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

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

wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

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

* * * 

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

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

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

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

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

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

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

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

konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją 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 
k o n t o : 1052-2583-222 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7811 

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

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

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

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

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
Numer oddano do składu w czerwcu 1978 r. Ark. wyd. 15,5; ark. druk. 13,5. Papier druk. sat. kl. IV, 60 g, 

61X86. Nakład 3380+25 egz. 
Cena 90 zł INDEKS 35326 

Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. Seweryna Pieniężnego - 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 2. Lz. 1827 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 25.09.1978 r. Nr 20 (126) Rok V 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. WYNALAZKI 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01B P. 202022 T 09.11.1977 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa, Warszawa, Polska (Waleria Kijowska, To
masz Marszalek). 

Wał rolniczy 

Wał rolniczy przeznaczony jest do ugniatania roli, 
kruszenia brył i wyrównywania powierzchni pól z jed
noczesnym skruszeniem skorupy wierzchniej. Zawiera 
on prostokątną ramę (1), na której ułożyskowany jest 
blaszany walec (2). Nad walcem (2) zamocowany jest 
pojemnik (4) na obciążniki (5). Na powierzchni cylin
drycznej walca (2) wycięte są otwory (7), umieszczo
ne na stożkowych wypukłościach (8). (2 zastrzeżenia) 

A 01F P. 202061 T 10.11.1977 

Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego, Ży
rardów, Polska (Kazimierz Czeczot, Jan Nowakowski, 
Maria Potargowicz, Franciszek Jurasz). 

Sposób stogowania słomy lnianej lub konopnej 

Sposób stogowania słomy lnianej lub konopnej po
lega na pakietowaniu słomy w prostopadłościenne 
pojemniki wykonane z elastycznej siatki o wymia

rach zbliżonych do wielkości stosowanych środków 
transportu i ustawianiu pakietów w stóg, przy czym 
górna część stogu o przekroju trójkątnym przykrywa
na jest folią. (2 zastrzeżenia) 

A01K P. 187557 26.02.1976 

Lidia Skonieczna-Mainka, Warszawa, Polska (Lidia 
Skonieczna-Mainka, Janusz Mainka, Henryk Kalinka). 

Urządzenie do podchowywania rybiego wylęgu 

Celem wynalazku jest zapewnienie optymalnych 
warunków podchowywania rybiego wylęgu poprzez 
stabilizację optymalnej temperatury, oraz zapewnie
nie właściwego rozwoju planktonu. 

Urządzenie do podchowywania rybiego wylęgu skła
da się ze zbiornika hodowlanej wody (1) z sadzami 
(3) pokrytego od góry przezroczystą folią (11) prze
puszczającą promienie słoneczne. W obudowie (10) 
zbiornika hodowlanej wody znajduje się materiał 
grzewczy. Pod folią (11) znajduje się pojemnik (4) 
z podgrzewaczem wody, a poniżej pojemnika (4) po
most (12) z rynną (7). Zbiornik hodowlanej wody (1) 
połączony jest z pojemnikiem (4) przewodem (5) 
z pompą tłoczącą (6), tworząc zamknięty obieg wody. 
W sadzach (3) pod kranami (8) znajdują się pływaki 
(9). Folia (11) ma otwory służące do wietrzenia po
mieszczenia (2). (4 zastrzeżenia) 

A01N P. 195737 02.02.1977 

Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjed
noczone Ameryki (Duane Randall Arneklev, Don Ro
bert Baker, Francis Harry Walker). 
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Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy zawiera nośniki i dodatki oraz 
jako składnik aktywny 0,5-95% wagowych związku 
O wzorze 1, w którym R1 i R2 oznaczają niezależnie 
atom chlorowca lub grupę alkilową o 1-4 atomach 
węgla, R8 oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach 
węgla a R4 i R5 oznaczają niezależnie atom wodoru 
lub grupę alkilową o 1-3 atomach węgla. 

(9 zastrzeżeń) 

A01N P. 196611 11.03.1977 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
i Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Stani
sław Witek, Małgorzata Oświęcimska, Janina Ptasz-
kowska, Edmund Bakuniak, Jadwiga Gorska-Poczop-
ko, Eugeniusz Łaszcz). 

Środek grzybobójczy 

Środek grzybobójczy jako substancję czynną zawie
ra związki o wzorze ogólnym 1, gdzie B.^ i R2 ozna
czają rodnik alkilowy zawierający 1-4 atomów węgla, 
R3 oznacza rodnik alkilowy zawierający 1-4 atomów 
węgla lub rodnik cykloheksylowy, a R4 oznacza rod
nik alkilowy zawierający 1-18 atomów węgla bądź 
R 2 - R 3 wraz z atomem azotu stanowią pierścień o wzo
rze 2 gdzie U i Y oznaczają atomy wodoru lub grupy 
metylowe, a Z oznacza atom wodoru, bądź Y i Z ra
zem oznaczają atom tlenu, a W oznacza atom tlenu, 
grupę metylenową względnie atom azotu podstawiony 
zgodnie ze wzorem 3, w którym B,x-R4 mają podane 
wyżej znaczenie, zaś X oznacza jon chlorkowy, brom-
kowy i jodkowy lub metylosiarczanowy, a „n" ma 
wartość 1 lub 2. (1 zastrzeżenie) 

A01N P. 196612 11.03.1977 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Pol
ska i Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Sta
nisław Witek, Damian Grobelny, Janina Ptaszkow-
ska, Andrzej Bielecki, Edmund Bakuniak, Stefan Ful-
de, Jadwftga Gorska-Poczopko). 

Środek pasożytobójczy 

Środek pasożytobójczy jako substancję czynną za
wiera związki o wzorze ogólnym 1 gdzie R, oznacza 
rodnik alkilowy zawierający 1-3 atomów węgla 
względnie atom wodoru, R2 i R3 oznaczają rodnik 
alkilowy lub hydroksyalkilowy zawierający 1-4 ato
mów węgla, względnie R2 i R3 wraz z atomem azotu 
oznaczają pierścień przedstawiony wzorem 2, gdzie 
W oznacza grupę metylową bądź atom tlenu, Z ozna
cza atom wodoru, a U i T oznaczają rodniki metylo
we względnie atomy wodoru, względnie T i Z razem 
oznaczają atom tlenu, R4 oznacza rodnik alkilowy za
wierający 1-18 atomów węgla, X oznacza atom chlo
rowca, zaś Y oznacza grupę hydroksylową, alkoksy-
lową, alkilową lub nitrową, a „n" określa ilość pod
stawników Y i wynosi 0-4 . 

Środek wg wynalazku służy do zwalczania patoge
nów wywołujących choroby roślin. (1 zastrzeżenie) 

A01N 
C07D 

P. 203784 03.01.1978 

Pierwszeństwo: 05.01.1977 - RFN (nr P 2700289.7) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Fe
deralna Niemiec. 

Srodk owadobójczy i sposób wytwarzania 
podstawionych fenylokarbamoilo-2-pirazolin 

Środek owadobójczy, zawiera jako substancję czyn 
ną nowe podstawione fenylokarbamoilo-2-pirazoliny 
o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym R 
oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy, R ł oznacza 
atom wodoru lub rodnik chlorowcofenylowy, R2 ozna
cza atom wodoru, grupę chlorowcoalkoksylową lub 
chlorowcoalkilotio, R8 oznacza atom wodoru, chlorow
ca, grupę chlorowcoalkoksylową lub chlorwcoalkilo-
tio, R4 oznacza atom chlorowca. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pod
stawione 2-pirazoliny poddaje się reakcji z podsta
wionymi izocyjanianami fenylu ewentualnie w środo
wisku rozpuszczalnika. (2 zastrzeżenia) 
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A01N P. 203902 09.01.1978 

Pierwszeństwo: 13.01.1977 - Norwegia (nr 770110) 

Borregaard Industries Limited, Sarpsborg, Norwe
gia. 

