych 

Sposób według w»ynalazku polega na tym, że do 
wlotu otworu iniekcyjnego doprowadza się niezależ-
nie odpowiednie składniki tworzyw sztucznych, a na-
stępnie tworzy się zamierzoną kompozycję, po czym 
wtłacza się ją za obudowę wyrobisk lub w góro-
twór. (1 zastrzeżenie) 

E21D P. 196507 07.03.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 190414 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Emil 
Nurzyński, Jerzy Kwiatek, Andrzej Jeleński, Andrzej 
Białasik, Tadeusz Mijał). 

Osłona wzmacniająca i uszczelniająca 
obudowę szybu 

Przedmiotem wynalazku jest osłona wzmacniająca 
od wewnątrz obudowę czynnego szybu kopalnianego 
oraz zabezpieczająca jego wnętrze przed dopływami 
wód podziemnych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
montowania korytkowych obrzeży elementów w ukła-
dzie pionowym. 

Osłona wzmacniająca ma postać kolumny segmen-
tów z profilowych elementów (1) skręcanych w szy-
bie. Obie pionowe krawędzie każdego elementu (1) 
są zaopatrzone w korytkowe obrzeża (2, 3) z otworami 
do skręcania śrubami sąsiednich elementów w seg-
menty, a jedna z łukowych krawędzi ma wypust z 
wycięciami na śruby łączące sąsiednie elementy w 
kolumnę. (1 zastrzeżenie) 

E21F P. 195972 11.02.1977 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Katowice, Pol-
ska (Zenon Nowak, Aleksander Grimm). 

Sposób akumulowania i upuszczania urobku 
w zbiorniku retencyjnym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
tarcia urobku z obudową i możliwości ciągłego prze-
kazywania akumulowanego urobku. 

Sposób według wynalazku polega na utrzymaniu 
w sposób ciągły stałego kąta w granicach od 15° -
50° utworzonego przez płaszczyznę poziomą górnych 
krawędzi pierścienia oporowego a wewnętrzną stoż-
kową płaszczyznę zalegania urobku. (1 zastrzeżenie) 

E21F P. 196451 04.03.1977 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (Ma-
ciej Kaliski, Daniel Makles, Antoni Zaczyk). 

Sygnalizator przemieszczeń względnych 

Przedmiotem wynalazku jest sygnalizator przemiesz-
czeń wzgędnych, mający zastosowanie w górnictwie 
a zwłaszcza dla potrzeb ratownictwa górniczego. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
urządzenia sygnalizującego stany niebezpieczne zwią-
zane z przemieszczeniami górotworu, zagrożeniami 
wytrzymałości i przemieszczeń obudowy wyrobisk 
oraz iinnych trudno zauważalnych przemieszczeń wzglę-
dem dowolnych elementów. 

Sygnalizator według wynalazku zawiera zasilacz (1) 
połączony z blokiem sygnału akustycznego i optycz-
nego (2), łączący się z czujnikiem (3). Korpus (4) czuj-
nika jest zamocowany na przegubie kulistym (5), wy-
posażonym w śrubę ustalającą (6). Wewnątrz korpu-
su (4) w krążu elastycznym (7) jest osadzony czujnik 
(3) w postaci dźwigni dwuramiennej, którego jedno 
ramię teleskopowe (8) znajduje się na zewnątrz kor-
pusu (4) w prowadnicy (9), a drugie ramię znajdujące 
się wewnątrz korpusu (4) składa się z dwu części po-
łączonych tuleją gwintowaną (10) i jest zakończone 
stykiem kulistym (11). Styk kulisty jest umieszczony 
wewnątrz styku stożkowego (12). (2 zastrzeżenia) 
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E21F P. 196518 08.03.1977 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (Ma-
ciej Kaliski, Daniel Makles, Antoni Zaczyk). 

Sposób transportu pojemnika zaopatrzeniowego 
w międzypoziomowym otworze ratunkowym 

Sposób transportu pojemnika zaopatrzeniowego w 
międzypoziomowym otworze ratunkowym polega na 
tym, że pojemnikowi nadaje się prędkość obrotową 
siłą odrzutu, pochodzącą od wypływającego medium 
z dysz. Następnie pojemnikowi nadaje się prędkość 
liniową, siłą parcia sprężonego medium na dno po-
jemnika. (1 zastrzeżenie) 

E21F P.196530 09.03.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Gór-
niczego „Budokop", Mysłowice, Polska (Eugeniusz Po-
syłek, Tadeusz Malkiewďcz). 

Sposób zamrażania górotworu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zamrażania gó-
rotworu w partiach nawodnionych skał luźnych i syp-
kich jak np. kurzawki oraz szczelinowych zwłaszcza 
przy wykonywaniu pionowych wyrobisk górniczych. 

Sposób według wynalazku polega na strefowym 
oziębianiu górotworu poprzez ograniczniki przepływu 
ciepła korzystnie v» postaci cieplnych osłon (1) i ekra-
nów (2), które umiejscowione są na odcinkach otwo-
rów mrożeniowych uzbrojonych mrożeniowymi rura-
mi (3) nie wymagających znacznego obniżenia tempe-
ratury górotworze (7). (5 zastrzeżeń) 

E21F P.196547 09.03.1977 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (Ma-
ciej Kaliski, Daniel Makles, Antoni Zaczyk). 

Sposób i urządzenie do transportu kabiny 
ewakuacyjnej w międzypoziomowym otworze 

ratunkowym 

Sposób transportu kabiny ewakuacyjnej w między-
poziomowym otworze ratunkowym polega na tym, że 
w pierwszej fazie kabinę podnosi się i opuszcza na 
przewodzie wiertniczym, a następnie kabinę prze-
mieszcza się w otworze za pomocą dwóch lin. W cza-
sie transportu kabiny, górnym zbloczem prowadzą-
cym, ustawia się kierunek drzwi wyjściowych kabiny. 
Natomiast dolnym zbloczem zmienia się kierunki ru-
chów lin. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu zawiera 
wiertnicę (12), która ma w elemencie podchwytowym 
(11) zamocowane górne zblocze (10), przez które prze-
chodzi lina nośna i lina zwrotna. W głowicy (15) wier-
tnicy (12) jest umieszczone dolne zblocze (14), przez 
które przechodzą lina zwrotna i lina nośna. Lina noś-
na przechodzi przez prowadnicę umieszczoną wew-
nątrz kabiny (5). Nad otworem ewakuacyjnym (3) jest 
ustawiona konstrukcja nośna (1), zawierająca krążek 
zwrotny (2). (4 zastrzeżenia) 
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E21F P. 196573 09.03.1977 

Ośrodek Badawczo Rozwojowy „Budokop", Mysło-
Polska (Zygmunt Kucharczyk, Stefan Lubań-

ski). 

Urządzenie do segregowania 
i transportu kruszywa 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do segrego-
wania i transportu kruszywa, przeznaczonego zwłasz-
cza dla budownictwa górniczego podziemnego. Wyna-
lazek rozwiązuje zagadnienie segregacji i transportu 
kruszywa w stanie suchym. 

Urządzenie według wynalazku ma przesiewacz (1), 
pod którym zabudowane są: w przedniej części ejek-
cyjny podajnik strumieniowy (3), a vu tylnej części ak-
cyjny podajnik strumieniowy (4). Pomiędzy podajni-
kami znajduje się komora mieszania (2). Ejekcyjny 
podajnik strumieniowy (3) zakończony jest przewodem 
tłoczonym (6), z którego wyprowadzona jest końców-
ka elastyczna (7). Przesiewacz (1) wyposażony jest w 
urządzenie zraszające (5). (1 zastrzeżenie) 

E21F P. 200172 09.08.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel", Wodzisław-
^Radlin, Polska (Stanisław Duchowski, Henryk Lata-
ła, Tadeusz Polak, Leszek Mika, Mieczysław Szafer, 
Piotr Kozłowski, Maksymilian Tarabura). 

Sposób gaszenia ognisk termicznych w zwałach 
odpadów pogórniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego gaszenie ognisk termicznych 
na zboczach lub wierzchowinie zwałów wysokich o 
pochyleniu zboczy pad kątem bliskim lub równym 
kątowi naturalnego zsypu, uniemożliwiającym wyko-
nywanie udostępniających robót ziemnych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że palą-
ce się odpady pogórnicze zawierające resztki nieod-
dzielonego węgla oraz inne części palne w postaci 
przerostów i łupków węglowych uformowane w zwa-
le (1) stożkowym o pochyleniu zboczy (2) pod kątem 
bliskim lub równym kątowi naturalnego zsypu obu-
dowuje się zagęszczonym warstwowo i szczelnie otu-
lającym zbocza (2) nasypem (3) opaskowym, przy 
czym nasyp ten wykonuje się do wysokości wierzcho-
winy (4), którą uszczelnia się przez powierzchniowe 
zagęszczanie mechaniczne. (1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE 

TECHNIKA MINERSKA 

F01N P. 196176 21.02.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Jerzy 
Miemczok, Mieczysław Nasiek). 

Urządzenie do płukania spalin silników spalinowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do płuka-
nia spalin silników spalinowych stosowanych zwła-
szcza w urządzeniach pracujących na dole kopalni, 
eliminujące szkodliwe substancje zawarte w spali-
nach jak również zagrożenie pożarowe. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie samoczynnego 
wyłączenia silnika spalinowego w przypadku zaniku 
wody dopływającej do płuczki spalin. 

Urządzenie do płukania spalin silników spalinowych 
charakteryzuje się tym, że kolektor ssący (8) silnika 
(11) jest połączony ze zbiornikiem (9) zawierającym 
CO2. Do przewodu (7) doprowadzającego CO2 do sil-
nika jest wbudowany zawór odcinający (3), który 
jest sterowany zaworem membranowym (10). Zawór 
(1°) jest wbudowany do przewodu wodnego urządze-
nia, pomiędzy dyszą (5) rozpylającą mgłę wodną a 
zbiornikiem (1) wody uzupełniającej. W przypadku 
braku wody w zbiorniku (1) zawór membranowy (10) 
przesterowuje zawór odcinający (3) który otwiera do-
pływ CO2 do kolektora ssącego silnika powodując 
wyłączenie silnika. (1 zastrzeżenie) 

F01N P. 196177 21.02.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Jerzy 
Miemczok, Mieczysław Nasiek). 

Urządzenie do płukania spalin silników spalinowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do płuka-
nia spalin silników spalinowych stosowanych zwła-
szcza w urządzeniach pracujących na dole kopalni, w 
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celu chłodzenia spalin i oczyszczania z substancji szko-
dliwych, które samoczynnie wyłącza silnik spalinowy 
w przypadku zaniku wody dopływającej do płuczki 
spalin. 

Urządzenie do płukania spalin silników spalinowych 
charakteryzuje się tym, że ma w przewodzie wodnym 
pomiędzy płuczką wodną (6) sipalin a zbiornikiem (1) 
wody uzupełniającej zawór membranowy (8), który 
steruje zaworem odcinającym (3) wbudowanym do 
przewodu paliwowego (7) silnika i w przypadku bra-
ku wody w zbiorniku (1) odcina dopływ paliwa do 
silnika (9). (1 zastrzeżenie) 

F02M P. 195961 11.02.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Mało-
litrażowych „BOSMAL", Bielsko-Biała, Polska (Ry-
szard Szott, Wiesław Wiatrak, Wojciech Trybus). 

Przepustnica, zwłaszcza gaźnika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie osiowo-syme-
trycznego przepływu mieszanki paliwowo-powietrznej 
przez gaźnik. 

Przepustnica, zwłaszcza gaźnika charakteryzuje się 
tym, że składa się z dwu, stanowiących wycinki z 
brył obrotowych, elementów (1, 1'), których wewnę-
trzne ścianki formują symetryczną gardziel, zamoco-
wanych w przewodzie ssącym (4) gaźnika na półoś-
fcach (2, 2' i 3, 3') koncentrycznych względem siebie, 
spasowanych obrotowo względem siebie i ścianek prze-
wodu ssącego (4) gaźnika, w których są osadzone tak, 
że elementy (1, 1') przepustnicy mogą być symetrycz-
nie rozchylane siłą przyłożoną do linki (7) otwiera-
nia przepustnicy poprzez system dźwigni (5, 5' i 6, 6ł) 
połączonych z półośkami (3, 31), a zamykane oddzia-
ływainiem sprężyny (8) na ramiona dźwigni (5, 51). 

(4 zastrzeżenia) 

F03C P. 196362 28.02.1977 

Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster", 
Gdańsk, Polska (Bohdan Sieniawski, Jan Brzeski, Jó-
zef Ostrowski, Tomasz Leszczyński). 

Silnik hydrauliczny dwubiegowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania dwócti 
różnych biegów w silniku hydraulicznym z siedmio-
ma komorami roboczymi. Silnik hydrauliczny dwubie-
gowy ma krzywkę (1) z współśrodkowo osadzonym 
wirnikiem (2) na osi (3). W wirniku (2) promieniowo 
wykonane są cylindry (4) z umieszczonymi w nich 
tłokami (5) zakończonymi rolkami (6) ślizgającymi się 
po bieżni (7) krzywki (1). Oś (3) ma wzdłużne kanały 
(8) z promieniowymi kanałami (9) łączącymi poszcze-
gólne wzdłużne kanały (8) z cylindrami (4). Od pom-
py (10) olej pod ciśnieniem wtłaczany jest przewo-
dami (11 i 12) do dwóch na przeciwległych wzdłuż-
nych kanałów (8), a przewodem (13) poprzez rozdzie-
lacz (14) do wzdłużnych kanałów (8). Przewodem (15) 
i (16) dwa na przeciwległe wzdłużne kanały (8) po-
łączone są poprzez przewód (17) ze zbiornikiem (18) 
a przewodem (19) dwa na przeciwległe kanały (8) 
połączone są poprzez rozdzielacz (14) przewodem (17) 
ze zbiornikiem (18). 

Dwa położenia (20 i 21) rozdzielacza (14) ipozwalają 
uzyskać dwa różne biegi silnika hydraulicznego. W 
położeniu (20) rozdzielacza (14) występuje praca na 
czterech garbach (22) krzywki (1) a w położeniu (21) 
na dwóch garbach (22). 

Uzyskanie dwóch biegów przez przełączanie roz-
dzielacza (14) przy siedmiu komorach roboczych jest 
możliwe wtedy, gdy prędkość napełniania tych ko-
mór odbywa się ze stałą wartością prędkości ru»^°t-
niania w środkowej części czasu napełniania, ,przy 
czym ta część czasu napełniania musi być równa lub 
większa od jednej siódmej całego czasu napełniania. 

(1 zastrzeżenie) 
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F04B 
F04C 
F03C 

P. 196586 10.03.1977 

Marian Faustman, Wągrowiec, Polska (Marina Fau-
stman). 

Rolkowy silnik, pompa i sprężarka 

Przedmiotem wynalazku jest silnik mechaniczny 
napędzany sprężonym powietrzem lub płynem pod 
ciśnieniem, kitóry przy napędzie z obcego źródła e-
nergii może spełniać rolę pompy lub sprężarki. 

Silnik według wynalazku składa się z bębna (1) 
wykonanego z metalu lub tworzywa sztucznego, osa-
dzonego przy pomocy łożysk ślizgowych lub tocznych 
na wale napędowym, dwóch ramion (2) osadzonych 
na tym wale, spełniających rolę korbowału nopędo-
wego i zakończanych rolkami obrotowymi (4), oraz 
z węża (3) przyklejonego względnie przymocowanego 
do obrzeża ścianek bębna (1), przy czym wąż (3) mo-
że być umieszczony na zewnętrznej lub wewnętrznej 
powierzchni bębna (1). 

Rolki (4) są umieszczone na sworzniach za pomocą 
tulei mimośrodowej co umożliwia regulację docisku 
rolek (4) do węża (3) rozciągniętego na powierzchni 
bębna (1). Wynalazek może mieć zastosowanie jako 
małe silniki i pompy do zabawek, pompy do pompo-
wania cieczy i gazów działających korodująco na me-
tale oraz do różnych narzędzi o napędzie pneumatycz-
nym. (1 zastrzeżenie) 

F04D P. 196720 T 16.03.1977 

Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych, Gliwi-
ce, Polska (Henryk Czapliński). 

Pompa próżniowa dwuwirnikowa z wirującymi 
pierścieniami wodnymi 

Przedmiotem wynalazku jest pompa próżniowa 
dwuwirnikowa przeznaczona głównie do współpracy 
z pompami niesamozasysającymi i służąca do wytwa-
rzania w krótkim czasie podciśnienia w układach 
ssawnych pomp niesamozasysających, zwłaszcza w 
rozbudowanych układach ssawnych pomp okręto-
wych, celem łatwego i szybkiego zalania tych pomp -
zassania do nich cieczy przed uruchomieniem. Pompa 
ta może być zabudowana na wspólnym wale z pom-
pą główną niesamozasysającą lub wydzielona z pom-
py głównej i zabudowana na jej konstrukcji. Wy-
nalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia obiegu 
wody, podwyższenia sprawności pompy oraz zmniej-
szenia gabarytów i ciężaru pompy. 

Pompa ta ma dwie komory wirnikowe (1) usytuo-
wane jedna nad drugą. W komorach wirnikowych 
znajdują się łopatkowe wirniki (2), usytuowane mi-
mośrodowo, wskutek czego każda komora wirniko-
wa jest podzielona na strefę ssawną i strefę tłoczną. 

Nad komorami wirnikowymi znajduje się zbiornik za-
pasu wody (5), podzielony na część tłoczną (10) i część 
ssawną (7), w której wydzielana jest wewnętrzna 
część ssawną (9). 

Komory wirnikowe otoczone są przestrzenią, ogra-
niczoną obudową (11), podzieloną przegrodą (12) na 
przestrzeń ssawną (13) i przestrzeń tłoczną (14). Stre-
fa ssawną górnej komory wirnikowej jest połączona 
otworem znajdującym się w jej górnej ścianie z 
częścią ssawną zbiornika zapasu wody, zaś strefa tłocz-
na górnej komory wirnikowej jest połączana otwo-
rem znajdującym się w jej górnej ścianie z częścią 
tłoczną zbiornika zapasu wody. Strefa ssawną dolnej 
komory wirnikowej jest połączona otworem znajdu-
jącym się w jej górnej ścianie z przestrzenią ssawną 
i poprzez nią z wewnętrzną częścią ssawną zbior-
nika zapasu wody. Strefa tłoczna dolnej komory wir-
nikowej jest połączona otworem znajdującym się w 
jej górnej ścianie z przestrzenią tłoczną i poprzez nią 
z częścią tłoczną zbiornika zapasu wody. 