Środek zwabiający korniki, 
zwłaszcza korniki świerkowe 

Środek zwabiający korniki, zwłaszcza korniki świer
kowe, zawierający werbenol, zwłaszcza ciswerbenol, 
charakteryzujące się tym, że ponadto zawiera 2-me-
tylobuten-3-ol-2 (metylobutenol). (3 zastrzeżenia) 

A22C P. 201887 T 02.11.1977 

Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin, Polska (Jó
zef Grochowicz, Tadeusz Koproń, Zbigniew Dolatow-
ski, Stanisław Dąbrowski, Jerzy Kucia). 

Sposób oddzielania mięsa od kości nóżek drobiowych 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że nóżki dro
biowe gotuje się, następnie rozdrabnia, po czym mie
szaninę mięsa i kości poddaje się sedymentacji w 
wodnym roztworze soli kuchennej o stężeniu 23-30%. 

Urządzenie według wynalazku składające się z młyn
ka, przenośnika wibracyjnego i ślimakowego, cha
rakteryzuje się tym, że pod młynkiem (1) umocowa
ny jest przenośnik wibracyjny (2) i wanna rozdzie
lająca (3). W dnie wanny (3) jest przenośnik ślimako
wy (4) a na jej krawędzi zamocowany jest zgarniak 
skrzydełkowy (5). Poniżej krawędzi wanny (3) jest 
przenośnik (6), a nad nim natryskiwacz (7). 

(2 zastrzeżenia) 

A23B P. 196049 16.02.1977 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska 
(Jerzy Fabisiewicz, Henryk Brett). 

Urządzenie do obróbki masy kolagenowej 

Celem wynalazku jest zwiększenie wytrzymałości 
węża z masy kolagenowej. 

Urządzenie do obróbki masy kolagenowej stanowią
cej surowiec do wyrobu osłonek wędliniarskich, skła
da się z zespołu sitującego i skręcającego wkładu (8) 
utworzonego ze śrubowych elementów nawiniętych 
na cylindryczny rdzeń. Skręcający wkład (8) usytuo
wany jest w przewodzie rurowym (7) stanowiącym 
zakończenie stożkowego leja (5) zespołu sitującego 
i oparty o ścianki wylotu (8) za pomocą stożkowego 
pierścienia (12). Śrubowe elemety zakończone są ostry
mi krawędzami. (2 zastrzeżenia) 

A23G P. 202092 T 11.11.1977 

Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Bałtyk", Gdańsk-
-Oliwa, Polska (Danuta M. Kwapińska-Koronowicz, 
Alicja Matusiewicz, Zygmunt Kaczmarczyk, Wojciech 
Gruszecki, Andrzej M. Jaeszke). 

Sposób otrzymywania słodkiej galaretki dietetycznej 
bezcukrowej 

Sposób wg wynalazku, wykorzystuje jako znane 
elementy technologii żel agarowy w połączeniu z wy
pełniaczem organicznym - nośnikiem pochodzenia 
roślinngo, poddany więcej niż jednozabiegowej obrób
ce termicznej. Sposób charakerystyczny tym, że sto
suje się słodki wypełniacz organiczny glicynę w iloś
ci od 7,0% do 7,5% rozpuszczoną w wodnym roztwo
rze kwasu cytrynowego. Roztwór ten zawiera od 
1,82% do 1,50% kwasu i ma temperaturę od 60°C do 
69,5°C. Utrzymuje się go w tej temperaturze przez 
czas nie dłuższy niż 5 min., przy czym bezpośrednio 
przed doprowadzeniem do tej temperatury, do roz
tworu dodaje się przy stałym mieszaniu słodki dwu-
peptyd-L-aspartylo-1-fenyloalaniny w ilości od 0,05% 
do 0,01%. Tak sporządzoną mieszaninę łączy się 
z uprzednio przygotowanym wodnym żelem agarowym 
w ilości od 1,3% do 0,7%. Ma on w momencie łą
czenia temperaturę nie przekraczającą 60°C. 

Po ponownym wymieszaniu tak otrzymany substrat, 
stanowiący pierwszy komponent galaretki łączy się 
przez mieszanie ze sporządzonym uprzednio, zasadni
czo słodkim żelem nośnym, w ilości od 57,5% do 
54,0% nośnika wiążącego wodę. Nośnik ma postać 
drobno sproszkowanej maltodekstrozy, o wartości 
wskaźnika dekstrozowego utrzymanej w przedziale od 
DE 15 do DE 25. 

Maltodekstroza użyta w sposobie jest mieszaniną 
zdepolimeryzowanych węglowodanów z hydrolizy 
skrobii ziemniaczanej i zawiera w każdej jednej części 
wagowej od 1% do 5% glukozy, od 5% do 16% mal
tozy i od 79% do 94% polisaharydów. Doprowadzoną 
do postaci sproszkowanej maltodekstrozę, zasypuje 
się bardzo wolno na powierzchnię pozostającej w 
suchu wirowym kąpieli wodnej z wody czystej o tem
peraturze pokojowej nie wyższej niż 20°C. Po wysy
paniu wskazanej jej ilości, poddaje się kąpiel powol
nemu ogrzewaniu do temperatury 100°C i przetrzy
muje się w tej temperaturze przez czas od 1 min do 
15 min, aż do uzyskania lepkiej jednorodnej cieczy 
i następnie poddaje powolnemu najlepiej naturalne
mu schłodzeniu do tmperatury nie niższej niż 60°C. 
Po osiągnięciu tej temperatury substrat będący dru
gim komponentem galaretki dietetycznej, łączy się 
niezwłocznie z poprzednio sporządzonym i mającym 
wskazaną temperaturę komponentem pierwszym, o-
trzymując po wymieszaniu surową galaretkę diete
tyczną. (6 zastrzeżeń) 
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A23J P. 195851 04.02.1977 

Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, War
szawa, Polska (Augustyn Jakubowski, Jacek Zgaiń-
ski, Ryszard Frączak, Zofia Nowak, Stefan Miłosz, 
Zdzisław Jabłoński, Anna Kruszewska, Zdzisław Szy
mański, Wacław Starba). 

Sposób wytwarzania wysokobiałkowego półproduktu 
z soi 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wysu
szone i oczyszczone ziarno soi po jego złuszczeniu 
oraz separacji łusek w znany sposób, jest poddawane w 
postaci czytego bielma prażeniu w temperaturze od 
70 do 95°C przez czas od 10 do 90 min, przy jed
noczesnym katalitycznym oddziaływaniu na nie pary 
wodnej „żywej", mającej temperaturę utrzymywaną 
w granicach od 120 do 144°C. Po prażeniu, bielmo 
poddaje się tłoczeniu oleju w znany sposób, aż do 
uzyskania przez wytłoki poziomu zaolejenia nie wyż
szego, niż 14%, lecz najkorzystniej od 8 do 12%. Da
lej rozdrabnia się wytłoki na grys o wielkości ziarna 
nie większej niż 10 mm, przy jednoczesnym oddziały
waniu nań w końcowej fazie kruszenia parą wodną 
oczyszczoną, mającą temperaturę utrzymywaną w 
granicach od 120 do 134°C i ciśnienie rzędu 1 atn do 
2 atn. Następnie stosuje się proces destrukcji objęto
ściowej ziarna na różnokształtne płatki o grubości 
utrzymanej w granicach od 0,1 do 0,3 mm, po której 
otrzymane płatki wzbogaconego w białko materiału są 
poddawane ekstrakcji rozpuszczalnikowej heksanem 
(C6H14), prowadzonej w temperaturze od 35 do 50°C, 
a odolej ona śruta poekstrakcyjna poddawana jest w 
znany sposób toastowaniu w temperaturze od 80 do 
115°C. Przy toastowaniu jednocześnie stosuje się na
wilżające oddziaływanie oczyszczonej pary wodnej, 
mającej temperaturę od 134 do 148°C, podawanej do 
procesu w postaci dmuchu o ciśnieniu wyższym niż 
2 atn, lecz nie przekraczającym 3,5 atn. Odolejona 
i wytoastowana śruta białkowa jest energicznie schła
dzana dmuchem mającego podwyższone ciśnienie po
wietrza technologicznego oczyszczonego o temperatu
rze nie wyższej, niż 40°C i dalej mielona w konwen
cjonalny sposób na grysy spożywcze, stanowiące pro
dukt końcowy procesu. (2 zastrzeżenia) 

A23J P. 196876 23.03.1977 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego, 
Łódź, Polska (Antoni Szydłowski, Jerzy Jerzykowski). 