Wał (4), na którym osadzone są wirniki, jest mię-
dzy komorami wirnikowymi uszczelniony za pomocą 
urządzenia smaruj aco-uszczelniajacego, w którym 
znajduje się bierny pierścień uszczelniający (27) osa-
dzony w korpusie pompy, do którego dociśnięty jest 
sprężyną (30) czynny pierścień uszczelniający (28). 
Czynny pierścień uszczelniający jest osadzony w obu-
dowie (29) i połączony z wałem poprzez pierścienio-
wy element (31) opasujący wał. Zespół ten jest umie-
szczony w komorze cieczowej (32) o przekroju koło-
wym, ograniczonej obudową (33). Dolna część obu-
dowy jest połączona z wałem, a jej górna krawędź 
znajduje się w rowku (34) wykonanym w korpusie 
pompy. (2 zastrzeżenia) 
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F16B P. 196368 28.02.1977 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Po-
stępu Technicznego i Organizacyjnego „Posteor", 
Wrocław, Polska (Franciszek Czapliński, Zdzisław 
Staniszewski, Marian Jarząbek, Janusz Zaniewski, 
Tomasz Szymczyk, Marian Maćkowiak). 

Zespół zaciskowy do zamocowania piasty na wale 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji umożliwiającej równomierny rozkład naprę-
żeń na całej długości powierzchni przylegania, a tym 
samym podniesienie żywotności zespołu. 

Zespół zaciskowy, składający się z pierścienia ze-
wnętrznego (1) i wewnętrznego (2) zamkniętych lub 
przeciętych oraz z zamkniętych dwu pierścieni po-
średnich (7 i 8), przy czym pierścienie mają po-
wierzchnie zbieżne przesuwające się po sobie pod 
działaniem sił osiowych, według wynalazku charakte-
ryzuje się tym, że pierścień zewnętrzny (1) i wew-
mętrzny (2) mają powierzchnie stożkowe, natomiast 
pierścienie pośrednie (7 i 8) mają powierzchnie zbież-
ne wypukłe o cięciwach (a) równoległych do współ-
pracujących z nimi powierzchni stożkowych. 

(3 zastrzeżenia) 

F16D P. 195918 10.02.1978 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Tere-
sa Walewska-Przyjałkowska, Teresa Budyta-Bartkie-
wicz, Kazimierz Marciniak, Tadeusz Staszicki, Wik-
tor Mól, Margarita Siewniak). 

Programowy układ automatycznego sterowania 
hamulcami torowymi na górkach rozrządowych 
z zastosowaniem radarowego miernika prędkości 

Programowy układu automatycznego sterowania 
hamulcami torowymi według wynalazku zawiera układ 
(AS) automatycznego sterowania hamulcami torowy-
mi sprzężony z układem (SP) sterowania procesem 
hamowania za pośrednictwem układu bramkowego 
(B). Na podstawie informacji o położeniu odprzęgów 
w strefie hamowania wytworzony w układzie (SP) 
układ bramkowy (B) otwiera dla sygnału z radaro-
wego miernika (RMP) prędkości rzeczywistej odprzę-
gu drogę do układu automatycznego sterowania ha-
mulcami torowymi (AS). 

Układ według wynalazku ma na celu umożliwienie 
niezawodnego zmniejszenia prędkości hamowanego od-
przęgu do zadanej z góry prędkości niezależnie od 
różnych zmiennych czynników zewnętrznych, jak siła 
i kierunek wiatru, waga i obciążenia wagonów, oblo-
dzenie torów itp. (3 zastrzeżenia) 

F16D P. 204306 28.01.1978 

Pierwszeństwo: 28.01.1977 W. Brytania (nr 3631/77) 

Coal Industry (Patents) Limited, Londyn, Wielka 
Brytania. 

Urządzenie nieobrotowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji o pewnym działaniu, łatwo nastawnej. 
'Znajduje on zastosowanie zwłaszcza w hamulcach z 
samoregulacją dla pojazdów kołowych. Urządzenie 
nieobrotowe, zawierające obudowę, która oznacza gra-
nicę otworu, według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że otwór ma pierwszy przekrój (5) i drugi prze-
krój (6), przy czym drugi przekrój ma poprzeczną po-
wierzchnię większą niż pierwszy przekrój, a pręt 
(26) ma podobny kształt przekroju, ale poprzeczną 
brzegową powierzchnię przekroju mniejszą niż po-
wierzchnia pierwszego przekroju (5) otworu. 

Urządzenie jest tak ustawione, że względny ruch 
przegubowy pomiędzy prętem (26) i obudową (1) w 
jednym kierunku powoduje, że pręt (26) zakleszcza 
się w pierwszym przekroju (5) otworu, a względny 
ruch osiowy w przeciwnym kierunku umożliwia prę-
towi swobodne poruszanie się wewnątrz otworu, po 
czym względny ruch pomiędzy prętem (26) i obudo-
wą (1) jest ograniczony tylko do jednego kierunku. 
Obudowa (1) jest zamocowana tak, że przegub jest 
powyżej otworu i jest asymetrycznie umieszczony w 
stosunku do długości otworu tak, że działanie siły 
ciężkości towarzyszy względnemu ruchowi, osiowemu, 
który powoduje zakleszczanie się pręta (26). Otwór 
może być asymetrycznie lub symetrycznie stopnio-
wany wokół swego obwodu, przy dogodnej odległości 
od jednego końca otworu. (9 zastrzeżeń) 
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F16J P. 196366 28.02.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Czerwona Gwardia", 
Czeladź, Polska (Adam Wilczyński, Tadeusz Furman, 
Ireneusz Gnacik, Andrzej Bluszcz, Janusz Kalanski, 
Jan Małecki). 

Zapora przeciwolejowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji uniemożliwiającej przedostawanie się o-
leju z komory przekładniowej głowicy kombajnu na 
wirnik silnika elektrycznego. Zapora przeciwolejowa 
w zespole napędowym kombajnu węglowego według 
wynalazku ma postać okrągłej tarczy z wykonanym 
na jej płaszczyźnie mimośrodowym kolistym rowkiem 
(1), zamocowanej na wale silnika elektrycznego, przy 
czym na krawędzi tarczy znajdują się dodatkowe u-
szczelniające rowki (4). (2 zastrzeżenia) 

F16J 
F16L 

P. 201910 03.11.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów Instalacyj-
no-Sanitarnych i Grzewczych, Radom, Polska (An-
drzej Kruszyna, Włodzimierz Pietraś, Marian Perek, 
Witold Wietrak). 

Element uszczelniający do złącz rurowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zapewniającej dobrą szczelność i łatwej 
w stosowaniu. Element uszczelniający do złącz ru-
rowych stosowanych do czołowego łączenia ze sobą 
rur gładkich o równych lub prawie równych średni-
cach według wynalazku jest wykonany z materiału 
elastycznego i ma postać odcinka rury z zawiniętymi 
do wewnętrz końcami (1), zaopatrzonej na powierzchni 
wewnętrznej, w środku jej długości, w występ (2) 
pierścieniowy, przy czym powierzchnia ta po obu stro-
nach występu (2) jest skośna w kierunku końca od-
cinka rury. (1 zastrzeżenie) 

F16K P. 196377 01.03.1977 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Czesław Dy-
marski, Czesław Mirkowski). 

Zawór przelewowy odciążony 

Zawór przelewowy, odciążony, przeznaczony zwła-
szcza do instalacji hydraulicznych o dużym przepły-
wie i wysokim ciemieniu według wynalazku zawiera 
odciążający tłoczek (9) osadzony przesuwnie w osio-
wym otworze (7) tłoka uszczelniającego i połączony 

z suwakiem (2) za pomocą czopa (10) zamocowanego 
w dnie tego suwaka. Tłok uszczelniający (8) ma pro-
wodnicę (12) sprężyny (13) dociskającej ten tłok do 
regulacyjnej śruby (14) i podpierającej suwak (2). 

(2 zastrzeżenia) 
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F23L P. 203318 22.12.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów Instala-
cyjno-Samitarnych i Grzewczych, Radom, Polska (Ma-
rian Ławrecki, Zenon Beresiński, Włodzimierz Pie-
traś, Antoni Kwiatek). 

Miarkownik powietrza samoczynny 

Miarkownik powietrza samoczynny, dźwigniowy, z 
regulowaną temperaturą jego zadziałania, służący do 
regulacji ilości dopływu powietrza do paleniska, w 
szczególności do paleniska kotła centralnego ogrzewa-
nia, charakteryzuje się tym, że jest wyposażony w 
element przesuwny (10) podpierający sprężynę (8), 
nasadzony suwliwie na końcową część trzpienia (5) 
termostatu (2) i ma postać tulejki zamkniętej z je-
dnej strony wkrętem (11) regulującym oraz zaopa-
trzonej w kołnierz (12) z występem (13) na jego po-
wierzchni czołowej. Występ (13) styka się z ramie-
niem (7) dźwigni, przy czym w zależności od żąda-
nej temperatury zadziałania miarkownika wkręt (11) 
ustawia się na odpowiedniej głębokości otworu tu-
lejki przy pomocy pokrętła (15). (1 zastrzeżenie) 

F23N P. 204173 23.01.1978 

Pierwszeństwo: 24.01.1977 - Francja - (nr 7701871) 

COALTEK ASSOCIATES, Morristown, Stany Zje-
dnoczone Ameryki (Roger Marcel Puff, Serge Louis 
Joseph Ernest Delessard). 

Urządzenie do wstępnego ogrzewania węgla 
i sposób regulacji temperatury w urządzeniu 

do wstępnego ogrzewania węgla 

Urządzenie do wstępnego ogrzewania węgla ma su-
szarkowo-kruszarko-podgrzewacz (11, 15) zasilany ga-
zem osuszającym, unoszącym i fluidyzacyjnym pocho-
dzącym z komory spalania (20). 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że komora (20) ma podwójny palnik (30) zesta-
wiony z dwóch palników współosiowych, głównego 
(31) i pomocniczego (36) który regulowany jest w chwi-
li wyłączenia palnika głównego. 

Sposób regulacji temperatury w urządzeniu do 
wstępnego ogrzewania węgla polega na tym, że roz-
szerza się do dołu zakres regulacji wydajmości ciepl-

nej w komorze spalania regulując palnik pomocni-
czy do wydajności cieplnej niższej niż najniższa wy-
dajność palnika głównego, przy czym reguluje się pal-
nik pomocniczy w funkcji temperatury mierzonej w 
strefie roboczej co najmniej podczas zatrzymania 
pracy palnika głównego. (10 zastrzeżeń) 

F26B P. 201550 T 15.10.1977 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Zamość, Polska 
(Krzysztof Gilewicz, Edmund Busz, Zenon Lis, Wła-
dysław Ostasz, Tadeusz Krupa, Wiktor Brzyski). 

Urządzenie grzewczo-wentylacyjne 
do produkcji rozsady i suszenia tytoniu 

Urządzenie według wynalazku składa się z rozdzie-
lacza centralnego (1) z przewodem głównym (2) po-
siadającym przewody boczne (3), przewodów pery-
feryjnych (4) zasilających kanał okrężny (5) oraz prze-
wodów rozprowadzających, hali żółcenia (6), namio-
tów foliowych (7) i hali nawilżania (8). Komora su-
szenia właściwego ma przewód zbiorczy komory su-
szenia (9) z rodzielaczem powrotnym (10) i przewo-
dami zwrotnymi (11). 

Hala żółcenia ma przewód zbiorczy hali żółcenia (13) 
z komorą zbiorczą (14), hala nawilżania przewód 
zbiorczy hali nawilżania (15) z rozdzielaczem dwu-
drożnym (16) pośrodku, zaś namioty foliowe przewo-
dy zbiorcze namiotów foliowych (17). Oo odcinka ka-
nału okrężnego (5) zasilającego halę nawilżania pod-
łączone są przewody z przesłonami (19) doprowadzo-
ne od wylotu wentylatora (18). (5 zastrzeżeń) 

F27B 
F23L 
F28D 

P. 196076 16.02.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Jan Szargut, Joachim Kozioł, Jan Składzień). 
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Rurowy przeciwprądowy rekuperator 
radiacyjno-konwekcyjny do równoczesnego 
podgrzewania powietrza i paliwa gazowego 

Rurowy przeciwrpądowy rekuperator radiacyjno-
-konwekcyjny wykonany z rur w kształcie litery U, 
obejmujących przegrodę cylindryczną rodzielającą 
część konwekcyjną od radiacyjnej, charakteryzuje się 
tym, że ma kolektory powietrzne (5) i (6) połączone 
rurami (2) obejmującymi przegrodę cylindryczną (7). 
Przez rury (2) przepływa powietrze. Rekuperator ma 
kolektory paliwowe (3) i (4) połączone z rurami (1) 
obejmującymi przegrodę (7), przez które przepływa 
paliwo gazowe. (2 zastrzeżenia) 

F27B P. 196079 16.02.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice. 
Polska (Stanisław Tochowicz, Władysław Polechoński, 
Zygmunt Cząstkiewicz). 

Oporowy piec żużlowy do przetapiania i wytapiania 
metali 

Oporowy piec według wynalazku składa się z elek-
trody (1) korzystnie grafitowej osadzonej na rurze 
(2) wykonanej z materiału nieprzewodzącego prąd 
oraz wytrzymałego na wysokie temperatury i agre-
sywne działanie żużla, korzystnie ceramicznego. Pod 
rurą (2) znajduje się krótki krystalizator (3), w któ-

rym umieszczony jest element (4) do wyciągania wlew-
ka (5). Rura (2) ma na zewnątrz płaszcz chłodzący 
(6), natomiast prąd do pieca doprowadzony jest po-
przez elektrodę (1) i element (4) do wyciągania wlew-
ka. Element (4) do wyciągania wlewka posiada pod-
kładkę startową (7). (2 zastrzeżenia) 

F27B P. 203163 20.12.1977 

Pierwszeństwo: 20.12.1976 - Szwecja (nr 7614284-3) 

American Air Filter Company, Inc., Kentucky, 
Stany Zjednoczone Ameryki 

Urządzenie do zbierania i usuwania dymów 
lub oparów zwíaszcza z pieca do topienia metali 

Urządzenie do zbierania i usuwania dymów charak-
teryzuje się tym, że ma kołpak (10) podparty prze-
gubowo na platformie (1) przemieszczanej kątowo w 
kierunku do i od części platformy: (1) otaczającej o-
twór wsadowy (7) plotformy. Oś przegubu kołpaka (10) 
jest równoległa do osi przechylania pieca (6) i jest umie-
szczona na tej samej stronie pieca (6) co oś przechy-
lania. Para równoległych elementów (18) jest usta-
wiona na górnej powierzchni platformy (1) pod pro-
stymi kątami do osi przechylania. 

Elementy równoległe (18) rozciągają się od krawę-
dzi platformy (1), która znajduje się blisko osi prze-
chylania w odstępie wzdłuż platformy (1) i sięgają 
pionowo w stosunku do płaszczyzny platformy (1) 
tworząc razem z kołpakiem w każdym położeniu ką-
towym oraz z górną powierzchnią platformy pokry-
wę zwróconą do otworu wsadowego (7), podczas gdy 
pierwszy kanał powietrzny (20) ma otwór wlotowy 
przyłączony do osłony i otwór wylotowy otaczający 
oś przechylania. Otwór wylotowy jest dołączony do 
otworu wlotowego drugiego kanału (23) powietrznego 
i może się swobodnie obracać w stosunku do niego. 

(18 zastrzeżeń) 

F27B P. 205106 06.03.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 71791 

Huta Łabędy, Gliwice, Polska (Zbigniew Waląg, 
Andrzej Bączek, Henryk Burzyński, Stanisław Szcze-
painek). ■ ■ 
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Zasadowe sklepienie pieca zwłaszcza martenowskiego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji sił 
ściskających w sklepieniu pieca. 

Zasadowe sklepienie pieca zwłaszcza martenowskie-
go wykonane z klinowych kształtek chromito-magne-
zytowych ułożonych w pasy poprzeczce, ma pomiędzy 
poprzecznymi pasami (6) poprzeczne stalowe płyty (4), 
którymi sklepienie zawieszone jest poprzez podłużne 
belki (3), cięgna (2) i napinacze (1) na stalowej kon-
strukcji pieca (5). (3 zastrzeżenia) 

F28D P. 196075 16.02.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Jan Szargut, Joachim Kozioł, Jan Składzień). 

Sposób równoczesnego podgrzewania dwu lub więcej 
czynników w jednym wymienniku ciepła 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że poszczególne czynniki podgrzewa się równocześnie 
w oddzielnych elementach jednego wymiennika, je-
dnym strumieniem czynnika grzejącego. 

(1 zastrzeżenie) 

F28D P.199242 29.06.1977 

Pierwszeństwo: 30.06.1976 - Węgry (nr 8389) 

Transelektro Magyar Villamossági Külkereskedelmi, 
Budapeszt Węgry (László Heller, László Forgó, István 
Papp, Janas Bódás, Gyula Kovács, Károly László). 

Urządzenie usprawniające przejmowanie ciepła 
w rurach wymienników ciepła 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie uspraw-
niające przejmowanie ciepła pomiędzy rurą wymien-
nika ciepła a przepływającym w niej medium, za 
pomocą żeber przylegających do wewnętrznej ściany 
rury. 

Urządzenie to charakteryzuje się tym, że żebra (1) 
składają się z licznych zębów (3) następujących po 
sobie jeden po drugim w kierunku osiowym rury (4) 
i rozciągających się od środka rury ku zewnętrznej 
części. Zęby (3) sprzężone są elastycznie ze ścianą ru-
ry w taki sposób, że obciążenie zębów« (3) w jednym 
kierunku osiowym prowadzi do zmniejszenia, a w 
drugim kierunku osiowym - do zwiększenia promie-
niowego naprężenia, przy czym zęby (3) tworzą z osią 
rury (4) ostry kąt. (11 zastrzeżeń) 

F28C P.204522 09.02.1978 

Główne Biuro Studiów i Projektów Energetycznych 
„Energoprojekt", Warszawa i Przedsiębiorstwo Budo-
wy Chłodni „Chłodnie Kominowe", Gliwice, Polska 
(Adam Widomski, Piotr Korejwo, Leszek Kmieć). 

Urządzenie do rozbryzgu wody 
zwłaszcza dla chłodni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji u-
rządzenia, które wytwarzałoby kroplisty obłok wodny, 
złożony ze stosunkowo małych kropel oraz takiej gę-
stości obłoku, aby krzywa obciążenia hydraulicznego 
powierzchni zraszalnika wokół urządzenia posiada-
ła kształt zbliżony do optymalnego. 