Sposób uzyskiwania 
przyrostu bezwzględnej zawartości białka 

w mięsie nierozdrobnionym 

Sposób uzyskiwania przyrostu bezwzględnej zawar
tości białka w mięsie nierozdrobnionym a zwłaszcza 
w elementach mięsnych przeznaczonych do dystry
bucji lub produkcji wędzonek polega na wprowadze
niu do tkanki mięsnej preparatu białkowego zawie
rającego białka nierozpuszczalne a zwłaszcza niezde-
naturowane białka miofibrylarne. 

Preparat białkowy przetwarza się na przykład w 
młynie koloidalnym celem uzyskania zawiesiny kolo
idalnej o stopniu dyspersji cząsteczek optymalnie do 
100|x wraz z roztworem substancji organicznych i nie
organicznych, których dobór i stężenie uzależnione 
jest od własności białek preparatu i dalszego przezna
czenia technologicznego zawiesiny. 

Otrzymaną zawiesiną nastrzykuj się elementy mięs
ne przy użyciu igieł wielootworowych o średnicy 
otworów od 0,2 do 0,5 mm. (1 zastrzeżenie) 

A23K P. 195758 01.02.1977 

Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w 
Barwicach, Barwice, Polska (Franciszek Hornik, Zbig
niew Abram, Stanisław Jocz, Stanisław Nazarko). 

Sposób wzbogacania paszy 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób wzbogacania paszy uzyskiwanej z części 
stałych odchodów hodowlanych trzody chlewnej pole
ga na tym, że do wysuszonej masy części stałej do
daje się azotowy związek mineralny w granicy nie-
przekraczającej 15% części wagowej wysuszonej ma
sy lub w tym samym stosunku mieszankę wzbogaca
jącą zawierającą oprócz azotu, wapń, sód, fosfor, mag
nez i inne makro i mikro elementy. Dodawanie środ
ka wzbogacającego dokonywane jest w ciągu całego 
cyklu suszenia dopiero po przejściu suszonej masy 
przez agregat suszarniczy, lecz przed podaniem jej do 
suszarniczego młyna. 

Urządznie do stosowania tego sposobu składa się 
z dozownika (1), zespołu regulującego (2) pracę do
zownika (1) oraz napędzającego dozownik (1) zespołu 
(3). Dozownik składa się z obudowy zaopatrzonej w 
zbiornik i wysypowy otwór ograniczony występami 
na rynnę (8) odprowadzającą z dozownika (1) porcję 
środka wzbogacającego odmierzanego powstałym w 
wycięciu wykonanym wzdłuż tulei, korytkowym po
jemnikiem (12), którego krótsze boki stanowią tarcze 
przymocowane do czołowych powierzchni tulei osa
dzonej na osi ułożyskowanej w bocznych pokrywach 
obudowy. Korytkowy pojemnik (12) zaopatrzony jest 
w płytkowe wkładki. 

Zespół regulujący (2) składa się z czasowo nastaw
nego regulatora (20) zaopatrzonego w wyskalowany 
wskaźnik (21) i ma baterię (22), która swym prądem 
włącza sprzęgło prądnicy (24). 

Napędzający dozownik (1) zespół (3) składa się z ma
jącej uzwojenie wzbudzenia (23) prądnicy (24) i ma
jącego uzwojenie wzbudzenia (26) elektrycznego silni
ka (27). (7 zastrzeżeń) 

A23K P. 195828 03.02.1977 

Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych, Kalisz, Pol
ska (Janusz Krajka). 

Sposób przygotowania karmy dla trzody chlewnej 
zwłaszcza dla tuczników mięsnych 

Sposób przygotowania karmy dla trzody chlewnej, 
zwłaszcza dla tuczników mięsnych, polega na wspól
nym wymieszaniu dobranych pasz zawierających skład
niki pokarmowe podstawowe i uzupełniające w celu 
otrzymania karmy o wymaganej jakości pokarmowej. 
Jako podstawowy składnik pokarmowy stosuje się 
masę paszową w ilości do 75% części wagowych o wy
maganej koncentracji składników pokarmowych, o-
trzymaną z wykorzystania uprzednio rozdrobnionych 
a następnie obrobionych termicznie w temperaturze 
około 100°C w czasie 3 do 4 godzin nieużytecznych 
odpadów technicznych pochodzących z uboju zwierząt 
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w rzeźniach jak końcówki jelit grubych, szlamowiny 
jelit, wycinki ucha środkowego, włóknik krwi, prą
cia wraz z tłuszczem około pępinowym, odpady tech
niczne z uboju nutrii jak przewody pokarmowe wraz 
z treścią, odpady mięsa i tłuszczu, oraz odpady tech
niczne z wylęgarni piskląt jak zamorki piskląt, jaja 
czyste, pisklęta kalekie. (2 zastrzeżenia) 

A23K P. 201925 T 04.11.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do pat. nr 90226 

Centralne Laboratorium Przemysłu Rolnego, War
szawa, Polska (Bogdan Łączyński, Romuald Srokow
ski, Władysław Dybek). 

Zmodyfikowany sposób 
wytwarzania koncentratu paszowego 

dla zwierząt przeżuwających 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że mieszaninę 
składającą się z 4 0 - 7 5 % pasz skrobionośnych, 15-34°/o 
mocznika i 10-26% soli mineralnych ogrzewa się 
przegrzaną lub nasyconą parą o temperaturze 120-
260°C do temperatury 110-170°C przez conajmniej 
20 sekund. Następnie chłodzi się mieszaninę powie
trzem lub innym czynnikiem do temperatury otocze
nia i przesiewa przez sito. (1 zastrzeżenie) 

A23L P. 196314 25.02.1977 

Akademia Rolnicza, Pozań, Polska (Wincenty Pe-
zacki, Waldemar Uchman). 

Sposób wytwarzania środka polepszającego strukturę 
rozdrobnionych wyrobów mięsnych 

Sposób wytwarzania środka polepszającego strukturę 
rozdrobnionych wyrobów mięsnych, w którym roz
drobnione i poddane obróbce cieplnej skóry zwierząt 
rzeźnych miesza się z hydroilizatem białkowym, pole
ga na tym, że masę uzyskaną po ugotowaniu skór 
traktuje się białkami krwi i hydrolizatem keratyno-
wym w temperaturze 60 do 120°C. (5 zastrzeżeń) 

A28L P. 201924 T 22.10.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P-177979 

Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, Polska 
(Edward Kołakowski, Kazimierz Lachowicz, Zofia 
Swierczyńska, Stanisław Mozdyniewicz, Stanisław 
Ogrodnik, Wojciech Jakocki). 

Sposób wytwarzania past rybnych 

Sposób wytwarzania past rybnych według wyna
lazku z zastosowaniem naturalnych przeciwutleniaczy 
roślinnych, w warunkach powyższonej temperatury 
i intensywnego kutrowania, polega na tym, że mie
szaninę warzyw i surowca rybnego obrabia się ter
micznie żywą parą, bardzo intensywnie kutrując, aż 
do osiągnięcia temperatury 100 do 110°C, po czym 
masę energicznie schładza się do temperatury około 
40°C i ponownie rozdrabnia do uzyskania drobnoroz-
drobnionej emulsji. (1 zastrzeżenie) 

A24F P. 197637 T 20.04.1977 

Włodzimierz Bednarowicz, Wrocław, Polska (Włodzi
mierz Bednarowicz). 

Pudełko do rozprowadzania zapałek do sprzedaży 

Pudełko wg wynalazku ma dno pochylne osadzone 
osiowo (20), tworzące szczelinę zsypową (12) regulo
waną wałkiem mimośrodowym (14). Wałek żeberkowy 
(11), przejmuje napęd z kółka pasowego przerzutnika 
(13) do ścianki tylnej pudełka. Przerzutnik korytkowy 
(13) umieszczony pod szczeliną zsypową przejmuje 
zapałki do umieszczonego z prawej strony pudełka 
(6) przy jednym obrocie pokrętką na ściance przed
niej. (5 zastrzeżeń) 

A43B P. 196512 07.03.1977 

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego, 
Kraków, Polska (Jan Potępski, Tomasz Wasyl, Jad
wiga Zając, Jerzy Berezowski). 

Kloc do rozkroju materiałów 

Kloc wykonany jest z tworzywa sztucznego metodą 
przetłaczania. Składa się z części roboczej (1) o kształ
cie ostrosłupa ściętego i części usztywniającej (2). 
Część usztywniająca (2) składa się z szeregu żeber 
usytuowanych w siatce wielu jednakowych figur geo
metrycznych, najkorzystniej w siatce heksagonalnej. 
Stosunek grubości części roboczej do części usztyw-
niającj jest większy od 2:3. (3 zastrzeżenia) 
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A43D P. 196276 24.02.1977 

Wielkopolskie Zakłady Obuwia „Polania", Gniezno, 
Polska (Ireneusz Lisiewicz, Mirosław Smelkowski, An
toni Kiełpiński, Tadeusz Wesołowski). 

Urządzenie do obróbki obcasów 
zwłaszcza styrogumowych 

Urządzenie według wynalazku składa się z układu 
karuzelowego, którego ramiona (7) mają uchwyty (2) 
ze szczękami, wyposażonymi w kolce do mocowania 
obcasów (6). Frez frontujący (13) mocowany jest prze
suwnie do płaszczyzny ruchu obcasów (6). Frez wy
bierający (4) mocowany jest przesuwnie i przechylnie 
względem osi ruchu (5) obcasów (6). 

Frez wybierający (4) ma długość nie mnejszą niż 
długość obcasa (6), a średnicę mniejszą od średnicy 
poprzecznej krzywizny miski obcasa (6). 

(32 zastrzeżenia) 

A45D 
A61H 

P. 203249 22.12.1977 

Pierwszeństwo: 23.12.1976 - RFN (nr P 2658423.6) 

Somartec S.A., Genewa, Szwajcaria (Carl Ronzi). 

Przyrząd kosmetyczny do pielęgnacji dermatologicznej 
przy pomocy mieszaniny pary wodnej i ozonu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji eliminującej zaburzenia wychodzącego stru
mienia mieszaniny oraz umożliwiającej stosowanie 
z mieszaniną kosmetycznych środków czynnych. Przy
rząd kosmetyczny, składający się ze zbiornika (4) na 
wodę wraz z urządzeniem odparowującym (6), wy
twornicy ozonu (13) i dyszy (14) rozpylającej miesza
ninę pary wodnej i ozonu, połączonej z przestrzenią 

parową (10) zbiornika (4), według wynalazku charak
teryzuje się tym, że pomiędzy zbiornikiem na wodę 
(4) a dyszą (14) jest umieszczona komora ekspansyjna 
(8), która jest z jednej strony połączona z komorą pa
rową (10) zbiornika na wodę (4), a z drugiej strony 
z dyszą (14) za pomocą przewodów (9) lub (11, 12). 

(3 zastrzeżenia) 

A47B 
A63H 

P. 201717 T 24.10.1977 

Jacek Długołęcki, Barbara Serednicka, Gdańsk, Pol
ska (Jacek Długołęcki, Barbara Serednicka). 

Konstrukcja do montowania i rozbierania, 
używana w meblarstwie, zabawkarstwie 

i lekkich rozbieralnych konstrukcjach budowlano-
-mostowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji do montowania używanej w meblarstwie, za
bawkarstwie i lekkich konstrukcjach budowalno-mo-
stcwych, w szczególności gdy nad sobą sytuowane pły
ty nie są wzajemnie równoległe. Konstrukcja, skła
dająca się z płyt z gniazdami otworowymi na obrze
żach oraz z klamrowych łączników, według wyna
lazku charakteryzuje się tym, że co najmniej jeden 
pręt (13) układu prętów (13-15) podtrzymujących pły
tę (8) nad płytą (7) ma kąt nachylenia (a) mniejszy 
niż kąt nachylenia (ß) pozostałych prętów (14 i 15). 

Liczba gniazd (9, 10, 11, 12) w szeregu obrzeża jest 
nie mniejsza niż dwa, a odstęp skrajnych gniazd (9, 
11 i 12) od zakończenia obrzeża jest większy od po
łowy modulannego odstępu jednostkowego. 

Zakończenie prostopadle zagiętych wspornikowych 
prętów (13™17) są równej długości i mają średnice 
równe średnicom otworowych gniazd (9-12). 

Kąty nachylenia IT/2-a i IT/2-ß prętów (13-17) do 
normalnych płyt (7 i 8) są kątami ostrymi, mniejszymi 
niż n/6. 

Trąpezokształtne płaskie układy każdej strony pary 
łączonych płyt (7 i 8) stanowią n-krotność pojedyn
czego trapezu (n = 1, 1,5, 2,0, 2,5 itd). (3 zastrzeżenia) 

A47J P. 196528 09.03.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Predom", Warsza
wa, Polska (Wiesław Zagroba, Hanna Borkowska, Jan 
Roman). 

Stojak do mieszania ciasta 
z wymuszonym obrotem misy do robota ręcznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji o małych wymiarach, zwiększonej jakości 
wyrabianego ciasta i skracającej cykl wyrabiania. 

Stojak według wynalazku ma ruchome ramię (2), w 
którym znajduje się przekładnia przenosząca napęd 
z zamocowanego robota (8) na zewnętrzną krawędź 
misy (6), powodując przy tym obrót misy w kierunku 
przeciwnym do obrotów mieszaków (5). 

Ruchome ramię ma również wycięcia do zamoco
wania maszynki do mięsa. (3 zastrzeżenia) 
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A47J P. 196529 09.03.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Predom", Warsza
wa, Polska (Wiesław Zagroba, Jan Roman, Stefan 
Cybulski). 

Młynek żarnowy jako przystawka do miksera 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji, w której surowiec łagodnie opada na 
dno zbiornika, nie tworząc twardego osadu na prze
ciwległej ścianie zbiornika. 

Młynek żarnowy, mający komorę mielenia (X), w 
której znajduje się otwór wylotowy (14) o kształcie 
eżektorowym^ według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że otwór (14) jest umieszczony najkorzystniej 
tak, aby oś komory mielenia (X) nie pokrywała się 
z jego osią. (3 zastrzeżenia) 

A61B P. 19645r 04.03.1977 

Akademia Medyczna, Poznań, Polska (Krzysztof Tu
szyński, Dariusz Gasiński, Andrzej Kaczmarek, An
drzej Ratajczak). 

Urządzenie do pomiaru płaskostopia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
rządzenia prostego w obsłudze, niezawodnego podczas 
badań przeprowadzanych w różnych warunkach tere
nowych, umożliwiającego powtarzanie pomiarów. 

Urządzenie według wynalazku składa się z czujni
kowej matrycy (1), sprzężonej elektrycznie z pomia
rowym ukałdem porównującym. Matrycę (1) tworzą 
trój stanowe styki z czujnikami, w układzie wierszy 
i kolumn. Nacisk stopy na czujniki powoduje zmiany 
stanów wyjściowych styków, które są analizowane 
przez pomiarowy układ porównujący, składający się 
ze sprzężonych ze sobą démultiplexera (2), adresato-
ra (3) oraz multiplekserów (4) i (5). Po przeanalizo
waniu wszystkich stanów wierszy i kolumn matrycy 
(1), zmiany tych stanów są zliczane przez liczniki 
(6) i (7), a następnie, poprzez blok synchroniczny (8), 
są skierowywane do arytmometru (9), który oblicza 
w procentach wielkość powierzchni przylegającej 
stopy. 