Urządzenie według wynalazku składa się z króćca 
(1) oraz przymocowanego do niego trwale czterora-
miennego strzemiona (2). W króciec (1) jest od dołu 
wkręcony konfuzor (3), posiadający w zależności od 
żądanego wydatku urządzenia, zmienną średnicę -wy-
lotu. W dolnej części strzemiona (2) znajdują się za-
mocowane osiowo jeden za drugim w ściśle określo-
nych odległościach co najmniej dwa uzębione elemen-
ty rozbryzgowe (4) i (5) o odpowiednio dobranych 
średnicach zewnętrznych. 

Elementy te są ograniczone wzdłuż obwodów przy-
legającymi do nich pierścieniami z wycięciami (7). 
Każdy górny element (4) ma osiowo wykonany otwór 
w kształcie dyfuzora o ściśle określonej średnicy wlo-
tu i zbieżności ścianki. (3 zastrzeżenia) 
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F42C P.196189 22.02.1977 

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka 
k/Warszawy, Polska (Ryszard Szydłowski, Henryk 
Adamazyk). 

Zapalnik ćwiczebny, zwłaszcza do ręcznych 
granatów ćwiczebnych 

Zapalnik ćwiczebny, przeznaczony zwłaszcza do ręcz-
nych granatów ćwiczebnych do spowodowania zadzia-
łania elementu pozorującego wybuch bojowy tych 
granatów, składa się z mechanizmu uderzeniowego (1) 
zapalnika bojowego, opóźniacza prochoAwego (2) zapal-
nika bojowego wraz ze spłonką zapalającą (3) i za-
prasowaną we wzdłużnym otworze (4) korpusu opóź-
niacza (5) masą opóźniającą (6) oraz cylindrycznej 
iglicy <7) z umieszczonym wewnątrz komory (8) iglicy 
(7) ładunkiem prochowym (9). Iglica (7) jest jedno-
stronnie zamknięta dnem (10) tworząc komorę (8) dla 
pomieszczenia ładunku prochowego (9). 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ G 
FIZYKA 

G01B P.196524 08.03.1977 

Politechnika Śląska m. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Ryszard Hagel, Leszek Kowalik, Zbigniew Ra-
czyński). 

Urządzenie do pomiaru wichrowatości 
zestawów kołowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru 
wichrowatości zestawów kołowych oraz do automa-
tycznego ustawiania głowic pomiarowych w osi wi-
chrowatości kół zestawu. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do-
kładności i skrócenia czasu pomiaru. 

Urządzenie według wynalazku ma przetwornik o-
brotowo-impulsowy (1) sprzęgnięty mechanicznie z li-
stwą zębatą (la), która jednym końcem jest dociska-
na do bocznej powierzchni wirującego koła zestawu 
kołowego (17), a drugim sprzęgnięta z układem ste-
rująco-wykonawczym, oraz z częściami układu elek-
tronicznego przetwornika sygnałów. Układ steruj ąco-
-wyfconawczy ma detektor kierunku (2) wyznaczający 
ekstremalne położenie płaszczyzny bocznej zwichro-

wanego koła i połączony z układem (11), który gene-
ruje impulsy otwierające i zamykające wejścia licz-
nika rewersyjnego (12) w momentach dwóch kolej-
nych ekstremalnych położeń listwy pomiarowej. U-
rządzenie ma wyświetlacz (13) połączony z licznikiem 
rewersyjnym (12), który wyświetla wynik pomiaru wi-
chrowatości badanego koła zestawu, a ponadto zawďe-
ra układ do automatycznego ustawienia głowicy (po-
miarowej w osi wichrowatości zwichrowanego koła. 

(3 zastrzeżenia) 

G01B P. 202253 18.11.1977 

Pierwszeństwo: 02.09.1977, Holandia (nr 7709677) 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 200903 

Nedschroef Ootrooi Maatschappij N. V., Helmond, 
Hoładnia 

Sposób sygnalizowania i brakowania wyrobów 
źle wykonanych w obrabiarkach 

oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sygnalizowania 
i brakowania wyrobów źle okrojonych na maszynach 
do wytwarzania śrub celem nie dopuszczenia do usz-
kadzania narzędzi lub części maszyny przez źle okro-
jony wyrób. Dotyczy to zwłaszcza maszyn wielosta-
nowiskowych, w których stosuje się podajniki prze-
mieszczające wyroby z jednego stanowiska obróbcze-
go na drugie. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że jako 
ruchomy element skrawający stosuje się zespół wy-
pychacza i ipopychacza napędzany ruchem posuwisto-
-zwrotnym przez krzywkę, której roboczy kąt obrotu 
dzieli się na z góry określoną liczbę równych części, 
a ponadto zlicza się impulsy wysyłowe iprzez generator 
impulsów podczas ruchu zespołu wypychacza i popy-
chacza. 

Urządzenie do stosowania sposobu ma element 
skrawający który stanowi zespół wypychacza i popy-
chacza (10, 11) okrojnika, przy czym zespół ten stano-
wią dwie części osadzone teleskopowo przesuwnie 
względem siebie i osiągające największą długość łącz-
ną za pomocą wbudowanej w nie sprężyny. Zespół 
wypychacza i popychacza napędzany jest krzywką 
(15) i jest zaopatrzony w tarczę przełącznikowy (22), 
przystosowaną do sterowania czujnikami (21 i 23), 
które to czynniki są połączone z licznikami impulsów 
(30, 31). 
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Sposób i urządzenie według wynalazku mają za-
stosowanie do maszyn wytwarzających śruby takich 
jak spęczniarki lub kombinowane maszyny do wy-
twarzania śrub. (3 zastrzeżenia) 

G01F P. 196532 09.03.1977 

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska (Ma-
rek Zielińiski). 

Sposób cechowania sondy ręcznej do pomiaru 
poziomu cieczy w zbiornikach, zwłaszcza na statku 
i układ cechowania sondy ręcznej do pomiaru poziomu 

cieczy w zbiornikach, zwłaszcza na statku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do ce-
chowania sondy ręcznej, zagłębianej w rurę sondy o 
przebiegu krzywoliniowym, podczas budowy statku 
wodnego. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie cechowania son-
dy ręcznej bez napełniania i opróżniania zbiorników. 

Sposób polega na umieszczeniu czujnika ciśnienia 
instalacji zdalnego pomiaru poziomu cieczy, na dnie 
zbiornika w szczelnym naczyniu połączonym szczel-
nym przewodem z dolnym końcem uprzednio uszczel-
nionego przewodu prowadzącego sondy ręcznej, a na-
stępnie skokowym napełnianiu cieczą przewodu pro-
wadzącego sondy z dokonywaniem, po każdym dopeł-
nieniu cieczy, odczytu wysokości poziomu cieczy we-
dług wskazań instalacji zdalnego pomiaru poziomu 
cieczy i cechowaniu sondy ręcznej, według tego wska-
zania, po jej zapuszczeniu, w przewód prowadzący 
sondy, do poziomu cieczy. 

Układ zawiera ciśnieniową instalację zdalnego po-
miaru poziomu cieczy, której czujnik ciśnienia (5) u-
mieszczony jest na dnie (4) zbiornika (2) w szczelnym 
naczyniu (6) połączonym szczelnym przewodem (7) z 
dolnym końcem uprzednio uszczelnionego przewodu 
prowadzącego (8) sondy. (2 zastrzeżenia) 

G01F P.196558 10.03.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojow«y Przemysłu 
Kruszyw Budowlanych, Warszawa, Polska (Cezary 
Galewicz, Andrzej Kutesza, Kazimierz Szalach, Jan 
Loretz). 

Kontaktronowy czujnik membranowy 

Przedmiotem wynalazku jest kontaktronowy czuj-
nik membranowy do kontroli stanu napełnienia silo-
sów materiałami sypkimi z możliwością wykorzysta-
nia sygnału wyjściowego do sygnalizacji i sterow«a-
nia. 

Kontaktronowy czujnik membranowy składa się z 
elastycznej membrany (2) wzmocnionej metalowymi 
płytkami (4) i zaopatrzonej w prowadnicę (3). Ruch 
membrany ograniczony jest przez tuleję (5). Ek) pro-
wadnicy (3) przymocowany jest kontaktron (6), prze-
suwający się względem magnesu trwałego (7) pod 
wpływem ugięcia membrany (2), spowodowanego na-
ciskiem materiału znajdującego się w* silosie, przy 
czym zmiana położenia 'kontaktronu powoduje zam-
knięcie lub otwarcie obwodu elektrycznego sygnali-
zacji lub sterowania. 

Kontaktronowy czujnik membranowy może być sto-
sowany wszędzie tam, gdzie materiały sypkie są ma-
gazynowane w silosach lub zbiornikach buforowych. 

(1 zastrzeżenie) 

G01F 
G01B 

P.196559 10.03.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Kruszyw Budowlanych, Warszawa, Polska (Ceza-
ry Galewicz, Andrzej Kulesza, Kazimierz Szalach, Jan 
Loretz). 

Indukcyjny czujnik membranowy 

Przedmiotem wynalazku jest indukcyjny czujnik 
membranowy do ciągłej lub okresowej kontroli stanu 
napełnienia silosów materiałami sypkimi. 
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ciągłej kontroli 
poziomu napełnienia silosów jak również kontroli o-
kreślonych stanów napełnienia z możliwością wyko-
rzystania sygnału wyjściowego do sygnalizacji lub 
sterowania. 

Indukcyjny czujnik membranowy ma elastyczną 
membranę (2), której ruch ograniczony jest przez tu-
leję (6). Membrana (2) wzmocniona jest metalowymi 
płytkami (5) i zaopatrzona ws prowadnicę (3), na której 
umieszczony jest rdzeń (4) znajdujący się w polu ma-
gnetycznym dwuuzwojeniowej cewki indukcyjnej (7). 
Zmiana siły elektromotorycznej indukowanej w uzwo-
jeniu wtórnym tej cewki, spowodowana przesunięciem 
rdzenia (4) na skutek nacisku materiału na membra-
nę, wzmacniana jest przez wzmacniacz napięciowy do 
takiej wartości, przy której następuje zadziałanie prze-
kaźnika na wyjściu układu i zamknięcie obwodu elek-
trycznego sygnalizacji lub sterowania. 

Czujnik według wynalazku może być zastosowany 
wszędzie tam, gdzie magazynowane są w zbiornikach 
materiały sypkie. (1 zastrzeżenie) 

G01K P.196463 04.03.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Stanisław Tochow«icz, Bogdan Sikora, Włady-
sław Polechoński, Zygmunt Cząstkiewicz). 

Termopara do ciągłego pomiaru temperatury 
ciekłego metalu w piecach do wytopu metali 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
trwałości termop-ary. Termopara według wynalazku 
składa się z dwu drutów umieszczonych w wymu-
rówce pieca, stanowiących gałęzie termopary, korzy-
stnie wykonanych z platyny - rodu, przy czym og-
niwem łączącym dwie gałęzie termopary i stanowią-
cym trzeci metal jest ciekły metal znajdujący się w 
piecu, a średnica drutów jest mniejsza od średnicy, 
przy której następuje ssanie kapilarne. 

Termopara szczególnie nadaje się do stosowania 
w piecach indukcyjnych, w których występuje in-
tensywny ruch metalu. (1 zastrzeżenie) 

G01L P.196332 28.02.1977 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Kazi-
mierz Foks, Ignacy Nawosielski, Grzegorz Zawistow-
ski). 

Elektroniczny manometr z różnicowym 
czujnikiem pojemnościowym 

Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny mono-
metr z różnicowym czujnikiem pojemnościowym do 
pomiaru dodatniego i ujemnego ciśnienia powietrza, 

stosowany zwłaszcza w» technice medycznej. Wynala-
lazek rozwiązuje zagadnienie budowy manometru 
charakteryzującego się dużą czułością pomiarową, li-
niowością zarówno dla dodatnich jak i ujemnych ciś-
nień, oraz dużą symetrią przy małej zależności wska-
zań od zmian napięć zasilających i termperatury oto-
czenia. W manomoetrze wg wynalazku mostek (Mt) 
zasilany jest napięciem o charakterze impulsów pro-
stokątnych ze składową stałą z generatora (G) wiel-
kiej częstotliwości poprzez układ separujący (Us) i 
układ podwyższający amplitudę (Up). Dwie gałęzie 
mostka (Mt) isą utworzone przez zmienne pojemności 
(C3, C4) różnicowego czujnika pojemnościowego ma-
jące wspólną ruchomą okładkę połączoną z masą. 

Napięcia niezrównoważenia z obu końców (A, B) 
przekątnej mostka (Mt) podane są na wejścia wzmac-
niacza różnicowego (W), z wyjścia którego sygnał po-
dany jest na kondensator (C7) odcinający składową 
zmienną i do miernika (M) wyskalowanego w jed-
nostkach ciśnienia. Ruchomą okładką której prze-
mieszczenie decyduje o zmianach pojemności czujni-
ka jest jego membrana (1) zamocowana na obwodzie 
pomiędzy ściskającymi płaszczyznami dwóch jednako-
wych pod względem masy i wymiarów kubków (3, 4) 
stanowiących korpus czujnika połączonych ze sobą 
szczelnie. 

Nieruchome okładziny (7) umieszczone są na ściśle 
dopasowanych do średnicy wewnętrznej kubków (3, 
4) tłoczkach (8) zaopatrzonych w ustalające sprężyny 
płaskie (10) i nagwintowane tulejki (9) dla płynnej re-
gulacji odległości membrany (1) od okładzin nieru-
chomych (7). (2 zastrzeżenia) 

G01N P. 196516 08.03.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław i Dolnośląska 
Fabryka Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-DO-
FAMA", Kamienna Góra, Polska (Waldemar Karwize, 
Władysław Metzger, Zbigniew Sroga, Andrzej Trzy-
nadlewski, Henryk Lawenda, Kazimierz Hełka, Stefan 
Jędrzejaszek). 

Barwiarka laboratoryjna 

Przedmiotem wynalazku jest barwiarka laboratoryj-
na przeznaczona do określenia optymalnych warun-
ków technologicznych procesu barwienia tkanin, sto-
sowana w laboratoriach badawczych przemysłu włó-
kienniczego. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy bar-
wiarki umożliwiającej precyzyjne określenie zadawa-
nej siły naciągu tkaniny i charakteryzującej się krót-
kim czasem zamontowania próbki. Barwiarka labo-
ratoryjna według wynalazku ma farbiarską kadź (2), 
wałki (8) prowadzące tkaninę, napinający wałek (9) 
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i elektryczny silnik (5). Barwiarka wyposażona jest w 
jezdny wózek (4), napędzany silnikiem (5) i porusza-
jący się ruchem posuwisto-zwrotnym po prowadni-
cach (3), zainstalowanych nad kadzią (2). Napinający 
wałek (9) jest umieszczony wewnątrz kadzi (2) i swo-
bodnie spoczywa na barwionej tkaninie, której końce 
są przymocowane do jezdnego wózka (4). 

(1 zastrzeżenie) 

G01P P. 196473 07.03.1977 

Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Moleku-
larnych i Makromolekularnych, Łódź, Polska (Michał 
Petruszka, Tadeusz Pakuła). 

Urządzenie do pomiaru prędkości przepływu 
cieczy i gazów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru pręd-
kości przepływu cieczy i gazów w szerokich granicach 
przy małym dławieniu przepływu. 

Urządzenie według wynalazku zawiera czujnik (1) 
zawieszony na dwu sprężystych niciach (2) i wykonu-
jący obrót pod wpływem przepływającego medium. 
Wartość kąta obrotu czujnika jest miarą prędkości 
przepływu medium. Czujnik (1) ma kształt spirali, 
którą tworzy taśma skręcona wzdłuż jej własnej osi. 

Urządzenie może być stosowane zarówno do pomiaru 
prędkości przepływu w kanałach i rurociągach jak i 
prędkości przepływów swobodnych. (2 zastrzeżenia) 

G01B P. 196429 03.03.1977 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Mi-
rosław Urbańczyk, Andrzej Domański, Jerzy Birn, 
Stefan Gorączka). 

Przyrząd do kontroli spasywowania 
powierzchni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji przy-
rządu umożliwiającego pomiar i jednoczesną rejestra-
cję potencjału w nieograniczenie wielu punktach do-
stępnej powierzchni kontrolowanego obiektu bez po-
trzeby rozwierania -obwodu elektrycznego. 

Przyrząd według wynalazku ma korpus (2) w kształ-
cie rolki, wewnątrz którego umieszczone są koncen-
trycznie względem osi (7) obrotu wszystkie elementy 
układu mierzącego potencjał, przy czym membrana 
(1) ma kształt pierścienia i jest swoim większym ob-
wodem nieznacznie wysunięta poza pobocznię rolki 
a kontakt elektryczny z miliwoltomierzem stanowi 
oś (7) stykającą się punktowo ze sprężystymi ramio-
nami elektroprzewodzącego uchwytu (8) zaopatrzonego 
w rękojeść (11). (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 196408 03.03.1977 

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Piastów, 
Polska (Jan Wróbel, Jacek Magryta, Bogdan Felczak, 
Jerzy Czuraj). 

Urządzanie do oznaczania elektrycznej oporności 
powierzchniowej gumowych taśm przenośnikowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do ozna-
czania elektrycznej oporności powierzchniowej gumo-
wych taśm przenośnikowych lub taśm przenośniko-
wych z tworzyw sztucznych. 

Urządzenie według wynalazku ma metalową obu-
dowę (1), w której została wydzielona pomiarowa ko-
mora (2) do umieszczania próbki taśmy przenośniko-
wej (3), na którą nakłada się zewnętrzną elektrodę 
(4) w postaci pierścienia i wewnętrzną elektrodę (5) 
w postaci walca. 

W komorze tej umieszczony jest opornik (8) wzor-
cowy i mikrowyłącznik (9), który połączony jest z 
uzwojeniem stycznika w taki sposób, że powoduje 
wyłączenie elektrod spod napięcia z chwilą otwiera-
nia przezroczystej pokrywy (10) usytuowanej na po-
miarowej komorze. W drugiej części urządzenia 
umieszczone są dekadowe rezystory, stycznik i zestaw 
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wyłączników i świateł sygnalizacyjnych. Do zasilania 
urządzenia służy zasilacz prądu stałego o napięciu 
1000-5000 woltów a do pomiaru przepływającego prą-
du zwierciadlany galwanometr. Wartość oporności po-
wierzchniowej wyznacza się metodą porównawczą. 

(2 zastrzeżenia) 

G01R P. 196470 07.03.1977 

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

Hombdynowy układ mikrofalowy 
do jednoczesnego pomiaru tłumienia i kąta 

przesunięcia fazowego 

Przedmiotem wynalazku jest homodynowy układ 
mikrofalowy do jednoczesnego pomiaru tłumienia i 
kąta przesunięcia fazowego sygnału mikrofalowego, 
dostarczający w swych obwodach wyjściowych sygna-
łów elektrycznych proporcjonalnych do wartości mie-
rzonego tłumienia i kąta przesunięcia fazowego oraz 
do wartości parametrów metrologicznych układu ma-
jących decydujący wpływ na niedokładność wyniku 
pomiaru każdej z mierzonych wielkości. 