Ostateczne przedstawienie wyniku następuje w blo
ku wskaźników (16). (4 zastrzeżenia) 

A61B P. 204209 25.01.1978 

Pierwszeństwo: 25.01.1977 - Węgry (nr 1003) 

Heves Megyei Finommechanikai Vállalat, Eger, 
Węgry (Sandor Ferenczy). 

Przyrząd chirurgiczny 
do wbijania gwoździ do jamy szpikowej 

względnie do ich wyjmowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pros
tej i taniej konstrukcji o nieskomplikownej obsłudze 
i niezawodnym działaniu. 

Przyrząd chirurgiczny według wynalazku składa 
się z gwoździa (20), tulejki (22), gwintowanego wkręta 
(24), klucza nasadowego (26) oraz klucza trzpienio
wego (28). Gwóźdź (20) ma na górnym końcu wpusty 
(32,34), w które wchodzą występy usytuowane we
wnątrz nasuniętej na gwóźdź (20) tulejki (22). 

(6 zastrzeżeń) 
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A61F P. 201919 T 04.11.1977 

Akademia Medyczna, Poznań, Polska (Hieronim 
Strzyżewski). 

Proteza ścięgna zginacza palca ręki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro
tezy zmniejszającej ryzyko bliznowacenia i zarośnię
cia ścięgna w kanale ścięgnowym, upraszczającej 
technikę operacyjną i udoskonalającej rekonstrukcję 
czynności chwytnej ręki. 

Proteza według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ścięgno (1) prowadzone jest w zespole troczkowo-
-podkładkowym (2) powstałym z rurki poprzez po
przeczne jej nacięcia, tworzące troczki (3). Nierozcięta 
część obwodu rurki stanowi podkładkę izolującą (4). 
Końce (5) rozciętych wzdłuż osi i rozchylonych nie
których troczków (3) służą do mocowania protezy do 
podłoża. (3 zastrzeżenia) 

A61K P. 201979 T 08.11.1977 

Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek, War
szawa, Polska (Ina Buchowicz, Halina Januszewska, 
Małgorzata Kalicińska-Buraczewska, Michał Korbecki, 
Halina Niemczyk, Krystyna Owczarska, Barbara 
Schiller). 

Sposób otrzymywania 
oczyszczonej anatoksyny błoniczej 

Wynalazek dotyczy sposobu przygotowania oczy
szczonej anatoksyny błoniczej wchodzącej w skład 
pojedynczych i skojarzonych szczepionek stosowanych 
w lecznictwie do masowych szczepień ochronnych. 
Wynalazek zawiera metodę dodatkowego oczyszczania 
produkowanej obecnie anatoksyny błoniczej i może 
być stosowany do preparatów uzyskanych w hodo
wlach głębinowych Corynebacterium diphtheriae na 
płynnym podłożu zawierającym proteolizat serc wo
łowych lub wieprzowych. 

Metoda polega na chromatograficznym oddzieleniu 
aktywnej frakcji anatoksyny od nieaktywnych skład
ników balastowych. Rozdział przeprowadza się meto
dą „batch" na DEAE-sefadeksie A-50 w 0,2 M bufo
rze octanowym o pH 5,1-5,2 zawierającym 0,25-
0,40 M chlorku sodu. W warunkach tych aktywna 
frakcja anatoksyny pozostaje w roztworze, natomiast 
białka balastowe wiążą się z sefadeksem i w ten 
sposób zostają usunięte z preparatu. (1 zastrzeżenie) 

A61K P. 204214 25.01.1978 

Pierwszeństwo: 
26.01.1977 - Szwajcaria (nr 934/77) 

17.03.1977 - Austria (nr 1859/77) 

Plasmesco AG, Zug, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania preparatu białka surowicy 
do podawania dożylnego 

Sposób wytwarzania preparatu białka surowicy do 
podawania dożylnego, pozbawionego substancji wy
wołujących gorączkę, odpornego na składowanie, w 
którym wychodząc z roztworu białka z krwi ludz
kiej uzyskuje się trwały preparat o uniwersalnym 
zastosowaniu, zawierający w wodnym izotonicznym 
roztworze rozpuszczone proteiny, w których stosunek 
globulin i albumin odpowiada zasadniczo stosunkowi 
występującemu w naturalnej surowicy krwi, charak
teryzuje się tym, że a) plazmę krwi pozbawioną czyn
ników krzepliwych frakcjonuje się odpowiednio w 
znany sposób, uzyskując osady i supernatanty z róż
nych stopni frakcjonowania, b) miesza i ponownie 
rozpuszcza zawierające proteiny krwi, zwłaszcza al
buminy i globuliny w postaci naturalnej, osady z róż
nych stopni frakcjonowania w ciekłym nośniku od
powiednim pod względem chemicznym i fizjologicz
nym, zawierającym ewentualnie również supernatanty 
z etapów frakcjonowania, c) roztwór nastawia się na 
zawartość 50-70% albumin i 30-50°/o globulin w 
przeliczeniu na całkowitą zawartość protein i d) pre
parat stabilizuje się, oczyszcza i rozlewa w znany 
sposób. (8 zastrzeżeń) 

A61M P. 196613 11.03.1977 

Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Me
dycznych „Farum", Warszawa, Polska (Andrzej Weigl). 

Respirator cykliczno-czasowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji umożliwiającej dokonywanie pomiarów 
gazometrycznych mieszaniny wydechowej i pomiaru 
objętości oddechu głównie u noworodków i małych 
dzieci. 

Respirator cykliczno-czasowy według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że w linii gazów wdechowych 
źródła sprężonego tlenu i powietrza połączone są po
przez zawory regulujące przepływ (1) i (2) z rota-
metrami (3) i (4), których wyjścia połączone są we 
wspólnej komorze. Komora połączona jest nrzewodem 
(5) z wejściem zaworu trójdrogowego (6), którego 
wyjście pierwsze - otwarte tylko podczas wyde
chu - jest połączone z atmosferą, a wyjście dru
gie - otwarte tylko podczas wdechu - jest połączo
ne przewodem (8) z łącznikiem do pacjenta (11). 

W linii ujemnego ciśnienia źródła sprężonego tlenu 
połączone są poprzez nastawnik ciśnienia (13) z za
worem odcinającym (14), a ten ma połączenie z za
worem regulującym ujemne ciśnienie wydechu (15), 
którgo wyjście łączy się za pomocą przewodu (18) 
z eżektorem (12) wbudowanym w łącznik (11). 

Respirator ma układ sterujący (17), którego wyjście 
połączone jest przewodami z komorami sterowania 
zaworu trójdrogowego (6), zastawki (7) oraz zaworu 
odcinającego (14). (1 zastrzeżenie) 
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A63J F. 198680 14.03.1977 

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urządzeń 
Przemysłowych „Mostostal", Zabrze, Polska (Janusz 
Olejarz, Tadeusz Wyszomirski, Zdzisław Sobieraj). 

Kurtyna ruchoma osłonowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji pozwalającej na funkcjonalny podział areny 
lub hali widowiskowo-sportowej. Kurtyna ruchoma, 

osłonowa, przeznaczona zwłaszcza do dzielenia głów
nej sportowej lub widowiskowej hali, bądź jej części 
na niezależne ód siebie sektory, składająca się z jed
nej lub kilku sekcji osłonowych, według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że górna belka (2) i dolna 
belka (4) spełniają w każdej z sekcji osłonowych rolę 
szpuli, na którą nawinięta jest ściana osłonowa (3), 
przy czym odwijanie ściany osłonowej (3) odbywa się 
zawsze przy ruchu górnej belki (2) w górę. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D P. 202542 T 29.11.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Piotr 
Hajewski, Zygmunt Dębowski, Andrzej Chodyński, 
Michał Turonek, Maria Zin, Bronisław Nowok). 

Sposób otrzymywania sorbentu substancji toksycznych, 
zwłaszcza gazowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
zdolności adsorpcyjnych sorbentów wobec substancji 
toksycznych, zwłaszcza gazowych w postaci gazów 
kwaśnych, par amoniaku lub par ogranicznych, a tak
że substancji organicznych z wód lub ścieków. 

Udało się to osiągnąć przez zastosowanie jako noś
nika węgla aktywnego o tak ukształtowanej struktu
rze porowatej, w której stosunek objętości porów 
o wymiarach promieni 1,5-1500 nm do objętości po
rów o promieniach poniżej 1,5 nm i do objętości po
rów o promieniach 1500-7500 nm wynosi odpowied
nio 1-2 i 2,5-5. (1 zastrzeżenie) 

B01J 
C07C 

P. 202257 T 17.11.1977 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (Jadwiga 
Parasiewicz-Kaczmarska). 

Sposób otrzymywania 
katalizatora amorficznego glinokrzemianowego 

dla reakcji izomeryzacji ksylenów 

Sposób według wynalazku polega na tym, że amor
ficzne glinokrzemianowe preparaty będące kataliza
torami otrzymuje się z zolu kwasu krzemowego i soli 
glinowej lub z dodatkiem stężonej wody amonia
kalnej przy końcowym pH mieszaniny wyjściowej 6 
lub nawet 7, przy czym preparaty zawierają w swym 
składzie kilka % wagowych A1203, korzystnie 3-10% 
wagowych. (4 zastrzeżenia) 

B01J P. 202284 T 18.11.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Apoli
nary L. Kowal, Wojciech Adamski, Tadeusz Kowal
ski). 

Sposób regeneracji sorbentów 

Sposób według wynalazku polega na napowietrza
niu mieszaniny zużytego sorbentu i dodanego osadu 
czynnego, dzięki czemu na kłaczkach osadu desorbują 
się związki organiczne osadzone uprzednio na sorben
cie, a następnie osad czynny odmywa się. 

Sposób znajduje zastosowanie do regeneracji sorben
tów stosowanych w procesach odnowy wody, a 
zwłaszcza węgla aktywnego. (3 zastrzeżenia) 

B01J P. 202449 26.11.1977 

Pierwszeństwo: 
27.11.1976 - RFN (nr P 26 53 986.6) 
04.02.1977 - RFN (nr P 27 04 575.6) 

Zgłoszenie dodatkowe do zgołszenia nr P. 193054 

Hoechst AG, Frankfurt n/Menem, RFN. 

Katalizator do redukcji monotlenku węgla 

Katalizator do redukcji monotlenku węgla za pomocą 
wodoru z utworzeniem mieszanin węglowodorów o za
sadniczo 1-4 atomach węgla, składający się z żelaza 
albo mieszaniny złożonej z żelaza i miedzi jako 
składników aktywnych, który został wytworzony 
przez wytrącenie soli kompleksowych o ogólnym wzo
rze Mex[Fe/CN6]y, w którym Me oznacza jon żelaza 
i/albo miedzi, x ozacza liczbę 1-4 i y oznacza liczbę 
1-3, oddzielnie i wysusznie wytrąconych soli, charak
teryzuje się tym, że 
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a) wytrącone i wysuszone sole w celu uformowania 
katalizatora w nieobecności wodoru albo mieszanin 
złożonych z wodoru i monotlenku węgla poddaje się 
jedynie rozkładowi termicznemu w temperaturze 2 0 0 -
500°C albo 

b) wytrącone i wysuszone sole poddaje się wymiesza
niu z materiałem nośnika, mieszaninę formuje się 
przez tabletkowanie, grudkowanie albo wytłaczanie 
i następnie redukuje się za pomocą wodoru albo mie
szanin złożonych z wodoru i monotlenku węgla, albo 

c) wytrącone i wysuszone sole poddaje się wymie
szaniu z materiałem nośnika, mieszaninę formuje się 
przez tabletkowanie, grudkowanie albo wytłaczanie 
i następnie w nieobecności wodoru albo mieszanin 
złożonych z wodoru i monotlenku węgla poddaje się 
jedynie rozkładowi termicznemu w temperaturze 
200-500°C. (4 zastrzeżenia) 

B01J P. 203861 06.01.1978 
B01D 

Pierwszeństwo: 06.01.1977 - S t . Zjedn. Am. (nr 757145) 

Engelhard Minerals and Chemicals Corporation, In-
selin, St. Zjedn. Am. 

Makrowymiarowe kompozycje katalityczne 
oraz sposób ich wytwarzania 

i sposób oczyszczania gazów spalinowych 

B01J P. 203862 06.01.1978 
B01D 

Pierwszeństwo: 06.01.1977 - St. Zjedn. Am. (nr 757174) 

Engelhard Minerals and Chemicals Corporation, In-
selin, St. Zjedn. Am. 

Makrowymiarowe kompozycje katalityczne 
oraz sposób ich wytwarzania 

i sposób oczyszczania gazów spalinowych 

Kompozycja katalityczna charakteryzuje się tym, że 
stanowi zasadniczo katalitycznie skuteczną ilość ak
tywnego, metalicznego składnika promotującego po
łączoną z trudno topliwym podłożem tlenkowym 
o wysoko rozwiniętej powierzchni, przy czym wymie

niony makrowymiarowy katalizator ma odłożony na 
powierzchni katalitycznie aktywny tlenek glinowy 
lub wodny prekursor tlenku glinowego zmieszany 
z tlenkiem cerowym w ilości wystarczającej do wzro
stu odporności katalizatora na zanieczyszczenie sub
stancjami obcymi. 

Sposób wytwarzania kompozycji katalitycznej po
lega na tym, że wodną zawiesinę katalitycznie ak
tywnego tlenku glinowego lub prekursor wodnego 
tlenku glinowego zmieszanego z tlenkiem cerowym 
osadza się na powierzchni makrowymiarcwego katali
zatora stanowiącego zasadniczo skuteczną ilość ak
tywnego metalicznego składnika promotującego połą
czonego z trudno topliwym podłożem tlenkowym o wy
soko rozwiniętej powierzchni, po czym .kompozycję 
poddaje się suszeniu. 

Sposób oczyszczania gazów spalinowych zawierają
cych węglowodory, tlenek węgla i tlenki azotu po
lega, na tym, że gazy spalinowe przeprowadza się 
nad wyżej omówioną kompozycją katalityczną na 
skutek czgo węglowodory oraz tlenek węgla zostają 
utlenione a tlenki azotu zredukowane. (50 zastrzeżeń) 

B02B P. 196310 25.02.1977 

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budo
wlanych, Opole, Polska (Aleksy Krylów, Bronisław 
Weryński). 

Ukiad regulacji rozdrabniania materiałów 
metodą mokrą 

Układ regulacji rozdrabniania metodą mokrą, słu
żący do regulowania dozowania składników do urzą
dzenia mielącego, ma jeden układ regulacji (4) na-
dawy materiału połączony poprzez nastawnik (3) 
i przetwornik (2) z oddzielnym miernikiem częstotli
wości drgań (1) umieszczonym w pobliżu pierwszej 
komory urządzenia mielącego oraz drugi układ re
gulacji (14) nadawy cieczy połączony poprzez nastaw
nik (13) i przetwornik (12) z drugim oddzielnym mier
nikiem częstotliwości drgań (11) umieszczonym w po
bliżu drugiej komory płaszcza urządzenia mielącego. 
Układy regulacji połączone są ze sobą z wyjścia prze
twornika (8) układu (4) poprzez dzielnik (20) z zadaj-
nikiem układu (14). 

Układ według wynalazku znajdzie zastosowanie 
głównie w przemyśle cementowym. (1 zastrzeżenie) 

B03B P. 196181 21.02.1977 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Sła
womir Fic, Tadeusz Karpiński, Mieczysław Rembiasz, 
Leon Kukiełka). 