Układ według wynalazku ma kanał odniesienia za-
silany sygnałem mikrofalowym i kanał pomiarowy 
zasilany sygnałem mikrofalowym modulowanym am-
plitudowo w modulatorze (3). Kanał pomiarowy po-
dzielony jest na dwie gałęzie pomiarową i kalibracyj-
ną, z których kolejne sygnały wyjściowe doprowadza-
ne są do wejść rozgałęzienia hybrydowego (11), któ-
rego wyjście połączone jest poprzez przesuwniki fa-
zowe (12) i (19) i rozgałęzienia hybrydowe (14) i (18) z 
detektorami (15) i (20). 

Układ może być stosowany do ciągłego, jednocze-
snego pomiaru wartości tłumienia sygnału mikrofa-
lowego i jego kąta przesunięcia fazowego w przemy-
słowych warunkach środowiskowych, bez ingerencji 
obsługi. (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 196525 08.03.1977 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Henryk 
Sibilski, Albert Gmitrzak). 

Układ do przedłużania czasu przepływu prądu przez 
wyłącznik podczas badań syntetycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy układu 
do przedłużenia czasu palenia łuku wyłącznika ba-
danego w którym załączenie uzyskuje się za p«mocą 
jednego impulsu sterującego a stan załączenia układu 
utrzymuje się do końca trwania próby wyłącznika. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma iskiernik czteroeléktrodowy z dwoma elektro-
dami głównymi (2 i 4), jedną sterującą (1) oraz płaską 
elektrodą (3) umieszczoną pomiędzy dwoma elektro-
dami głównymi (2 i 4). Płaska elektroda (3) wykonana 
jest w postaci siatki i połączona jest w szereg z re-
zystorem (R) i kondensatorem (C), natomiast elektro-
da sterująca (1) połączona jest z jedną z elektrod 
głównych (2) poprzez elektroniczny układ sterujący 
(Z) i kondensator (CJ). U zastrzeżenie) 

G01S P. 203195 20.12.1977 

Pierwszeństwo: 24.12.1976 - ZSRR (nr 2436135) 
11.01.1977 - ZSRR (nr 2434403) 

Igor Petrovič Bulgakov, Evgenij Borisovič Georgi-
zon, Anatolij Andreevič Kosevoj, Stanislav Alekseevič 
Moralev, Dmitrij Rafalovič Medinec, Evgenij Jako-
vlevič Rudenko, Boris Pavlovic Cernov, Viktor Jako-
vlevič Jalovenko, Viktor Nikolaevič Sady, Viktor Ju-
revič Lapij, Michail Michajlovič Kanaikin, Gerald 
Ivanovic Javorskij, Kijów, Jurij Georgievič 
Zurabov, Moskwa, Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich (Igor Petrovič Bul-
gakov, Evgenij Borisovič Georgizon, Jurij Geor-
gievič Zurabov, Anatolij Andreevič Koševoj, Stanislav 
Alekseevič Moralev, Dmitrij Rafalovič Medinec, Evge-
nij Jakovlevič Rudenko, Boris Pavlovic Černov, Viktor 
Jakovlevič Jalovenko, Viktor Nikolaevič Sady, Viktor 
Jurevič Lapij, Michail Michajlovič Kanaikin, Gerald 
Ivanovic Javorskij). Î /» 
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Automatyczne urządzenie antykolizyjne dla statków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia od-
porności na zakłócenia automatycznego urządzenia 
antykolizyjnego. 

Urządzenie według wynalazku ma wskaźnik (1) sy-
tuacyjny do którego podawane są informacje o po-
łożeniu nawodnych obiektów i o parametrach ruchu 
własnego statku ze stacji (6) radiolokacyjnej i przy-
rządów pomiarowych. Wskaźnik (1) sytuacyjny przy-
łączony jest za pośrednictwem urządzenia (2) wej-
ścia/wyjścia danych do elektronicznej maszyny (3), 
która ocenia stopień zagrożenia zderzeniem z nawo-
dnymi obiektami przez porównanie parametrów ru-
chu tych obiektów i własnego statku, uzyskiwanych 
w wyniku obliczeń, i przekazuje wyniki do wskaźni-
ka sytuacyjnego. 

Urządzenie zawiera też adaptacyjny blok formowa-
nia (12) azymutalnego okna śledzenia obiektów, kształ-
tujący sygnały rozmiaru tego okna według współ-
rzędnych kodowych środka azymutalnego okna, bie-
żącego namiaru anteny radiolokacyjnej stacji i da-
nych o czasie i stabilności śledzenia obiektu, adapta-
cyjny blok (20) wydzielania sygnału w azyrrtutalnym 
oknie śledzenia, wydzielający echo obiektu z tła za-
kłóceń według zmniejszającego się w zależności od 
intensywności zakłóceń i odległości obiektu kryterium 
jego uzyskiwania. 

Wynalazek może być wykorzystany w urządzeniach 
automatycznego zapobiegania kolizjom własnego stat-
ku z innymi obiektami nawodnymi. (4 zastrzeżenia) 

G01V P. 196597 11.03.1977 

VEB Geophysik, Lipsk, Niemiecka Republika Demo-
kratyczna (Bernhard Forkmann). 

Sposób prowadzenia rozpoznania sejsmicznego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób prowadzenia 
wibracyjno-sejsmiczinego rozpoznania, zwłaszcza 
warstw na niewielkich głębokościach. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podwyższenia 
zdolności rozdzielczej korelacyjnego sposobu lokaliza-
cji wibracyjnosejsmicznej. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jako sygnału do sterowania wibratora używa się 
sygnałów quasistochastycznych, których okres T jest 
większy niż maksymalny wymagany bądź osiągany 
czas przelotu tmax, i że sygnał sterujący wibratora 
rozpoczyna się o maksymalny czas przelotu tm ax od 
wtrącenia odbijającego wcześniej niż rejestracja. 

Pierwszy okres czasu T sygnału wibracyjnego, któ-
ry sam zawiera co najmniej (1+2 tmax/T) okresów, 
użyty jest do korelacji synchronicznie rejestrowanych 
sygnałów odbieranych, a górna częstotliwość granicz-
na sygnału sterującego dostrojona jest do górnej czę-
stotliwości wibratora. (1 zastrzeżenie). 

G04F P. 196343 28.02.1977 

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska (Je-
rzy Radziwoniuk, Marian Żelewski, Ludwik Łucek). 

Stoper mechaniczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji o zmniejszonych gabarytach, umożliwiają-
cej stosowanie jej bez dołów, w płycie pochylni. 

Stoper mechaniczny, przenoszący podczas budowy 
statku na pochylni siły występujące między płozami 
a torami i zwalniany podczas wodowania, zawiera 
krzywkę (1) zaklinowaną na wałku (2) z kołem lino-
wym (3), na którym nawinięta jest lina (4) z zacze-
pionym na końcu ciężarem (5), zawieszonym w poło-
żeniu stopującym stopera na drugiej linie (6). Na 
krzywce (1) oparta jest rolka toczna (7) zamocowana 
na końcu dłuższego ramienia dźwigni kątowej (8) ma-
jącej na końcu krótszego ramienia gniazdo (10) rygla 
(U). 

Rygiel (11) stanowią końce sworznia łączącego dwa 
ramiona, z których ramię (13) ma drugi koniec osa-
dzony na sworzniu (14), natomiast ramię (15) ma na 
drugim końcu powierzchnię oporową (16), przy czym 
w położeniu stopującym stopera kąt między obu ra-
mionamj (13) i (15) wynosi 177°. 

(1 zastrzeżenie) 

G05B P. 196549 09.03.1977 

Wielkopolskie Zakłady Automatyki Kompleksowej 
„MERA-ZAPMONT", Zakłady Automatyki Przemysło-
wej im. Juliana Marchlewskiego, Ostrów Wielkopol-
ski, Polska (Henryk Olejniczak, Bogdan Cieślak). 

Regulator elektryczny 

Przedmiotem wynalazku jest regulator elektryczny 
o działaniu całkującym, proporcjonalnym, proporcjo-
nalno-różniczkującym oraz złożonym mający szczegól-
ne zastosowanie w układach automatyki przemysłowej 
zwłaszcza w energetyce. Wynalazek rozwiązuje zagad-
nienie zwiększenia sprawności i niezawodności dzia-
łania układu regulacji. 

Według wynalazku w regulatorze całkującym regu-
lowana wielkość (x) jest podana na pierwsze wejście 
sumatora (1) połączonego wyjściem z wejściem wzmac-
niacza mocy (2) lub - bezpośrednio na wejście wzmac-
niacza (2), którego wyjście łączy się, w znany sposób 
z wejściem siłownika (3) a wyjście stanowi sterująca 
wielkość (y). W regulatorze proporcjonalnym wyjście 
siłownika (3) jest bezpośrednio zwrotnie sprzężone z 
drugim wejściem sumatora (1), natomiast połączenie, 
w zwrotnym sprzężeniu, wyjścia siłownika (3) poprzez 
różniczkujący człon (4) z drugim wejściem sumatora 
(1) daje regulator proporcjonalno-całkujący. 

Regulator proporcjonalny, którego wejście regulowa-
nej wielkości (x) jest zbocznikowane za pomocą róż-
niczkującego członu (4) z trzecim wejściem sumatora 
(1) tworzy regulator proporcjonalno-różniczkujący. W 
regulatorze proporcjonalno-całkującym bocznikowe po-
łączenie wejścia regulowanej wielkości (x) sumatora 
(1) za pomocą dodatkowego różniczkującego członu (4) 
z drugim wejściem różniczkującego członu (4) znajdu-
jącego się w różniczkowym sprzężeniu zwrotnym, daje 
regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący. W 
każdym regulatorze sygnał zadany jest podany na 
osobne wejście sumatora. (1 zastrzeżenie) 
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G06K P. 196373 01.03.1977 

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, Pol-
ska (Jan Wrona). 

Sposób bezpośredniego odczytywania informacji 
z obiektów zewnętrznych zwłaszcza znacznie 
oddalonych oraz układ umożliwiający jego 

stosowania 

Sposób według wynalazku polega na tym, że komu-
nikacja komputera z obiektami zewnętrznymi odby-
wa się za pośrednictwem dwóch numerów we/wy 
komputera, przy czym jeden numer we/wy służy dc 
przesyłania adresu obiektu oraz sygnału „czytaj I", 
w odpowiedzi na który obiekt zewnętrzny wysyła syg-
nał „czytaj II", powodujący wpisanie żądanej infor-
macji z obiektu do rejestru zewnętrznego (11) lub (15), 
skąd jest ona czytana do komputera drugim z wspom-
nianych dwóch numerów we/wy podporządkowanym 
rejestrowi (11), lub (15), a ponadto wraz z sygnałem 
„czytaj I" jest wysyłany szyną informacyjną do obiek-
tu zewnętrznego kod instrukcji „czytaj". 

W przypadku zbyt dużej odległości obiektu od kom-
putera lub wystąpienia uszkodzenia, układ (8) lub 
(12) kontroli transmisji przesyła sygnał przerwania 
programowego informując komputer o nieprawidło-
wej pracy. 

Układ do stosowania sposobu jest wyposażony w 
układ (8) lub (12) kontroli transmisji, układ informa-
cyjny (9) lub (13), układ nadawania (10) lub (14) oraz 
rejestr zewnętrzny (11) lub (15), przy czym układ na-
dawania (10) lub (14) oraz rejestr zewnętrzny (11) lub 
(15) są połączone z obiektami zewnętrznymi odpowied-
nio dodatkowymi przewodami służącymi do przesyła-
nia sygnałów* „czytaj I" i „czytaj II". 

Wynalazek może znaleźć zastosowanie przy stero-
waniu z komputera zespołami obrabiarek, linii tech-
nologicznych, posiadającymi dużą ilość punktów po-
miarowych i wykonawczych, z których pewna liczba 
jest znacznie oddalona od komputera. (3 zastrzeżenia) 

G08G 
G01S 

P. 202207 17.11.1977 

Pierwszeństwo: 17.11.1976 - ZSRR 
(nr 2417706) 

Viktor Jur'evic Lapij, Anatoli] Ivanovic Petrenko, 
Boris Pavlovic Černov, Natalija Ivanovna Kudrjav-
ceva, Andrej Andreevič Jakušenkov, Oleg Filipovič 
Curin, Valerij Vladimirovič Borovskij, Konstantin Va-
sü'evic Drozdenko, Kijów, ZSRR (Viktor Jur'evic La-
pij, Anatolij Ivanovic Petrenko, Boris Pavlovic Čer-
nov, Natalija Ivanovna Kudrjavceva, Andrej Andre-
ewič Jakušenkov, Oleg Filipovič Čurin, Valerij Vla-
dimirovič Borovskij, Konstantin Vasü'ewic Drozden-
ko). 

Układ automatyzacji procesów sterowania statkami, 
nawigacji i eksploatacji statku 

Przedmiotem wynalazku jest układ automatyzacji 
procesów sterowania statkami, nawigacji i eksploa-
tacji statku, zawierający elektroniczną maszynę cyfro-
wą, połączoną elektrycznie poprzez urządzenie wejś-
cia-wyjścia informacji o procesach kierowania stat-
kiem, nawigacji i eksploatacji statku, z monitorem, 
zrealizowanym jako monitor graficzny. Monitor (10) za-
wiera ekran (11) podzielony na pole robocze (12), stre-
fę meldunków (13), strefę informacji liczbowej (14) 
i strefę funkcjonalnych klawiszy świetlnych (15). 

Układ ma również urządzenie sterujące (16) prze-
znaczone do sterowania warunkami pracy układu, 
którego jedno z wyjść jest dołączone do wejścia mo-
nitora, a drugie jest połączone z blokiem selekcji (21) 
sygnału strefy funkcjonalnych klawiszy świetlnych 
ekranu od sygnałów pozostałych stref ekranu moni-
tora, do wejścia którego dołączone jest wyjście pióra 
świetlnego (24), mającego wejście do dołączania go do 
jednej ze stref ekranu monitora. 

Wynalazek może być zastosowany do zapobiegania 
zderzeniom, określania położenia statku i zapobiegania 
osiadaniu na mieliźnie. (3 zastrzeżenia) 

GUB P. 203157 20.12.1977 

Pierwszeństwo: 
20.12.1976 - Wielka Brytania (nr 53176) 
31.05.1977 - Stany Zjedn. Am. (nr 801 602) 

RCA Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ameryki {Larry Dean Huff, Charles Anthony Elliott). 
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Urządzenie odtwarzające sygnały 
zarejestrowane na płycie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji umożliwiającej zakładanie i wyjmowanie 
płyty do i z urządzenia z pominięciem bezpośredniego 
manipulowania nią przez użytkownika, a tym samym 
wyeliminowanie uszkodzeń płyty podczas ręcznego ma-
nipulowania nią. 

Urządzenie według wynalazku zawiera osadzone 
obrotowo koło zapadkowe (178), dźwignię łopatkową 
(174) zamontowaną przesuwnie, wciągany sworzeń 
(180) sprzęgnięty z dźwignią (174) i współpracujący z 
kołem zapadkowym (178), sprężynę (186), zapadkę (188) 
oraz kwadratową krzywkę (182). Elementy te zamon-
towane są na platformie (154). Do wyjmowania płyty 
służy mechanizm (164) zawierający ramiona zatrza-
skowe (166, 168). Urządzenie służy do odtwarzania 
sygnałów zarejestrowanych w postaci obrazów na pły-
cie. (4 zastrzeżenia) 

GUB P. 204088 19.01.1978 

Pierwszeństwo: 20.01.1977 - Węgry (nr 816) 

Budapešti Rádiótechnikai Gyár, Budapeszt, Węgry. 

Napęd do magnetofonu kasetowego 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-

strukcji, w której sprzężenia nawijania i przewija-
nia szybkiego dają się ustawiać bez prac montażo-
wych i w której wbudowany trzpień nawijający jest 
zaopatrzony we wskaźnik nawijania. Napęd według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że ma pomiędzy 
powierzchniami ciernymi (48, 49) sprężynę (52) o na-
pięciu ustawionym zewnętrznie oraz- zaciśniętą wol-
nobieżną tarczę (53) wirującą z jednakową prędkością 
ze sprężyną (52) i powierzchniami ciernymi (48, 49), 
sprężynę (52) o napięciu ustawianym zewnętrznie oraz 
zaciśniętą wolnobieżną tarczę (53), wirującą z jedna-
kową prędkością ze sprężyną (52) i powierzchniami 
ciernymi (48, 49). Trzpień (55) służący do nawijania 
jest wyposażony w styk (56) o kształcie litery U. Po-
między trzpieniem (55) i sześciokątnym trzpieniem na-
pędowym znajduje się sprężyna do przenoszenia mo-
mentu. Płyta sterująca sprzężona jest z połączonymi 
ruchomymi lub uruchamianymi mechanicznymi ele-
mentami konstrukcyjnymi bezpośrednio, bądź prze-
gubowo. Na tych elementach mechanicznych są usy-
tuowane co najmniej dwa koła zębate. 

(7 zastrzeżeń) 

GUC P. 202981 15.12.1977 

Pierwszeństwo: 
17.12.1976 - Holandia (nr 7613999); 
28.01.1977 - Holandia (nr 7700880) 

N. V. Philips' Gloeilampenfalbrioken, Eindhoven, 
Holandia. . 

Pamięć o dostępie bezpośrednim na tranzystorze 
polowym złączowym 

Przedmiotem wynalazku jest pamięć o dostępie bez-
pośrednim o dużej gęstości, przy wykorzystaniu tran-
zystorów polowych złączowych. Pamięć o dostępie 
bezpośrednim (RAM) obejmuje komórki pamięciowe, 
z których każda komórka ma tranzystor polowy złą-
czowy (J-FET), mający dwie elektrody bramkowe, wy -

bierane za pomocą pojedynczej linii słowa oraz poje-
dynczej linii bitów. Tranzystory polowe złączowe mają 
wspólną elektrodę, utworzoną z podłoża korpusu pół-
przewodnikowego, wspólną dla każdej z komórek pa-
mięciowych, a która służy jako jedna z głównych 
elektrod każdego z tranzystorów polowych złączowych. 

(22 zastrzeżenia) 
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G12B P. 196115 18.02.1977 

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej „Mera-
-Pnefal", Warszawa, Polska (Janusz Bryzek). 