Sposób grawitacyjnego oddzielania kamieni 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób grawitacyjnego oddzielania kamieni polega 
na wykorzystaniu odmiennego toru opadania grawi
tacyjnego i odbicia od sprężystego podłoża kamieni 
w porównaniu z ziemniakami, nadającymi się do od
dzielania jakościowego i separacji. 

Kompozycja katalityczna charakteryzuje się tym, że 
składa się zasadniczo w skutecznej katalitycznie ilości 
z aktywnego składnika metalicznego, trudno topliwego 
podłoża tlenkowego o w.ysoko rozwiniętej powierzchni, 
na stosunkowo nieaktywnym nośniku, przy czym 
makrowymiarowy katalizator ma osadzony na swojej 
powierzchni roztwór wodny składnika glinowego, któ
rym jest prekursor aktywnego katalitycznie tlenku 
glinowego. 

Sposób wytwarzania kompozycji katalitycznej pole
ga na tym, że osadza się roztwór wodny składnika 
glinowego, który jest prekursorem aktywnego kata
litycznie tlenku glinowego na powierzchnię makrowy
miarowego katalizatora składającego się zasadniczo w 
skutecznej katalitycznie ilości z aktywnego składnika 
metalicznego, trudno topliwego podłoża tlenkowego o 
wysoko rozwiniętej powierzchni i stosunkowo nieak
tywnego nośnika, po czym kompozycję katalityczną 
poddaje się suszeniu. 

Sposób oczyszczania gazów spalinowych zawierają
cych węglowodory, tlenek węgla i tlenki azotu, po
lega na tym, że gazy spalinowe przeprowadza się nad 
wyżej omówioną kompozycją katalityczną. 

(27 zastrzeżeń) 
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Urządzenie wg wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ziemniaki (2) i kamienie (1) opadają w rzędach 
z zabudowanego wielokanałowego przenośnika (3) za
opatrzonego w szczotkę wyrównującą (4) na sprężysto 
elastyczną masę (5) o pochylonej płaszczyźnie (S) w 
kierunku separatora (7) z warstwą elastyczną (8). Ma
sa (5) osadzona jest w ceowej podstawce (9) o wy
winiętych na zewnątrz obrzeżach (10). 

(3 zastrzeżenia) 

B05B P. 195899 03.02.1977 

Główne Biuro Studiów i Projektów Przeróbki Węgla 
„Separator", Katowice, Polska (Jan Schwerdtfeger). 

Urządzenie do zraszania 

Urządzenie do zraszania pustych wntęrz skrzyń wa
gonów kolejowych środkami przeciwzamarzającymi 
składa się z przegubowo podłączonego rurowego 
przewodu (5) wykonanego w kształcie korbowodu 
osadzonego na stałe na wałku napędowym (1) usytuo
wanym poziomo nad wagonami w osi toru. Rama 
natryskowa (6) wyposażona w swej dolnej części w 
dysze zraszające (8) osadzona jest obrotowo na po
ziomym odcinku przewodu korbowego (5) równoległym 
do wałka napędowego (1). (5 zastrzeżeń) 

B05C P. 195829 03.02.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska i Dol
nośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych „Polma-
tex-Dcfama", Kamienna Góra, Polska (Andrzej Trzy-
nadlowski, Waldemar Karwize, Władysław Metzger, 
Adam Zalas, Kazimierz Hełka, Stefan Jędrzejaszek, 
Henryk Lawenda, Leszek Cieślak). 

Barwiarka do tkanin delikatnych 

Barwiarka do tkanin delikatnych, ma nawojowe 
wały (1, 2) połączone poprzez przekładnie (15, 16) 
z napędowymi zespołami (8, 9) zawierającymi co naj
mniej jeden liniowy silnik elektryczny (11). Tkanina 
jest zanurzana w farbiarskiej kadzi (5), a prędkość 
przewijania i naprężenie tkaniny są regulowane za 
pomocą układów (22, 23) regulacyjnych. Istota wyna
lazku polega na tym, że liniowe silniki (11) napędo
wych zespołów (8, 9) są zamocowane obrotowo i po
łączone za pośrednictwem redukcyjnej przekładni (13) 
z elektrycznym serwomotorem (14), przy czym ser-
womotor jednego zespołu (8) jest połączony z ukła
dem (22) regulacji prędkości przewijania tkaniny, 
a serwomotor drugiego zespołu (9) - z układem (23) 
regulacji naprężenia tkaniny. 

Barwiarka według wynalazku znajduje zastosowa
nie w przemyśle włókienniczym. (1 zastrzeżenie) 

B07B P. 196744 17.03.1977 

Przemysłowy Instytut Elektroniki przy Naukowo-
-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warsza
wa, Polska (Tadeusz Kucharski). 

Naprężacz pierścienia przesłony 
oraz pierścienia karuzeli nośnika podłoży, 

zwłaszcza w napylarce próżniowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji spełniającej funkcję sprzęgła w postaci 
grzybka, eliminującej możliwość zatarcia, a tym sa
mym zmianę prędkości obrotowej pierścienia prze
słony. 

Urządzenie, znajdujące zastosowanie w próżniowej 
technologii nanoszenia warstw na podłoża, dotyczące 
w szczególności mechanizmu obrotowego przesłony 
wpływającej na równomierność nanoszonej warstwy 
na podłoże, zamocowane na osi pionowej napylarki 
próżniowej, która to oś osadzona jest w talerzu sta
nowiącym podstawę komory próżniowej, według wy
nalazku ma śrubowe sprężyny (4, 8) lewo i prawo-
skrętne, osadzone jednymi końcami w osi (1), a dru
gimi w otworach dźwigni (2, 7). Pierścienie, zapew
niające ruch przeciwbieżny, obrotowy karuzeli i prze
słony, dociśnięte są do rolek napędowych (9) za po
mocą rolek osadzonych na dźwigniach (2, 7). 

(1 zastrzeżenie) 
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B08B P. 196136 18.02.1977 
B22D 

Huta im. B. Bieruta, Częstochowa, Polska (Bolesław 
Adamski, Kazimierz Gębka). 

Urządzenie do mechanicznego czyszczenia wlewnic 
płaskich 

Celem wynalazku jest mechaniczne czyszcznie po
wierzchni roboczych wlewnic oraz ich dokładne o-
czyszczanie. Urządzenie wg wynalazku stanowi kor
pus (1), który zawiera segmenty czyszczące (2) połą
czone przegubowo z dźwigniami spężynującymi (3). 
Dźwignie sprężynujące (3) na dolnych końcach mają 
napinacze (6). 

Górna część korpusu (1) ma ukształtowanie stoż
kowe stanowiące prowadnicę, która ułatwia najeż
dżanie wlewnicą (10) na urządzenie. Urządzenie ma 
podstawę (4), która jednocześnie stanowi obciążnik, 
służący do uzyskania żądanego ciężaru urządzenia, 
większego od siły potrzebnej do wykonywania ruchu 
pionowego wlewnicą (10) w czasie czyszczenia. 

(3 zastrzeżenia) 

B21B P. 196468 04.03.1977 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od
lewni „PRODLEW", Warszawa, Polska (Zygmunt Ni
kel, Jan Florek). 