Sposób kompensacji wpływu temperatury 
w elektrycznych czujnikach wielkości 

nieelektrycznych oraz układ do stosowania sposobu 

Sposób kompensacji wpływu temperatury w elek-
trycznych czujnikach wielkości nieelektrycznych, wy-
korzystujący co najmniej jeden element impedancyj-
ny o zmiennych parametrach w funkcji temperatury 
umieszczony w temperaturze w jakiej znajduje się 
czujnik, polega na tym, że co najmniej jedna z impe-
dancji (ZAi, ZBi, ZCi, lub ZDi) zmienna w funkcji tem-
peratury włączona jest do zastępczych impedancji (Ai, 
Bi, Ci i Di) co najmniej jednego układu mostkowego 
(Mi) zawierającego element regulacyjny (Ri), przy 
czym prądowy i/lub napięciowy sygnał z części prze-
strajanych (ERi) elementów regulacyjnych (Ri) sumo-
wane są w węzłach sumujących (Wi), i = 1,2... n dla 
n ^ l z sygnałem czujnika elektrycznego wielkości nie-
elektrycznych (C). 

Układ elektrycznego czujnika wielkości nieelektrycz-
nej z zastosowaniem rezystorów, tensometrów i ter-
mistorów, charakteryzuje się tym, że wyposażony jest 
w co najmniej dwa kompensujące układy mostkowe, 
przy czym pierwszy układ mostkowy zbudowany jest 
z rezystorów (Ru, R12, R13, R14 i R15) oraz z potencjo-
metru (P4) i termistorów (RT3 i RT4) a element regu-
lacyjny, korzystnie potencjometr (P3) włączony jest na 
przekątnej mostka zasilanego napięciem odkładającym 
się na rezystorze (Rio) włączonym szeregowo w obwód 
prądowy tensometru (TSj), a w obwód prądowy dru-
giego tensometru (TS2 włączony jest układ zerowania 
złożony z terystorów (Rj^), (R17) i potencjometru (P5), 
przy czym mostek kompensacyjny zbudowany jest z re-
zystorów (Ri, Ri, R3, R4, R5 i Re) oraz termistorów (RTi i 
RT2) i potencjometru <P2), przy czym element regu-
lacyjny, korzystnie potencjometr (Pl) włączony jest 
na przekątnej mostka, a mostek zasilany jest różnicą 
napięć diody Zenera (Dl) zasilanej z rezystora (Ru) i 
diody (D2) zasilanej prądem mostka, z tym, że źródło 
prądowe, zbudowane na tranzystorach (Tj i T2) i re-
zystorze (R7) sterowane napięciem występującym po-
między ślizgaczem potencjometru (Pl) a punktem 
wspólnym (C), do którego dołączone są diody (Dl i D2) 
oraz rezystor <R7), zasila obwody prądowe tensomet-
rów (TSj i TS2) odpowiednio poprzez rezystory (Rs i 
Rs) a sygnał wyjściowy odbierany jest z suwaków po-
tencjometrów (P3 i P5). 

DZIAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01B 
B26D 

P. 196367 28.02.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Moszczenica", Jastrzę-
bie Zdrój, Polska (Henryk Chrobok, Kazimierz Gatoar, 
Józef Łuska, Eugeniusz Czekała). 

Urządzenie do zdalnego przecinania 
kabli energetycznych 

Urządzenie według wynalazku przeznaczone jest do 
przecinania z bezpiecznej odległości kabli energetycz-
nych, ułożonych zwłaszcza w ziemi lub kanale kablo-
wym. Urządzenie zawiera hydrauliczny przecinak (1) 
z izolacyjnym łącznikiem (2), przyłączonym do wysoko-
ciśnieniowego przewodu (3) hydraulicznej pompki (4). 

Izolacyjny łącznik (2) ma współśrodkowe szeregi izo-
lacyjnych tulejek (13), umieszczone w izolacyjnym 
korpusie (15), zamkniętym po obu końcach złączkami 
(12) wysokociśnieniowego przewodu (3). Izolacyjne tu-
lejki <13) są przedzielone w szeregu uszczelniającymi 
pierścieniami (14), wpuszczonymi częściowo w po-
wierzchnie czołowe izolacyjnych tulejek (13). 

Wprowadzenie izolacyjnego łącznika (2) według wy-
nalazku w obwód wysokociśnieniowego przewodu (3), 
łączącego hydrauliczny przecinak (1) z hydrauliczną 
pompką (4), zapewnia wysoką szczelność i wytrzy-
małość na duże ciśnienie o pulsującym przebiegu, jak 
również w pełni zabezpiecza obsługę hydraulicznej 
pompki (4) przed możliwością porażenia elektrycznego 
lub poparzenia łukiem w trakcie przecinania kabla. 

(1 zastrzeżenie) 



Nr 19 (125) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 49 

H01L 
ÏÎ01V 

P. 196349 01.03.1977 

Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki, Warszawa, 
Polska (Robert R. Gałązka, Jan Gaj). 

Stop na magnetiîoptyczne elementy 
transmisyjne 

Przedmiotem wynalazku jest stop służący do wy-
twarzania elementów transmisyjnych do zastosowań 
magnetooptycznych, szczególnie elementów do modu-
lacji promieniowania elektromagnetycznego w zakre-
sie widzialnym i podczerwieni, na zasadzie efektu 
Faraday'a. Stop według wynalazku zdefiniowany jest 
wzorem Cdi-xMnxTe, w którym x wynosi od 0,01 
do 0,99. (1 zastrzeżenie) 

H02H P. 196371 28.02.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komputerowych Sy-
stemów Automatyki i Pomiarów „MERA-ELWRO", 
Wrocław, Polska (Roman Koczela, Aleksander Pacan, 
Adam Szmigiel. Józef Juźwiak, Adolf Olejnik, Jan 
Gajewski, Kazimierz Cwojdziński). 

Układ zespołu zabezpieczeniowego 
elektroenergetycznych lini promieniowych 

średnich napięć 

Przedmiotem wynalazku jest układ zespołu zabez-
pieczeniowego elektroenergetycznych linii promienio-
wych średnich napięć, mający zastosowanie w energe-
tyce i w automatyce zabezpieczeniowej, szczególnie zaś 
jest przeznaczony do zabezpieczenia linii dopływo-
wych z wyjściem napowietrznym lub kablowym. 

W układzie według wynalazku wejściowy blok (1) 
jest połączory z trzema pomiarowo-czasowymi modu-
łami (2, 3, 4), które są połączone z wyjściowym blo-
kiem (5), z modułem (6) sygnalizacji wewnętrznej i z 
wejściami dwóch logicznych modułów (7, 8), z kolei 
zaś logiczny moduł (8) jest połączony z wejściem 
dwóch dalszych dwuczasowych modułów (9), których 
wyjścia są połączone z modułem (S), połączonym z 
wyjściowym blokiem (5), blokiem liczników (10) oraz 
z wejściem i wyjściem bloku automatyki (11), połączo-
nym dalej z wejściem i wyjściem czasowego modułu 
(12). 

W innym wariancie roziwiązania układu wejściowego 
blok (1) jest połączony z trzema pomiarowo-czasowy-
mi modułami (2, 3, 4), które z kolei są połączone z 
wyjściowym blokiem (5), z modułem (6) sygnalizacji 
wewnętrznej oraz wejściem i wyjściem z blokiem au-
tomatyki (11), który wejściem i wyjściem jest połą-
czony z modułem czasowym (12). (2 zastrzeżenia) 

H02K 
H02G 

P. 196422 02.03.1977 

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 
„PREDOM-EDA", Poniatowa, Polska (Bohdan Kor-
dowski, Henryk Tomasik, Edmund Karwat). 

Uchwyt przewodów zasilających 
maszynę elektryczną 

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt przewodów za-
silających, zabezpieczający przewody przed wyrwa-
niem i uszkodzeniami mechanicznymi zarówno na po-
wierzchni korpusu maszyny, jak i w strefie otworu 
w korpusie. 

Uchwyt przewodów zasilających maszynę elektrycz-
ną jest wyposażony w tuleję (1) spełniającą funkcję 
przepustu izolacyjnego, żebra (4) osłaniające przewo-
dy zasilające (6) oraz w gniazdo dociskowe. Po umiesz-
czeniu przewodów zasilających (6) w tulei (1), są one 
prowadzone między żebrami (4) pod gniazdo docisko-
we. Uchwyt umieszcza się w otworze (16) korpusu, a 
za pomocą zaczepu (2) oraz wkrętów (17) mocuje się 
uchwyt do zewnętrznej powierzchni korpusu maszy-
ny (9), (4 zastrzeżenia) 
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H02M P. 196455 04.03.1977 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Mieczysław 
Olszewski). 

Przetwornica tyrystorowa napięcia stałego 
na napięcie przemienne 

Przedmiotem wynalazku jest przetwornica tyrysto-
rowa z transduktorern kompensującym samonasyce-
nie rdzenia. 

Przetwornica tyrystorowa napięcia stałego na na-
pięcie przemienne według wynalazku zawiera tran-
sformator komutacji (5) oraz transduktor (6) kompen-
sujący samcnasycenie rdzenia od przepływającego 
prądu w uzwojeniach roboczych (6a i 6b) włączonych 
w obwodzie pierwotnym transformatora wyjściowego 
(7). Uzwojenia robocze (6a i 6b) nawinięte są przeciw-
nie na jednym rdzeniu i połączone tak, że w stanie 
ustalonym średnie strumienie obu uzwojeń w ciągu 
okresu kompensują się nawzajem. 

Uzwojenia robocze (5a i 5b) transformatora komuta-
cji (5) nawinięte są zgodnie, przy czym uzwojenie ro-
bocze (5a) tego transformatora połączone jest szere-
gowo z uzwojeniem roboczym (6a) transduktora (6) 
i włączone pomiędzy anodę tyrystora (3a) i jeden ko-
niec uzwojenia pierwotnego transformatora (7). Po-
zostałe dwa uzwojenia robocze (5b i 6b) są również 
połączone szeregowo i włączone pomiędzy anodę dru-
giego tyrystora (3b) i drugi koniec uzwojenia pierwot-
nego transformatora (7). 

Transduktor (6) posiada dodatkowe uzwojenie (6d), 
połączone poprzez diody (4a i 4b) z zaciskami (2a i 
2b) źródła zasilającego (2). Uzwojenie dodatkowe ogra-
nicza napięcie na uzwojeniach roboczych transduk-
tora oraz zgrubnie stabilizuje napięcie wyjściowe 
przetwornicy. Dodatkowe uzwojenie (5c) transforma-
tora komutacji (5) połączone jest poprzez diodę (9) 
z zaciskami (2a i 2b) źródła zasilającego (2). 

(3 zastrzeżenia) 

H02P P. 196523 08.03.1977 

„ASPA" Zakłady Aparatury Spawalniczej im. Ko-
muny Paryskiej, Wrocław, Polska (Andrzej Janerka). 

Regulator prędkości obrotowej silnika szeregowego 
małej m!ocy, zwłaszcza do napędu 

maszyny do szycia 

Przedmiotem wynalazku jest regulator prędkości 
obrotowej silnika szeregowego małej mocy, zwłaszcza 
do napędu maszyny do szycia, eliminujący pękanie 
płytek stosu węglowego. 

Regulator według wynalazku ma zwieracz (16),, 
jarzmo (17) ze zworą (20) wyposażoną w zabezpiecze-
nie przeciwprzeciążeniowe (19), stos węglowy (9) w 
obudowie (11) z kanalikami (12) oraz podnóżek (4) 
umieszczony w płaszczyźnie dolnej (3) podstawy (2). 
Zwieracz (16) jest włączany garbem (26) elementu ste-
rującego (25) i podaje napięcie na wejście (14) stosu 
(9) przed jego zblokowaniem, lub na wyjście (15) po 
zblokowaniu stosu (9) i zbocznikowaniu go przez swo-
bodny koniec (27) tego elementu (25). (5 zastrzeżeń) 

H02P P. 202655 05.12.1977 

Pierwszeństwo: 06.12.1976 - Węgry 
(nr 2251/EJ-718/1976) 

Épitogépgyártó Vállalat, Budapeszt, Węgry. 
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Sposób przetwarzania prądu i układ połączeń 
do przetwarzania prądu, zwłaszcza do płynnej 

regulacji prędkości obrotowej 
silników prądu zmiennego 

Przedmiotem wynalazku jest układ i sposób stero-
wania przekształtników prądu w celu wytworzenia 
prądu wyjściowego proporcjonalnego do określonego 
napięcia sterującego, w którym to przekształtniku mię-
dzy jednym z biegunów, na przykład dodatnim, stało-
prądowej szyny zbiorczej a wspólnym punktem przy-
łączeniowym usytuowana jest pierwsza gałąź steru-
jąca, zaś między innym, na przykład ujemnym, punk-
tem stałoprądowej szyny zbiorczej a wspólnym punk-
tem przyłączeniowym usytuowana jest druga gałąź 
sterująca. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przez 
zmieniające się otwieranie i zamykanie pierwszej i 
drugiej gałęzi, wspólny punkt przyłączeniowy łączy 
się na zmianę z dodatnim lub ujemnym biegunem 
stałoprądowej szyny zbiorczej, tak że między począt-
kami dwóch następujących po sobie stanów otwarcia 
pierwszej gałęzi nastawia się określony czas cyklu 
tak, że wewnątrz każdego cyklu stosunek między 
chwilą czasu odpowiadającą stanowi otwarcia pierw-
szej gałęzi, a chwilą czasu odpowiadającą stanowi 
otwarcia drugiej gałęzi i nastawia się proporcjonalnie 
do chwilowej wartości napięcia sterującego, a okres 
cyklu dobiera się jako krótszy niż ćwiartka okresu 
harmonicznych drgań podstawowych napięcia sterują-
cego. 

Układ według wynalazku ma połączony z dodatnim 
i ujemnym biegunem stałoprądowej szyny zbiorczej, 
zawierający tyrystory, wejściowy obwód komutacyjny. 
Obwód komutacyjny składa się z dwóch gałęzi ste-
rujących włączonych między biegunami stałoprądowej 
szyny zbiorczej, a wspólnym punktem przyłączenio-
wym. Wejście impulsów wzbudzających tyrystory po-
łączone jest z obwodem sterującym. Wejście cyklu 
obwodu sterującego (8) połączone jest z generatorem 
impulsowym (16) określającym rytm otwierania ga-
łęzi sterujących, a jego wejście sterujące połączone 
jest z generatorem napięcia sterującego (6), który 
określa stosunek czasu otwarcia obydwu gałęzi pod-
czas poszczególnych cykli. (13 zastrzeżeń) 

H02P P.202827 10.12.1977 

Pierwszeństwo: 10.12.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 749641); 
10.12.1976 - St. Zjedn. Arn. (nr 749648) 

General Electric Company, Nowy Jork, St. Zjedn. 
Ara. (Paul John Roumains, David Lindsay Lippitt). 

Sposób sterowania silnikiem prądu stałego 
i układ sterowania silnikiem prądu stałego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób sterowania 
silnikiem prądu stałego i układ do sterowania silni-
kiem prądu stałego, zwłaszcza układ do bezpośred-
niego włączania sterowanych prostowników, umiesz-
czonych pomiędzy źródłem prądu zmiennego i silni-
kiem prądu stałego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że obli-
cza się kąt wyzwalania sterowanego prostownika do 
regulacji prędkości silnika prądu stałego, do pro-
cesora wprowadza się zapamiętane parametry pro-
porcjonalne do pożądanej prędkości silnika i kątów 
wyzwalania, generuje się sygnał przerwania do pro-
cesora dla sterowania nim i odczytania wartości 
proporcjonalnych do prędkości silnika, do prądu 
silnika i dla obliczenia wartości proporcjonalnej do 
kąta wyzwalania oraz wygenerowuje się impuls wy-
zwalający prostownik. 

Układ według wynalazku ma mikroprocesor (10), 
dołączony do regulatora i układu sterującego (14) 
prostownikiem. Do układu (14) są doprowadzane war-
tości z układu (18) prędkości odniesienia na linii 
(20), wartości proporcjonalne do prędkości silnika na 
linii (22) oraz wartości proporcjonalne do prądu sil-
nika na linii (24), przy czym linie (22, 24) prowadzą 
do silnika (12) prądu stałego. Układ (14) wyzwala 
prostownik (16) oddziałujący na silnik (12). 

(11 zastrzeżeń) 

H04N P. 202142 15.11.1977 

Pierwszeństwo: 15.11.1976 - Wielka Brytania 
(nr 47549/76) 

RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (Fe-
lix Aschwanden). 

Urządzenie do tworzenia sygnałów obrazu kolorowego 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do tworze-
nia sygnałów obrazu kolorowego, wymagające tylko 
jednej częstotliwości odniesienia. 

Urządzenie zawiera parę tranzystorów (21, 22) po-
łączonych w układzie wzmacniacza różnicowego, któ-
rych połączone razem emitery są dołączone do źródła 
prądu stałego, a do jednego kolektora jest dołączone 
obciążenie. Sygnał B-Y z preemfazą ze źródła (11) 
jest doprowadzany do bazy tranzystora (21) podczas 
leżących na przemian okresów wybierania li-
nii, a sygnał R - Y z preemfazą ze źródła (11) 
jest doprowadzany do bazy tranzystora (22) pod-
czas leżących pomiędzy nimi okresów wybierania 
linii. Urządzenie zawiera przełączniki elektroniczne 
(30s, 35s, 40s, 45s) sterujące napięciem polaryzacji, 
doprowadzanym do baz tranzystorów (21, 22), Urzą-
dzenie zawiera sterowany generator napięciowy (80) 
reagujący na zmiany spadku napięcia na obciąże-
niu w wyniku zmiany częstotliwości wyjściowej. 
Układ synchronizacji zawiera detektor (81), źródło 
(82) sygnału odniesienia i tranzystor unipolarny (83) 
oraz wykorzystuje pojedynczy sygnał odniesienia do 
regulacji częstotliwości generatora (80). 

Przy zastosowaniu transkodera PAL-SECAM, czę-
stotliwość odniesienia jest częstotliwością podnośnej 
PAL, a przy zastosowaniu urządzenia odtwarzające-
go płyty wizyjne częstotliwość odniesienia jest czę-
stotliwością podnośnej transkodowanego sygnału zło-
żonego w standardzie NTSC. (21 zastrzeżeń) 
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ÍÍ05K 
G04C 

P.196430 04.03.1977 

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-
-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warsza-
wa, Polska (Jarosław Jaromiński, Krzysztof Kaźmier-
ski, Leszek Mańko, Krzysztof Paczoski, Bogdan Pa-
stuszka, Maciej Pilch). 

Podłoże do AYEkaźników cyfr, liter 
lub innych znaków 

Przedmiotem wynalazku jest podłoże wykonane z 
materiału półprzewodnikowego, korzystnie krzemu. 
Podłoże ma otwory (2), wewnątrz których wykona-
ny jest obszar (3) wysokodomieszkowany, zapewnia-
jący wraz z odpowiednio wykonanymi kontaktami po-
łączenie sieci metalicznych ścieżek na górnej części 
płytki z siecią metalicznych ścieżek na spodniej stro-
nie płytki. Podczas wykonania podłoża można pro-
wadzić także procesy technologiczne, prowadzące do 
uzyskania elementów półprzewodnikowych, stanowią-
cych integralną część podłoża, jak np. układów ste-
rujących, fotoogniw itp. (5 zastrzeżeń) 

H05K 
G12B 

P.196554 10.03.1977 

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-
-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warsza-
wa, Polska (Jerzy Kalbarczyk, Janusz Guryn, Andrzej 
Lendzion). 

Sposób kcrmetyzacji układów scalonych 
w obudowach ceramicznych i ceramiczno-metalowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób hermetyzacji 
układów scalonych w obudowach ceramicznych i ce-
ramiczno-metalowych, stosujący do łączenia przy-
krywki z obudową warstwą klejącą z tworzywa 
sztucznego. Polega on na tym, że warstwę którą sta-
nowi klej, będący żywicą epoksydową modyfikowa-
ną, rozpuszczalnymi w alkoholach i ketonach polia-
midami, nanosi się na przykrywkę następnie docis-
kaną do obudowy siłę powyżej 0,2 KG w atmosfe-
rze gazów obojętnych i w temperaturze powyżej 
180°C przez co najmniej 30 minut z powtarzalnością 
całego procesu dla dohermetyzowania. 

(3 zastrzeżenia) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁ A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01D W. 58326 29.10.1977 

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, Polska (Le-
szek Mieszkalski). 

Urządzenie do podsuszania roślin na polu 

Wzór użytkowy dotyczy urządzenia do podsusza-, 
nia roślin na polu, a zwłaszcza siana. 

Urządzenie do podsuszania roślin na polu stano-
wiące przetrząsaczo-zgrabiarkę charakteryzuje się 
tym że do przetrząsaczo-zgrabiarki nastawionej na 
zgrabianie zamocowana est dmuchawa (2), które] 
kfnał wylotowy (6) połączony jest obrotowo za po-
mocą złącza (7) z przewodem rurowym 8 kopiu-
jącym teren za pomocą koła kopiu jącego^ 

A01D W. 58327 29.10.1977 

Akademia Rolniczo-Techniezna, Olsztyn, Polska (Le-
szek Mieszkalski). 

Urządzenie do ścinania i załadunku zielonek 
na środki transportu 

Wzór użvtkowy dotyczy urządzenia do ścinania i 

Urządzenie według wzoru, składające sie. z ciągm-

A01G W. 58350 04.11.1977 

r-ńdzkie Zakłady Wyrobów Metalowych „Wizamet", 
Polska (Zbigniew Stanek, Eugeniusz Fabrykow-

ski, Stanisław Fandrych, Jan Igras). 
Sekator do kwiatów 

Sekator do kwiatów ma rękojeść prawą, zaopatrzo-
ną w Płaszczyzn, rowkową rozdzieloną pionowych row-

spełnia rolę przytrzymywana ciętej (1 zatrzeżenie) 



54 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 19 (125) 1978 

A01G W. 58400 12.11.1977 

Instytut Sadownictwa, Skierniewice, Polska (Zdzi-
sław Salamon). 

Sekator 

Celem wzoru jest uzyskiwanie czystego i gład-
kiego cięcia gałęzi drzew oraz mały opór przy ich 
obcinaniu. 

Sekator z przedłużonymi rękojeściami, przeznaczo-
ny do prześwietlania oburącz koron drzew owoco-
wych, składa się z dwóch dźwigni, z których jedna 
jest ukształtowana w nóż (1), a druga w stalnicę (2) 
o dwóch przeciwostrzach. (1 zastrzeżenie) 

A23C W. 58456 18.11.1977 

Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska, Suwałki, Pol-
ska (Bolesław Frukacz). 

Suszarka do twarogu kazeinowego 

Suszarka według wzoru charakteryzuje się tym, że 
kanał suszarniczy (2) ma siatkę (1) o spadku od 
3-8°/w, który zakończony jest rynną zsypową (4) i 
pojemnikiem (5) na produkt gotowy. Na bokach ka-
nału suszarniczego (2) zamontowane są szyny jezd-
ne (7) będące prowadnicami dla kółek (8) z row-
kami, wózka (9) wykonującego ciągły ruch posuwi-
sto-zwrotny z wahliwymi mieszadłami (10) pozwa-
lającymi na regulację szybkości przesuwania suszo-
nego twarogu kazeinowego w kierunku pojemnika (5). 

(1 zastrzeżenie) 

A21B W. 58392 10.11.1977 

Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu 
Spożywczego, Wroclaw, Polska (Józef Pacocha, Wie-
sław Brzeski). 

Kij wędzarniczy 

Kij wędzarniczy, na którym zawieszane są wyro-
by wędliniarskie, ryby lub inne artykuły spożyw-
cze przeznaczone do wędzenia, charakteryzuje się 
tym, że jest wykonany z jednej listwy metalowej 
wyprofilowanej w ten sposób, że w przekroju po-
przecznym ma ona kształt odwróconej litery V z 
nieco odgiętymi promieniowo na zewnątrz ramionami. 

(1 zastrzeżenie) 

A43D W. 58414 14.11.1977 

Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego im. Ma-
riana Buczka, Lublin,- Polska (Jan Martyna, Robert 
Skwarek). 

Przyrząd do usuwania nitów z cholewek obuwia 

Przyrząd do usuwania nitów z cholewek obuwia, 
w przypadku wymiany uszkodzonego elementu, wy-
posażony jest w śrubę (9) z pokrętłem (11) zakoń-
czoną trzpieniem, która usytuowana jest w tulei (10) 
wewnętrznie nagwintowanej i zainstalowanej w 
gnieździe (5), zamontowanym w korpusie (1). Do dol-
nej części korpusu (1) zamocowana jest płytka pod-
porowa (7) z otworem. (1 zastrzeżenie) 

A47B W. 58394 11.11.1977 

Swarzędzkie Fabryki Mebli, Swarzędz, Polska (Leo-
nard Kuczma). 

Stół dwupoziomowy 

Stół dwupoziomowy według wzoru użytkowego ma 
płyty wierzchnie boczne (1) odsuwane i unoszone 
na podpórkach uchylnych (2), z których wewnętrzne 
zaopatrzone są w listwy wodząco-podpierające. 

Przed gwałtownym upadkiem odsuniętych i unie-
sionych płyt wierzchnich bocznych (1) zabezpiecza-
ją rozwórki samohamowne (3) przymocowane z jed-
nej strony do wewnętrznych podpórek uchylnych (2), 
a z drugiej do skrzyni podłużnej. Gdy stół znaj-
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duje się w stanie złożonym płyta środkowa (4) jest 
podwieszona za pomocą klocków stabilizujących pod 
oskrzynią podłużną. Po odsunięciu od siebie i unie-
sieniu płyt wierzchnich bocznych (1) płyta środko-
wa (4) swoimi klockami stabilizującymi zachodzi na 
listwy wodząco-podpierające wewnętrznych podpó-
rek uchylnych (2). (2 zastrzeżenia) 

A47G W. 58493 22.11.1977 

Spółdzielnia Inwalidów „Inpłast", Poznań, Polska 
(Maciej Nowicki, Andrzej Gabryelski). 

Ozdoba choinkowa 

Ozdoba choinkowa przeznaczona do zawieszania na 
choinkę lub w szeregu lampionowym, według wzoru 
użytkowego ma korpus (1) o kształcie gwiazdy wy-
konanej z elastycznego tworzywa, której ramiona (2) 
mają od połowy wysokości ścienione ściany. W szczy-
towym wierzchołku ozdoba ma otwór (4) zamknięty 
kołpakiem (5) z rozporka (11) połączoną z kołpakiem 
elastycznym pierścieniem (12), w którego ściśliwym 
otworze (13) są umieszczone przewody (14) i uchwyt 
(15) żarówki stanowiącej zespół świecący. Powierzch-
nia całej bryły jest pokryta fakturą w postaci grosz-
kowych wypustek (9). (1 zastrzeżenie) 

A47K W. 58469 21.11.1977 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat-Erg", Jasło, 
Polska (Jerzy Wiącek). 

Szafka łazienkowa 

Szafka o kształcie prostopadłościanu, wykonana z 
termoplastycznego tworzywa sztucznego, według wzo-
ru użytkowego -składa się z jednolitego dwukomoro-
wego korpusu (1) o podwójnych sztywnych ścian-
kach, zbieżnych w kierunku zamkniętych przednich 
obrzeży, w których umocowane są obrotowo drzwicz-
ki (2) dwuskrzydłowe, mające na wewnętrznych ścian-
kach lustra (4) umocowane rozłącznie za pomocą pro-
fili (5). 

Drzwiczki (2) zamykane są na zatrzaski (6) współ-
pracujące ze sprężynami samootwierającymi. We-
wnątrz korpusu osadzone są rozłącznie półki, mające 
moletowane przeciwślizgowe powierzchnie. 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D W.' 57898 05.08.1977 

Fabryka Urządzeń Odpylających i Wentylacyjnych 
„KOWENT", Końskie, Polska (Wacław Pasek). 

Kierownica strugi gazu 
zwłaszcza odkraplaczy wirowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest kierownica 
strugi gazu, zwłaszcza odkraplaczy wirowych z re-
gulowaną długością łuku skrzydła. Kierownica stru-
gi gazu według wzoru użytkowego ma opływkę ku-

listą (1) połączoną trzpieniem gwintowanym (6) z 
opływką stożkową (4), przy czym na trzpieniu (6) 
umieszczone są wirniki (2) rozdzielone pierścieniem 
dystansowym (5). Trzpień z opływkami wyposażony 
jest w zawieszenie (3), przy pomocy którego kierow-
nice strugi gazu mocuje się ukształtowanymi uchwy-
tami (9) na cylindrycznej obudowie (7). Kąt nachy-
lenia łopatek wirników (2) jest dobierany w zakre-
sie od 5 do 85°, natomiast poprzez przesunięcie osio-
we wzajemnego położenia wirników (2) zwiększa się 
powierzchnia czynna łopatek do łącznej powierzchni 
łopatek (10). (1 zastrzeżenie) 
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B02C W. 57688 20.06.1977 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Jan Wajman, Jan Brzeski). 

Wirnik kruszarki młotkowej 

Wirnik według wzoru utworzony z wału i osadzo-
nych na nim tarcz (3) ma drążone sworznie (2) mo-
cujące elementy robocze do tych tarcz. 

Sworznie (2) są rozłącznie mocowane z tarczami 
za pomocą łącznika umieszczonego w otworze usytuo-
wanym w osi (9) wydrążonego z jednej strony sworz-
nia (2) oraz w otworze (7) wykonanym w uchu (8) 
przytwierdzonym do tarczy <3) wirnika kruszarki. 
Między uchem (8) a zewnętrzną pobocznicą sworznia 
(2) jest odstęp nie mniejszy niż 3 mm, zaś otwór (6) 
jest usytuowany przy czołowej powierzchni sworz-
nia (2). (3 zastrzeżenia) 

B08B W. 53342 03.11.1977 

Zakład Konstrukcyjno-Technologiczny „BIMES", 
Gdańsk-Wrzeszcz, Polska (Teresa Linda, Zygmunt Ko-
rolczuk, Józef Fiodorczuk, Bogumiła Biene). 

Przybornik kominkowy 

Przybornik według wzoru składa się z dwóch 
wsporników (1) o kształcie trójkątnym połą-
czonych poprzeczką (2). W poprzeczce (2) znaj-
dują się prostokątne wycięcia przeznaczone do za-
wieszania przyborów kominkowych. Do wsporników 

(1) przyspawane są pierścienie (3) do przenoszenia 
przybornika. Przybornik kominkowy służy do czysz-
czenia i obsługi kominków domowych. 

(2 zastrzeżenia) 

B08B 

F,9f 

W. 58418 14.11.1977 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych Biu-
ro Projektów Górniczych Kraków, Kraków, Polska 
(Stefan Miśkiewiez). 

Wózek do transportu i mycia ubrań ochronnych 

Wózek do transportu i mycia ubrań ochronnych 
składa się z wózka naładownego, platformowego, pły-
towego, ręcznego ze ścianami czołowymi (1) i (2), do 
których w górnej części zamocowany jest zespół na-
tryskowy. 

Zespół natryskowy zbudowany jest w postaci czwo-
roboku z trzech rur (3) z otworami wypływowymi, 
połączonymi po obydwóch końcach poprzecznymi ru-
rami (5). Jedna z rur (5) zaopatrzona jest w koń-
cówkę (6) do podłączenia zespołu natryskowego do 
sieci wodnej. Wózek nakryty jest folią osłonową, sto-
sowaną w procesie mycia ubrań. (3 zastrzeżenia) 
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B08B W. 58531 29.11.1977 

Fabryka Obrabiarek Specjalnych „Ponar-Poznań", 
Zakład nr 2 „Jafo" w Jarocinie, Jarocin, Polska (Wi-
told Szymczak, Marian Paterczyk, Bronisław Jan-
czak). 

Urządzenie do usuwania brudu, 
zwłaszcza z hal fabrycznych 

Urządzenie według wzoru składa się z wózka trój-
kołowego (6), na którego ramie nośnej (6) przy-
twierdzono silnik elektryczny (2), na którego wirni-
ku (1) zamocowano tarczę (3) z przytwierdzoną gło-
wicą frezarską (4). Regulacja wysokości głowicy fre-
zarskiej (4) odbywa się poprzez podnoszenie lub opu-
szczanie tylnego koła jezdnego (5). (1 zastrzeżenie) 

B21B W. 58375 08.11.1977 

Huta im. gen. K. Šwierczewskiego, Zawadzkie, Pol-
ska (Adam Trzaska). 

Walce oporowe rozwalcarek 

Wzór rozwiązuje zagadnienie eliminacji zacierania 
się tych wałów, a tym samym kaleczenia rozwalco-
wywanych rur. 

Walce oporowe według wzoru charakteryzują się 
tym, że mają średnicę 2 do 3 raza większą od dłu-
gości beczki i są osadzone na wale (2) o specjalnej 
konstrukcji przy pomocy łożysk tocznych (3). 

(1 zastrzeżenie) 

B21D W. 58359 19.12.1970 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Ryszard Czarnecki). 

Przyrząd do dziurkowania, blach, 
zwłaszcza przy produkcji sit 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstruk-
cji przyrządu zapewniającego współosiowe przesuwa-
nie się stempli względem otworów matrycy w cza-
sie pracy przyrządu. 

Przyrząd mający głowicę złożoną z płyty górnej 
(1), przekładki (2) oraz płyty stemplowej (3), w któ-
rej osadzone są stemple (4), płyty prowadzącej (5) 
oraz matrycy (6) według wzoru charakteryzuje się 
tym, że płyta prowadząca (5) osadzona przesuwnie 
względem głowicy utrzymywana jest w dolnym po-
łożeniu za pomocą sprężyn (11). W wycięciach pły-
ty stemplowej (3) oraz płyty prowadzącej (5) osadzo-
ne są łby śrub (13) połączone ze sobą nakrętką rzym-
ską (14). (1 zastrzeżenie) 

B21J W. 58343 03.11.1977 

Huta lim. Gen. K. Šwierczewskiego, Zawadzkie, Pol-
ska (Adam Trzaska). 

Główka przebijaka prasy dziurkującej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie takiej konstrukcji głów-
ki przebijaka, która pozwoli zmniejszyć zużycie ma-
terliału potrzebnego do wykonania główki oraz prze-
dłużyć efektywny czas jej pracy. 

Główka przebijaka według wzoru charakteryzuje się 
tym, że ma stożek atakujący (3), kompensujący skutki 
spęczania się czoła główki, a stosunek jej wysokości 
do średnicy jest mniejszy od 0,9. Główka przebijaka 
prasy dziurkującej używana jest do dziurkowanlia od-
cinków kęsisk przeznaczonych do produkcji rur. 

(1 zastrzeżenie) 

B23B W. 58322 27.10.1977 

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 
PREDOM-POLAR, Wrocław, Polska (Hieronim Marek). 

Nóż tokarski oprawkowy do lazek zewnętrznych 

Wzór rozwiązuje zagadnieniie mocowania narzędzia 
w osi przedmiotu co zmniejsza pracochłonność i eli-
minuje stosowanie pomocy warsztatowych takich jak 
podkładki, kliny. 
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Nóż tokarskli według wzoru ma część chwytową 
okrągłą (1), krawędź tnącą (2) o regulowanym kącie 
(X) w zależności od kąta sfazowania detalu, oraz kąt 
(Y) zależny od gatunku obrabianego materiału. 

(1 zastrzeżenie) 

B23B W. 58385 09.11.1977 

Fabryka Silników Elektrycznych „BESEL", Brzeg, 
Polska (Antoni Zwoliński, Stanisław Szela). 

Głowica frezarska 

Głowica frezarska według wzoru użytkowego składa 
się z korpusu wewnątrz którego umieszczony jest 
trzpień (1) z zamocowanym kołem zębatym stożko-
wym (2) współpracującym z kołem zębatym podwój-
nym (3) posiadającym uzębienie stożkowe i walcowe. 

Koło (3) współpracuje z kołami pośrednimi (4) i (5) o 
luzębueniu walcowym. Koło zębate (5) napędza wałek 
■zębaty (6) stanowiący trzpień do mocowania narzędzia 
(7). Głowica frezarska przeznaczona jest do obróbki 
rowków i wydrążeń w korpusach silników elektrycz-
nych. (1 zastrzeżenie) 

B23Q W. 58440 16.11.1977 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Andrzej 
Samek, Krzysztof Surlas). 

Element korpusu uniwersalnych 
przyrządów składanych 

Wzór rozwiązuje, zagadnienie zmniejszenia ciężaru 
elementu i możliwości wiercenia otworu z dwóch 
stron. Element korpusu charakteryzuje się tym, że ma 
kształt (Ceownlika i wykonane są w nim otwory (2). 

(1 zastrzeżenie) 

B29C W. 58395 12.11.1977 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat-Erg", Jasło, 
Polska {Bronisław Czajkowski, Edward Zienkiewicz). 

Aparat do wycinania próbek 
z tworzyw sztucznych 

Aparat według wzoru ma dwa frezy tarczowe, z któ-
rych jeden służy do wycinania próbek (1) przeznaczo-
nych do badań a drugi do nacinanlia karbu przed ba-
daniem na zginanie. Frez (2) do nacinania karbu umo-
cowany jest na dźwigni przegubowej (4) umożliwiają-
cej regulację głębokości nadięcia karbu. Aparat do 
wycinania próbek z tworzyw sztucznych, służący do 
badania jakości tworzywa przed przetworzeniem go 
na gotowy określony produkt finalny. (2 zastrzeżenia) 
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B30B W. 58526 29.11.1977 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Białostoczek, Pol-
ska (Piotr Grześ, Paweł Kruk). 

Prasa hydrauliczna montażowa 
zwłaszcza do zwolnić ciągników 

Prasa hydrauliczna montażowa zwłaszcza do zwol-
nić ciągników ma korpus <1), do górnej części którego 
umocowane są siłowniki (2) i (3), pod którymi umiesz-
czony jest poziiomo przesuwny stół montażowy (4) po-
łączony z siłownikiem (5). Pod stołem umieszczony 
jest pionowo ustawiony siłownik (6) naprzeciw siłow-
nika (2). W górnej części korpusu umocowany jest 
obrotowo (i przesuwnie na kolumnie (8) i ramieniu <9) 
siłownik pneumatyczny (10). (2 zastrzeżenia) 

B60K W. 58337 03.11.1977 

Spółdzielnia Pracy Chemiczno-Wytwórcza „Spoiwo", 
Radom, Polska (Leszek Nabzdyk). 

Osłona wlotu powietrza, zwłaszcza 
do samochodów Syrena 

Osłona wlotu powietrza, zwłaszcza do samochodów 
Syrena z okienkami wlotowymi, zasłonkamli i zaczepa-
mi mocującymi do atrapy samochodu charakteryzuje 

się tym, że okienka wlotowe (2) są rozstawione syme-
trycznie względem osi osłony (1) i w takiej odległości 
od osi, że po jej nałożeniu na atrapę samochodu kra-
wędzie wewnętrzne okienek (2) są z krawędziami blo-
ku silnika w jednej płaszczyzna e lub nieco poza jego 
krawędziami, przy czym wzdłuż krawędzi okienek (2) 
rozmieszczone są dwustopniowe otworki (5) do mo-
cowania zasłonki (3) po jej odsłonięcliu. 

(2 zastrzeżenia) 

B60R W. 57889 03.08.1977 

Zbigniew Kotula, Joanna Basara, Stefan Krempa, 
Edward Micek, Stanisław Padłowski. Mielec, Polska 
(Zbigniew Kotula, Joanna Basara, Stefan Krempa, Ed-
ward Miicek, Stanisław Padłowski). 

Trójkąt ostrzegawczy typ ZP-77 

Trójkąt ostrzegawczy typ ZP-77 służy jako wyposa-
żenie samochodu i ma zastosowanie do sygnalizowania 
obecności na drodze unieruchomionego pojazdu samo-
chodowego. 

Posiada on ruchome ramiona (1) odblaskowe wyko-
nane jednolicie z wkładkaimli (2) fluoryzującymi, oraz 
stojak składający się z połączonych ze sobą obrotowo 
podstaw (5) i (6), które poprzez wspornik (7) połączone 
są nierozłącznie z dolnym ramieniem trójkąta (1). 

(1 zastrzeżenie) 
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B61H W. 58520 28.11.1977 | 

Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji! Stalowych 
„Konstail", Chorzów, Polska (Józef Błaszczyk, Henryk 
Bączkowski, Eugeniusz Sieradzoń, Zygmunt Grzel). 

Układ hamulcowy wagonów towarowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest układ hamul-
cowy wagonów towarowych, a szczególnie wagonów 
typu Hopper-Dozotor, pozwalający na zastosowanie 
nowoczesnego nastawiacza typu DRV. 

Układ hamulcowy wagonów towarowych, w którym 
drąg tłokowy cylindra połączony jest poprzez dźwig-
nie ii cięgła z układem dźwigni na wózku, dosuwają-
cym klocki hamulcowe do obręczy kół, a w układzie 
zabudowany jest nastawiacz, charakteryzuje się tym, 

że w jego skład wchodzi dodatkowa sterująca dźwig-
nia (5) i cięgła (6), przy czym dźwignlia (5) ma stały 
punkt podparcia i połączona jest z drążkiem nasta-
wiacza (7). (i zastrzeżenie) 

DZIAŁ E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E04C W.58515 28.11.1977 

Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa, Warszawa, Polska (Radomir Sąsiadek). 

Dyl ścienny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest dyl ścienny, 
stosowany jako prefabrykowany element w budow-
nictwie rolniczym, a zwłaszcza do budowy budynków 
(inwentarskich. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie trwałego 
zespolenia z elementem prefabrykowanym warstwy 
izolacji termicznej. 

Dyl składa się z czterech warstw, zespolonych ze 
sobą trwale podczas procesu wytwarzania w formie. 
Zewnętrzne warstwy dyla jako szkielet nośny stanowii 
siatkobeton (1), (2), a dwie warstwy środkowe są pły-
tami (3) wiórowo-cementowymi, przy czym w środku 
między płytami (3) są ukształtowane kanały (4) po-
wietrzne. (.1 zastrzeżenie) 

E04C W. 58516 28.11.1977 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnlictwa, Warszawa, Polska (Radomir Sąsiadek). 

Płyta osłonowa ścienna 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest płyta osłonowa 
ścienna, stosowana w budownictwie rolniczym. Płyta 
ścienna składa się z trzech warstw, zespolonych z sobą 
trwale podczas procesu wytwarzania w formie, a mia-
nowicie z siatikobetonu (1), (2) jako szkieletu konstruk-

cyjno-nośnego, płyty (3) wiórowo-cementowej stano-
wiącej izolację cieplną i arkusza (4) papy jako izolacji 
przeciwwilgociowej. (2 zastrzeżenia) 

E04C W. 58522 28.11.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Elementów Wyposażenia Budownictwa, „Metalplast", 
Poznań, Polska (Maria Dajerling, Jerzy Dymaczewski, 
Grzegorz Dorożała, Jacek Krotoski, Stanisław Przy-
chodzki). 

Wkładka dystansowa, zwłaszcza do ustalenia 
stalowych prętów zbrojeniowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
taniej konstrukcji zapewniającej stabilność w trakcie 
zalewania formy betonem oraz łatwość montażu. 

Wkładka dystansowa, przeznaczona zwłaszcza do 
ustalania stalowych prętów zbrojeniowych podczas za-
lewanlia i krzepnięcia betonów, wykonana najkorzyst-
niej z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie 
betonu, według wzoru użytkowego składa się z obej-
mującego pręt zbrojony pierścienia (1) i promieniowo 
osadzonych żeber' (2) zakończonych pionowymii kołka-
mi (3). Niektóre żebra są wzajemnie wzmocnione ko-
listymi poprzeczkami (4). Dla wprowadzenia pręta że-
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bro przy gardzieli jest podcięte, stanowiąc sprężystą 
zapadkę <5). Pierścień (1) ma wewnątrz wystające 
garbki (6). Pierścień (1) oraz kołki <3) są tej samej 
wysokości. (3 zastrzeżenia) 

E04C W. 58523 28.11.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Elementów Wyposażenia Budownictwa „METAL-
PLAST", Poznań, Polska (Maria Dajerling, Jerzy Dy-
maczewski, Grzegorz Dorożała, Jacek Krotoski, Sta-
nisław Przyehodzki). 

Wkładka dystansowa, zwłaszcza do ustalenia 
stalowych prętów zbrojeniowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowaniia 
konstrukcji uniemożliwiającej wypadnięcie pręta zbro-
jeniowego z wkładki w trakcie zalewania formy be-
tonem. 

Wkładka dystansowa, zwłaszcza do ustalania stalo-
wych prętów zbrojeniowych podczas zalewania i krzep-
nięcia betonów, wykonana najkorzystniej z tworzywa 
sztucznego odpornego na działanie betonu, według 
wzoru użytkowego składa slię z półki (1) o kształcie 
prostokąta opartej na czterech kołkach (2), które od 
strony wprowadzenia pręta zbrojeniowego mają sprę-
żynujące łopatki <3). Łopatki (3) mają kształt wygiętej 
owalnie wydłużonej elipsy. (4 zastrzeżenia) 

E04H W. 58439 16.11.1977 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa, Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska (Ta-
deusz Stach er a, Marek Miedziński, Zygmunt Pater, 
Mariusz Piotrkowska, Stanisław Czernek). 

Stelaż namiotu gospodarskiego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej, statycznej konstrukcji umożliwiającej łatwy 
montaż i demontaż. Stelaż namliotu gospodarskiego we-
dług wzoru użytkowego składa się z dwóch półsegimen-
tów lewego i prawego. Każdy z nich utworzony jest 
z trzech trwale ze sobą połączonych elementów: dol-
nego (3), środkowego (4) i górnego (5), z tym, że każdy 
element jest wykonany jako przestrzenna konstrukcja 
trójrurowa w układzie trójkąta z dwoma irurami (6) 
i (7) umieszczonymi w płaszczyźnie dachu namiotu. 

Trzedi wierzchołek trójkąta stanowi rura (8) znaj-
dująca się poniżej. Każdy półsegment u podstawy ma 
wykonaną stopę o kształcie litery „T", która jest wy-
posażona w złącze zaciskowe i zaczepy do połączenia 
przegubowego, z posadowieniem, a poszczególne ele-
menty (3), (4), (5) są połączone poprzez trójkątne łącz-
niki (12), z których każdy jest wyposażony w zacisko-
we złącza (13) przelotowe. Pozostałe dwa boki są ze 
sobą połączone trwale obejmą <14). Zakończenie ele-
mentów górnych lewego i prawego jest wykonane w 
formie połączenia zawiasowego (15). (1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE 

TECHNIKA MINERSKA 

F16B W. 57892 03.08.1977 

Fabryki Akcesoriów Meblowych, Chełmno, Polska 
(Jerzy Prełowski). 

Złącze zaciskowe mimośrodowe, 
zwłaszcza do mebli 

Złącze, składające slię z zaczepu (1), mimośrodu (2) 
i przykrywki (3), według wzoru użytkowego ma płaski 
zaczep (1) z szyjką (1, 1) i młotkowym łbem (1, 2) na 
końcu, oraz walcową gwintowaną końcówkę (1, 3) z 
drugiej strony. Złącze ima na celu umożliwienie wyko-
nywania go sposobem obróbki plastycznej. 

(1 zastrzeżeniie) 

F16F W. 57886 02.08.1977 

Fabryka Amortyzatorów „Polmo", Krosno n/W, Pol-
ska (Władysław Węgrzyn). 

Hydrauliczny amortyzator teleskopowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji z uproszczonym węzłem zespołu tło-
ka z tłoczyskiem, eliminującej dodatkową obróbkę 
tłoka. 

Hydrauliczny amortyzator teleskopowy, zwłaszcza 
amortyzator o małych siłach tłumienia, do tłumie-
nia drgań bębnów automatów pralniczych lub sie-
dzeń kierowcy ciągnika, ma tłok (5) oraz umieszczo-
ne po jego obu stronach zespoły (6) i (7) zaworów 
płytkowych. Tłok i zespoły są umieszczone na koń-
cówce (3) tłoczyska (1) i prowadzone na powierzch-
ni (4). 

Element (10) w kształcie zawleczki jest umieszczo-
ny w rowku (11) i ograniczony z zewnątrz w wy-
tłoczeniu (12) miseczki (13). Element (10) stanowi 
opór przy mocowaniu tłoka nakrętką (9), a średni-
ca gładzi (2) jest taka sama jak średnica powierzchni 
(4) i średnica wyjściowa pod gwint (8). 

(1 zastrzeżenie) 

F16G W. 57926 10.08.1977 

Państwowy Ośrodek Maszynowy „Legnica" z/s w 
Piekarach Wielkich, Legnica, Polska (Tadeusz Wró-
blewski). 

Łańcuch ogniwowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia lekkiej konstrukcji o zwiększonej powierzchni 
styku ogniw współpracujących, a tym samym o 
zmniejszonej intensywności zużycia. Łańcuch według 
wzoru użytkowego wykonany jest z pręta płaskiego, 
przy czym ogniwo wykonane jest z dwóch części ze-
spawanych ze sobą. Powierzchnia styku dwóch ogniw 
ma kształt i wymiary powierzchni styku dwóch to-
rusów o tych samych wymiarach. (5 zastrzeżeń) 

F16H W. 58530 29.11.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urzą-
dzeń Transportowych, Bytom, Polska (Lucjan Pa-
szenda). 

Samoczynny kompensator długości łańcucha 
do napędów łańcuchowych 

o zmiennym rozstawie kół łańcuchowych 

Kompensator według wzoru użytkowego stanowi 
dźwignia dwuramienna (1), która podparta jest za 
pomocą sworznia (2) w nieruchomej podstawie (3), 
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mająca osadzone obrotowo z jednej strony za po-
mocą sworznia (4) koło łańcuchowe (5), a z drugiej 
strony przegubowo za pomocą sworznia (6) obciążnik 
(7), przy czym na sworzniu (2) osadzone jest obro-
towo koło łańcuchowe (8). Wynalazek znajduje za-
stosowanie zwłaszcza przy napędzie łańcuchowym 
bębna formującego w komorze osadczej przy pro-
dukcji wełny mineralnej. (1 zastrzeżenie) 

F21F W. 57636 15.06.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstruk-
cji Metalowych „Mostostal", Warszawa, Polska (Wła-
dysław Maciołek, Ryszard Mokrecki, Edward Para-
dowski, Zdzisław Borek, Tadeusz Wójcik, Feliks Ła-
gowski, Tadeusz Semeniuk, Aleksander Zieliński, Je-
rzy Łatkiewicz, Jan Sokołowski, Ryszard Żerman). 

Nawiewnik wentylacyjny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest nawiewnik 
wentylacyjny, umożliwiający tak ilościową, jak i kie-
runkową regulację wypływającego strumienia powie-
trza, przy jednoczesnym wywołaniu korzystnego obie-
gu tego powietrza wewnątrz hali. 

Nawiewnik składa się z segmentu rurowego (1), 
zaopatrzonego w dwa króćce (3) oraz z dwóch ka-
nałów rozprowadzających (2), zamocowanych do tych 
króćców (3). Między tymi króćcami, a kanałami roz-
prowadzającymi (2) znajdują się przepustnice powie-
trza (4), natomiast wyloty kanałów zaopatrzone są 
w zespoły nastawnych kierownic (6), przy pomocy 
których strumienie wypływającego powietrza kiero-
wane są na określone obszary przewietrzanego pomie-
szczenia. Kąt zawarty między osiami kanałów (2) 
wynosi 105°. Zespół (6) nastawnych kierownic za-
wiera trzy elementy kierujące (7) i uruchamiany jest 
zdalnie sterowanym siłownikiem nastawnym (8). 

(4 zastrzeżenia) 

F23H W. 58533 30.11.1977 

Zakład Konstrukcyjno-Technologiczny „Bimes", 
Gdańsk, Polska (Teresa Linda, Zygmunt Karolczuk, 
Ryszard Bednarczyk). 

Ruszt kominkowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia taniej konstrukcji rusztu o zmniejszonym cięża-
rze, ułatwiającej przenoszenie oraz montaż i demon-

Ruszt według wzoru użytkowego składa się z dwóch 
wsporników (1) zagiętych do kształtu koryta two-
rzącego kosz do spalania drewna. Ruszt wykonany 
jest z płaskowników metalowych. (2 zastrzeżenia) 

F26B W. 58399 12.11.1977 

Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Pod-
hale", Nowy Targ, Polska (Stanisław Kaleciak, Fran-
ciszek Polak, Władysław Skalski). 

Aktywizator tunelowy 

Wzór nawiązuje zagadnienie skutecznego odprowa-
dzenia oparów powstających w trakcie nagrzewania 
elementów. Aktywizator tunelowy do termicznej ak-
tywizacji błony klejowej naniesionej na elementy obu-
wia wyposażony w instalację odciągową charakte-
ryzuje się tym, że w części górnej ma okap (3) ze 
ssawką szczelinową, tworzący jedną całość z akty-
wizatorem. (2 zastrzeżenia) 

F27B W. 58405 14.11.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet" Katowice, Polska (Norbert Langner). 

Piec płomienny do produkcji miedzi 

Wzór rozwiązuje zagadnienie całkowitego spalania 
cząstek palnych w spalinach i ochłodzenia tych spa-
lin. 

Konstrukcja pieca charakteryzuje się tym, ze 
ma dodatkowy rurowy przewód (8) zabudowany po-
między źródłem (7) sprężonego powietrza i odlotową 
komorę (2) pieca. Piec stosowany jest głównie do 
ogniowej rafinerii miedzi konwertorowej oraz do to-
pienia katod miedzianych i następnie rafinacji uzyska-
nego topu. (1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ G 
FIZYKA 

G01B W. 57890 03.08.1977 

Instytut Włókiennictwa, Łódź Polska (Witold Bal-
cerowski, Marek Placek, Mirosław Cieślakowski, Ka-
zimierz Pałka, Jan Bućheński). 

Przyrząd do mierzenia grubości 
wyrobów płaskich 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do 
mierzenia grubości płaskich wyrobów, włókienniczych, 
skórzanych i z tworzyw sztucznych. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
zakresu grubości w jakim możliwe jest przeprowa-
dzenie pomiaru. Przyrząd według wzoru użytkowe-
go składający się z pomiarowego stolika do układa-
nia na nim próbki wyrobu, przyciskowej stopki z 
przesuwnym trzpieniem i pomiarowego czujnika ze-
garowego, ma połączenie przyciskowej stopki (12) z 
przesuwnym trzpieniem (16) przegubowe i rozłącz-
ne oraz osadzenie korpusu z pomiarowym zegarowym 
czujnikiem (19) na kolumnie (2) za pomocą mecha-
nizmu zębatkowego, składającego się z zębatki (6) 
i koła zębatego (5) oraz za pomocą śruby (10) i na-
krętki. Przyrząd ma poza tym możliwość płynnego 
nastawiania wysokości stopki pomiarowej (12) wzglę-
dem podstawy (1) za pomocą mechanizmu zębat-
kowego zaopatrzonego w pokrętło, składającego się 
z zębatki (14) i zębatego koła (13). (2 zastrzeżenia) 

G01N W. 58312 26.10.1977 

Centralne Laboratorium Przemysłu Rybnego, Gdy-
nia, Polska (Włodzimierz Kowalewski, Henryk Ku-
jawa). 

Laboratoryjny skraplacz do par kwaśnych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest laboratoryjny 
skraplacz do par kwaśnych, powstających podczas 
mineralizacji prób do oznaczania azotu, arsenu i in-
nych metali. Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
likwidacji zagrożenia zatruciem oparami powstający-
mi w procesach mineralizacji. 

Laboratoryjny skraplacz do par kwaśnych ma ko-
morę górną (1) najkorzystniej kulistą zaopatrzoną w 
nasadkę (2) nachyloną do pionu pod kątem 60° i wbu-
dowaną stycznie do komory (1) zakończoną znorma-
lizowanym szlifem do połączenia z kolbą (7) Kiejdha-
la. W komorze (1) zamontowany jest dozownik (6) 
kwasu z rurką doprowadzającą (8). Komora górna 
(1) poprzez deflegmator (9) połączona jest z komorą 
dolną (3) zawierającą rurkę odprowadzającą (5) 
skropliny i połączoną za pośrednictwem połączenia 
szlifowego (4) z odbieralnikiem skroplin (13). 

Odbieralnik skroplin zaopatrzony jest w otwór od-
prowadzający gazy (11) i otwór doprowadzający po-
wietrze (12) oraz wyposażony jest w kurek (10) spu-
stu nadmiaru skroplin. Stosunek pojemności komo-
ry górnej (1) do pojemności komory dolnej (2) wy-
nosi 2 :1 . Zakończenie rurki doprowadzającej (8) 
dozownika (6) znajduje się co najmniej na wyso-
kości zakończenia połączenia szlifowego nasadki (2) 
z kolbą (7). (3 zastrzeżenia) 

G01N W. 58528 29.11.1977 

Instytut Sadownictwa, Skierniewice, Polska (Ka-
zimierz Słowik, Wojciech Matecki, Zbigniew Kielak, 
Kazimierz Jagielski). 

Urządzenie do oznaczania potencjału wodnego 
w roślinach 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
oznaczania potencjału wodnego w roślinach, a mia-
nowicie w liściach, pędach i innych wegetacyjnych 
częściach. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
urządzenia pozwalającego na szybkie przeprowadze-
nie badań dla określenia stanów deficytów wodnych 
w roślinach w zależności od warunków klimatycz-
nych, przebiegu pogody, stanu wilgotności gleby itp. 

Urządzenie składa się z ciśnieniowej komory (2), 
zamkniętej od góry rozłącznie głowicą (3) i z butli 
(4) napełnionej azotem pod dużym ciśnieniem, połą-
czonej funkcjonalnie z komorą (2) poprzez regula-
tor (5) ciśnienia. Regulator (5) jest umieszczony na 
wysokości głowicy (3), co pozwala na dokładną, jedno-
znaczną obserwację próbki roślinnej w komorze (2), 
jak również wartości ciśnienia w niej panującego. 
Urządzenie jest obsługiwane przez pracownika z po-
mostu (7). Całość umieszczona jest na naczepie (1), 
która może być ciągnięta przez ciągnik lub inny po-
jazd. (1 zastrzeżenie) 



Nr 19 (125) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 65 

G01R 
HOIR W. 58524 28.11.1977 

Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telfa", Byd-
goszcz, Polska (Ryszard Dembski, Jerzy Wiśniewski, 
Wiesław Jeske). 

Zestyk do pomiaru rezystancji styków 
metodą techniczną 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększe-
nia trwałości i niezawodności gniazd pomiarowych. 
Zestyk według wzoru użytkowego składa się z paru 
sprężyn (2) osadzonych w elastycznej tulei (1) i od-
dzielonych elementem izolacyjnym (3). 

Sprężyny (2) zaopatrzone są w styki kontaktowe 
(4) i są osadzone ruchowo w elastycznej tulei (1), 
która w czasie pracy sprężyn (2) odchyla się razem 
z nimi. 

Zestyk według wzoru ma szczególne zastosowanie 
w gniazdach pomiarowych przeznaczonych do po-
miaru rezystancji styków w miniaturowych przekaź-
nikach elektromagnetycznych. (1 zastrzeżenie) 

G02B W. 58093 

Fabryka Pomocy Naukowych, Częstochowa, Pol-
ska (Edward Kubiak). 

15.09.1977 

Rzutnik do wyświetlania przeźroczy 
o formacie 60X60 mm 

z halogenowymi źródłem światła 

Rzutnik według wzoru użytkowego składający się 
z podstawy wraz z obudową, układu optycznego, zes-
połu ramki przesuwnej, wymiennych uchwytów obiek-
tywowych oraz obiektywów, według wzoru użytko-
wego charakteryzuje się tym, że zespół ramki prze-
suwnej składa się z płyty czołowej (1) z otworem 
maskującym (la), dwoma otworami (le) i otworem 
prostokątnym (lc), z dwoma kątownikami (lb) i koi-
kiem gwintowanym (Id), oraz z prowadnicy (2) z 
dwoma otworami projekcyjnymi (2a), przetłoczeniem 
(2b), zespołem sprężyny dociskowej (2d), dwoma 
uchwytami (2c) i czterema kątownikami (2e). 

Część mocująca uchwyty obiektywów charaktery-
zuje się tym, że uchwyt obiektywu (3) zakończony 
jest korpusem mającym wzdłuż krawędzi wypust (3a) 
oraz wycięcie do mocowania nakrętki (3b), zaś na 
dolnej ściance oprawy kondensatora (4) przymoco-
wany jest uchwyt (4a) w kształcie rynienki. Pulpit 
sterowania elektrycznego usytuowany jest na cof-
niętej płaszczyźnie bocznej (5) pod kątem 45° w sto-
sunku do płaszczyzny podstawy. (3 zastrzeżenia) 

G028B W. 58334 02.11.1977 

Fabryka Pomocy Naukowych, Poznań, Polska (Ksa-
wery Chodynicki). 

Przeglądarka do przeźroczy pozytywowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji umożliwiającej przeglądanie; prze-
źroczy na filmie w szpuli, o zwiększonej użyteczno-
ści. 

Przeglądarka według wzoru użytkowego składa się 
z ramki (1), wydłużonego korpusu (2) i podstawy (5). 
Ramka (1) wyposażona jest w soczewkę (10). W 
korpusie (2) umieszczona jest druga soczewka (11), 
a w jego tylniej części umieszczone jest źródło świa-
tła (12) wraz z odbłyśnikiem (13). Ponadto w tylnej 
ścianie korpusu wmontowane jest gniazdo wtykowe 
(9) celem możliwości zasilania zespołu oświetlenio-
wego z sieci poprzez transformator sieciowy (15). 

Dolna część korupsu trwale jest połączona z pod-
stawą (5) wykonaną w kształcie klina i zaopatrzo-
ną w składaną nóżkę (6) i zbliżoną w kształcie do 
litery U. Korpus (2) zaopatrzony jest w jedną szcze-
linę pionową do wsuwania ramki z klatką przeźro-
cza, a ponadtto w dwie szczeliny poziome (7) dla 
wsuwania ramki (8) zaopatrzonej w prowadnice ce-
lem umożliwienia przeglądania filmu w szpuli. 

(2 zastrzeżenia) 
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GUC W. 58521 28.11.1977 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szcze-
cin, Polska (Kazimierz Pacholski). 

Przyrząd do współosiowego ustawiania pakietu dysków 
pamięci cyfrowej maszyny elektronicznej 

Przyrząd według wzoru użytkowego składa się z 
dwóch podstawowych zespołów: zespołu dociskowego 
i zespołu do ustawiania współosiowości. 

Zespół dociskowy zawiera korpus (1) o podstawie 
kwadratowej, pierścień dociskowy stały (2), śruby 
dwustronne (4), płytę (6) umocowaną nakrętkami rad-
dełkowanymi (5) i pierścień dociskowy ruchomy (8), 

przesuwany śrubami napinającymi (7). W zespole do 
ustawiania współosiowości zawarta jest piasta (10), do 
której walcowo-stożkowego otworu dopasowany i 
wciśnięty jest wałek (9), z którym za pośrednictwem 
tarcz dociskowych, górnej (12) i dolnej (13), i po-
średnich elementów łączących zestawione są współ-
osiowo dwa cylindry ustawcze, górny (14) i dolny 
(15). (1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01H W. 58517 28.11.1977 

Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej 
„ELTA", Łódź, Polska (Antoni Szkudlarek). 

Styk, zwłaszcza do nawrotników 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest styk, zwłasz-
szcza do nawrotników stosowanych w lokomotywach 
elektro-spalinowych. 

Styk (1) według wzoru użytkowego jest wykonany 
z materiału dobrze przewodzącego prąd elektryczny, 
np. miedzi, w postaci odcinka rury lub pierścienia 
o przekroju poprzecznym, zbliżonym do kształtu li-
tery „D". 

Na wypukłej części ścianki (2) po jej zewnętrz-
nej stronie, naprzeciw podstawy (3) styku (1) znaj-
duje się rowek (4) dla umiejscowienia wkładki (5) 
z metalu bardzo dobrze przewodzącego prąd elek-
tryczny np. srebra- W podstawie (3) styku (1) znaj-
duje się przynajmniej jeden otwór przelotowy (6), 
wyposażony w gwint, dla zamocowania styku do 
nośnika (7) za pomocą wkrętu (8). 

(1 zastrzeżenie) 

H01Q W. 57893 04.08.1977 

Zakłady Przemysłowo-Usługowe „Polkat", Warsza-
wa, Polska (Tadeusz Kamiński, Witold Bieńkowski). 

Prętowa antena samochodowa 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest prętowa an-
tena samochodowa z odłączalnym radiátorem, prze-
znaczona do odbioru sygnałów radiowych we wszy-
stkich zakresach fal. 

Prętowa antena samochodowa ma odłączalny ra-
diator mocowany do nasadki górnej, która poprzez 
sprężynę (4) łączy się z kołpakiem (3), w którym 
jest osadzony sworzeń (5). Sworzeń (5) ma promie-
niowy rowek (6), zaś łącznik korzystnie wpuszczony 
dolnym zakończeniem w tuleję (13) ma na zewnętrz-
nym gwincie (28) osadzoną nakrętkę blokującą (11), 
która w tulej owym przedłużeniu (27) mieści sprę-
żynę dociskową (8) opierającą się o płaszczyznę czo-
łową (29) i utrzymującą kulkę (7) w docisku do pro-
mieniowego rowka (6). (3 zastrzeżenia) 



Wykaz zgłoszeń wynalazków 
opublikowanych w BUP nr 19/1978 r. w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 

1 

Z 193437 
Z 195087 
Z 195238 
Z 195269 

195794 
195918 

Z 195942 
Z 195945 

195958 
195961 
195972 
195973 
195988 
196016 
196022 
196048 
196064 
196075 
196076 
196079 
196115 

Z 196130 
196143 
196176 
196177 
196186 
196189 
196202 

Z 196227 
196234 
196255 
196282 
196322 
196324 
196325 
196332 
196334 
196341 
196343 
196349 
196362 
196364 
196365 
196366 
196367 
196368 

Int. Cl2. 

2 

C07D 
C12D 
C07D 
B23K 
B23K 
F16D 
A23L 
B62D 
E21D 
F02M 
E21F 
E21D 
E21D 
B30B 
C07D 
C22C 
B21C 
F28D 
F27B 
F27B 
G12B 
C07D 
E01B 
F01N 
F01N 
B66C 
F42C 
C11C 
A23N 
C23B 
A23L 
A62C 
E04F 
BO ID 
B01D 
G01L 
B01D 
D06C 
G04F 
H01L 
F03C 
C01B 
C08G 
F16J 
H01B 
F16B 

Strona 

3 

16 
23 
17 

6 
7 

35 
1 
9 

30 
33 
30 
30 
30 

8 
18 
24 
5 

39 
37 
38 
47 
18 
26 
32 
32 
10 
39 
22 

1 
24 

1 
3 

28 
3 
3 

42 
4 

25 
45 
49 
33 
11 
20 
36 
48 
35 

Nr zgłoszenia 

1 

196369 
196371 
196373 
196376 
196377 

Z 196380 
196384 
196385 
196389 
196401 
196402 
196408 
196422 
196427 
196429 
196430 
196431 
196432 
196443 
196451 
196452 
196454 
196455 
196462 
196463 
196470 
196472 
196473 
196496 
196497 
196507 
196514 
196515 
196516 
196517 
196518 
196519 
196521 
196522 
196523 
196524 
196525 
196527 
196530 
196532 
196545 

Int. Cl*. 

2 

C02C 
H02H 
G06K 
C07C 
F16K 
B65B 
B27B 
C02C 
B61G 
C07C 
C05B 
G01R 
H02K 
C01B 
G01B 
H05K 
E04B 
B27C 
C10L 
E21F 
C07D 
C04B 
H02M 
A61K 
G01K 
G01R 
G02C 
G01P 
C10B 
C04B 
E21D 
C01B 
C01F 
G01N 
B65G 
E21F 
B60R 
C04B 
C08J 
H02P 
G01B 
G01R 
E21B 
E21F 
G01F 
B60V 

Stronią 

3 

13 
49 
46 
15 
36 

9 
7 

13 
9 

15 
15 
43 
49 
11 
43 
52 
27 

7 
22 
30 
18 
14 
50 

2 
42 
44 
13 
43 
21 
14 
30 
11 
12 
42 
10 
31 
8 

14 
20 
50 
40 
44 
29 
31 
41 

9 
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Z 

z 
z 
z 
z 

z 

z 
z 
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196546 
196547 
196548 
196549 
196554 
196558 
196559 
196569 
196573 
196575 
196577 
196586 
196597 
196651 
196675 
196720 
197573 
198651 
199242 
199270 
199271 
200066 
200172 
200272 
200483 
200623 
200917 
201267 
201526 
201543 
201550 
201558 
201562 
201581 
201582 
201595 
201644 
201688 
201861 
201910 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 
T 
T 
T 

T 
T 
T 

2 

C03B 
E21F 
E21C 
G05B 
H05K 
G01F 
G01F 
E01C 
E21F 
E04G 
E04H 
F04B 
G01V 
A61B 
B66C 
F04D 
D03D 
E02B 
F28D 
C07D 
C12D 
C07D 
E21F 
E21C 
C07D 
C09D 
E03C 
C07C 
B21J 
A23B 
F26B 
C22B 
B22D 
C09D 
C09D 
E03F 
C09B 
C07C 
C07C 
F16J 

3 

14 
31 
29 
45 
52 
41 
41 
26 
32 
28 
28 
34 
45 

2 
11 
34 
25 
26 
39 
19 
23 
19 
32 
29 
20 
21 
27 
15 

5 
1 

37 
24 

6 
21 
21 
27 
20 
16 
16 
36 

1 

202021 T 
202055 T 

Z 202070 
Z 202141 
Z 202142 
Z 202206 
Z 202207 

202212 
202218 
202236 T 

Z 202253 
Z 202380 
Z 202655 
Z 202827 
Z 202878 
Z 202981 
Z 203157 
Z 203163 
Z 203195 
Z 203199 
Z 203200 
Z 203201 
Z 2G3244 
Z 203250 

203318 
203636 

Z 203778 
Z 203797 
Z 203826 
Z 203936 
Z 204088 
Z 204173 
Z 204208 
Z 204306 
Z 204383 

204522 
204580 
204850 
205106 

2 

B01F 
C01B 
A47B 
E02D 
H04N 
C21B 
G08G 
C21C 
B01J 
C01C 
G01B 
C07C 
H02P 
H02P 
B65H 
G U Č 
G U B 
F27B 
G01S 
C07C 
G09K 
B22C 
C22D 
C08L 
F23L 
C22C 
Cl OB 
A01N 
C10J 
D06P 
G U B 
F23N 
B22D 
F16D 
B02B 
F28C 
B21D 
B04B 
F27B 

3 

4 
12 
2 

27 
51 
23 
46 
23 

4 
12 
40 
16 
50 
51 
10 
47 
46 
38 
44 
16 
21 

6 
24 
20 
37 
24 
22 

1 
22 
25 
47 
37 

6 
35 

5 
39 

5 
5 

38 



Wykaz zgłoszeń wzorów 
opublikowanych w BUP nr 19/1978 r. w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 

1 

57636 
57688 
57886 
57889 
57890 
57892 
57893 
57896 
57926 
58093 
58312 
58322 
58326 
58327 
58334 
58337 
58342 
58343 
58350 
58359 
58375 
58385 
58392 
58394 

Int. Cl2. 

2 

F21F 
B02C 
F16F 
B60R 
G01B 
F16B 
H01Q 
B01D 
F16G 
G02B 
G01N 
B23B 
A01D 
A01D 
G02B 
B60K 
B08B 
B21J 
A01G 
B21D 
B21B 
B23B 
A23B 
A47B 

Strona 

3 

63 
55 
62 
59 
64 
62 
66 
55 
62 
65 
64 
57 
53 
53 
65 
59 
56 
57 
53 
57 
57 
58 
54 
54 

Nr zgłoszenia 

1 

58395 
58399 
58400 
58405 
58414 
58418 
58439 
58440 
58456 
58469 
58493 
58515 
58516 
58517 
58520 
58521 
58522 
58523 
58524 
58526 
58528 
58530 

r 58531 
58533 

Int. CP. 

2 

B29C 
F26B 
A01G 
F27B 
A43D 
B08B 
E04H 
B23Q 
A23C 
A47K 
A47G 
E04C 
E04C 
H01H 
B61H 
G U C 
E04C 
E04C 
GO m 
B30B 
G01N 
F16H 
B08B 
F23H 

Strona 

3 

58 
63 
54 
63 
54 
56 
61 
58 
54 
55 
55 
60 
60 
66 
59 
66 
60 
61 
65 
59 
64 
62 
57 
63 



KOMUNIKAT 
URZĄD PATENTOWY 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

i n f o r m u j e 

że w Powszechnej Księgarni Wysyłkowej 
można zamówić nqjnowsze wydawnictwa Urzędu 

MIĘDZYNARODOWA 
KLASYFIKACJA PATENTOWA-II Edycja 

wydanie 3 tomowe. Cena kompletu 1000 zł 

WYKAZ PATENTÓW NA WYNALAZKI 
UDZIELONYCH PRZEZ 

URZĄD PATENTOWY w 1975 r. 

Cena 1 egzemplarza 250 zł 

Zamówienia przyjmuje i realizuje Powszechna Księgarnia Wysyłkowa 
00-950 Warszawa, ul. Nowolipie 4 



SPIS TREŚCI 

I. WYNALAZKI 
str. 

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 1 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; transport 3 
Dział C - Chemfia i metalurgia 11 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 25 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo 26 
Dział F - Mechanika; oświetlenie; ogrzewanie; uzbrojenie; technika minerska 32 
Dział G - Fizyka 40 
Dział H - Elektrotechnika 48 

Wykaz numerowy zgłoszeń wynalazków 67 

II. WZORY UŻYTKOWE 
str. 

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 53 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; transport 55 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo 60 
Dział F - Mechanika; oświetlenie; ogrzewanie; uzbrojenie; technika minerska 62 
Dział G - Fizyka 64 
Dział H - Elektrotechnika 66 

Wykaz numerowy zgłoszeń wzorów użytkowych 69 