Mechanizm podnoszenia 
zwłaszcza drzwi pieców grzewczych 

i komór schładzania 

W rozwiązaniu według wynalazku, drzwi (1) po 
obu stronach zawieszone są na liniach (2) z przeciw
ciężarami (3) poprzez regulacyjne uchwyty (4) oraz 
na liniach podnoszenia drzwi (5). Każda linia (2) jest 
przewinięta przez linowe koło (6) zamocowane w gór
nej części słupa (7) i na końcu ma przeciwciężar (3) 
prowadzony w słupie (7), a każda lina podnoszenia 
drzwi (5) jest przewinięta przez linowe koło (8) za
mocowane w górnej części słupa (7) i nawinięta jest 
na linowy bęben (9). Oba linowe bębny (9) osadzone 
są na wspólnym napędowym wale (10) zespołu napę
dowego (11). Regulacyjne uchwyty (4) stanowią za
czepy (12) połączone na stałe z drzwiami (1), gdzie 
przez otwory o przekrojach niekołowych, najkorzyst
niej kwadratowych w zaczepach (12) przechodzą re
gulacyjne śruby (13), które na długości otworów w 
zaczepach (12) mają przerkoje nieco mniejsze od prze
krojów otworów. Od dołu regulacyjne śruby (13) za
kończone są gwintem dla nakrętek (14), a od góry 
poprzecznie do swych osi mają sworznie (15), na 
których zaczepione są liny (5) podnoszenia drzwi (1) 
i liny (2) z przeciwciężarami (3). (2 zastrzeżenia) 
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B21D P. 196208 22.02.1977 

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

Sposób małoodpadowego 
wykrawania płytek wielokątnych 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że stosuje się boczne i toczne prowadzenie pasa lub 
taśmy, przy czym podczas przesuwania taśmy lub pa
sa jeden z boków jest dociskany do powierzchni opo
rowej. Wzdłuż obu dłuższych boków przesuwanej taś
my lub pasa powstają po wycięciu paski odpadowe, 
w których wycina się co najmiej dwa okrągłe otwo
ry pomocnicze, ustalające w następnych taktach do
kładne położenie taśmy lub pasa. (1 zastrzeżenie) 

B21D P. 196374 01.03.1977 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Wita
lis Wolicki, Jan Wiśniewski). 

Sposób i urządzenie do kształtowania grani nożowej 
przy krawędzi otworu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bezodpadowego 
kształtowania wyrobów z blach stalowych kwasood-
pornych i innych materiałów o podobnych właściwo
ściach. 

Sposób plastycznego kształtowania grani nożowej przy 
krawędzi otworu w blachach trudnoodkształcalnych, 
zwłaszcza przy kształtowaniu wieczek akumulatoro
wych, polega na zsynchronizowanym przemieszczaniu 
materiału przez jednoczesne wywijanie i prasowanie 
zespołem narzędzi składającym się ze stożkowego 
stempla (11), który podczas kształtowania zagłębia się 
we wstępnie wykonany otwór (12) wywija jego obrze
że oraz wchodzi do stożkowej części matrycy (12) i 
zamyka jej komorę roboczą, w której kształtowana 
jest grań nożowa o zarysie trójkątnym. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zespół roboczy do wywijania krawędzi otworu 
i kształtowania grani nożowej składa się z matrycy 
(10) i ze stempla (11), który ma stożkową część robo
czą (15), walcową część kalibrującą (16) i zaokrąglo
ne czoło (17). 

Matryca (10) ma stożkowe gniazdo wprowadzające 
(18) z pierścieniowym pogłębieniem (19) i częścią wal
cową (20) prowadzącą stempel (11) w końcowej fazie 
kształtowania grani nożowej. (2 zastrzeżenia) 

B21K P. 196281 24.02.1977 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Je
rzy Kotyk, Jan Kostrzyński). 

Urządzenie do kształtowania końcówek rur, w szcze
gólności kluczy rurowych na prasach ogólnego prze

znaczenia 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że w obsadzie narzędzi (9) suwaków (6) zamoco
wana jest poniżej matrycy (10) ruchoma wkładka cen
trująca (11) współosiowo z matrycą (10) i pilotem cen
trującym (8). 

Natomiast w dolnym korpusie (5) w osi działania 
stempla (3) usytuowany jest pilot centrujący (8) 
usztywniony tuleją oporową (7). (2 zastrzeżenia) 

B22C P. 195688 29.01.1977 

Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska 
(Jerzy Parlak, Kacek Kołaczkowski, Wiesław Pietru
szewski). 

Sposób wstrząsania krystalizatorem maszyny do pół-
ciągłego odlewania rur oraz układ elektroniczny do 

realizacji tego sposobu 

Sposób wstrząsania krystalizatorem maszyny do 
półciągłego odlewania rur polega na zastosowaniu roz
dzielaczy elektrohydraulicznych (Ehi) i (Eh2), przez 
które uzyskano płynną regulację amplitudy i częstotli
wości wstrząsów krystalizatora (1) w zależności od 
średnicy rury i prędkości odlewania. 
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Układ według wynalazku ma odpowiednie powią
zanie multiwibratora (Mw) kształtującego sygnał wej
ściowy (Sw) na rozdzielacze elektrohydrauliczne (Ehj) 
i (Ehs), poprzez wzmacniacz prądu stałego (Wz). 

(2 zastrzeżenia) 

B22C P. 202447 26.11.1977 

Pierwszeństwo: 26.11.1976 - RFN (nr P 26 53 788.2-24) 

Eugen BUHLER, Burtenbach Republika Federalna 
Niemiec. 

Sposób wytwarzania form odlewniczych z piasku for
mierskiego zawierającego środek wiążący i urządzenie 
do wytwarzania form odlewniczych z piasku formier

skiego zawierającego środek wiążący 

Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do wytwa
rzania form odlewniczych z piasku formierskiego, za
wierającego środek wiążący, przy którym z jednej 
komory piaskowej przez zamykający te. komorę ruszt, 
działający również jak płyta prasownicza, wstrzeliwu-
je się do skrzyni formierskiej lub ramy formierskiej 
piasek formierski pod działaniem zwężki Venturiego. 
Leżący naprzeciw drugi otwór skrzyni formierskiej 
zamyka płytą modelową, która jest dołączona do 
źródła wytwarzającego próżnię i po wypełnieniu 
skrzyni formierskiej dodatkowo zagęszcza się piasek 
przez ruch względny pomiędzy płytą modelową a rusz
tem do wstrzeliwania piasku formierskiego, a po od
dzieleniu płyty modelowej i części formy zestawia 
się połówki formy do postaci gotowej do odlewania. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że stosuje się ruszt do wstrzeliwania ze szczelinami 
rusztowymi o szerokości co najmniej 50 mm. Pustą 
przestrzeń skrzyni formierskiej bez filtrów, której cał

kowity przekrój poprzeczny w cm2 odpowiada objęto
ści odsysania w litrach, podłącza się do dużego zbior
nika próżniowego, zawierającego nieckę do osadzania 
się piasku i opróżnia wstępnie z powietrza przy pod
ciśnieniu co najmniej 0,08 at. Duży zbiornik próżnio
wy opróżnia się z powietrza za pomocą pompy po
wietrznej z pierścieniem wodnym. Zbiornik do wstrze
liwania piasku znajdujący się w komorze piaskowej 
służącej do powodowania działania zwężki Venturie
go, zwęża się przed przejściem przez ruszt do wstrze
liwania do powierzchni przekroju poprzecznego od 
około 10 dm2 do 20 dm2. Pustą przestrzeń zasila się 
uderzeniowo pełnym podciśnieniem 0,2 at i to podciś
nienie po wstrzeleniu piasku następnie utrzymuje się 
na tym poziomie, po czym formę lub połówkę formy 
oddziela się od płyty modelowej. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że szczeliny rusztowe (Ef) rusztu strzałowego (Ed, 
Lc) mają najmniejszą szerokość prześwitu co najmniej 
50 mm. Płyta modelowa (D) może być wprowadzana 
do obszaru skrzyni formierskiej lub ramy formier
skiej. 

Dysze wytwarzające próżnię (Cb) w płycie modelo
wej są umieszczone w pobliżu krawędzi płyty mode
lowej. Przekrój poprzeczny przewodu próżniowego 
(Ca), mierzony w centymetrach kwadratowych, jest 
co najmniej tak duży jak mierzona w litrach miara 
przestrzeni skrzyni formierskiej lub ramy formier
skiej. 
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Źródłem próżni jest zbiornik próżniowy (S), którego 
pojemność odpowiada co najmniej dwudziestokrotnej 
przestrzeni skrzyni formierskiej lub ramy formier
skiej. Zbiornik próżniowy (S) jest przyłączony do 
pompy powietrznej z pierścieniem wodnym. 

Filtr powietrzny (U) jest umieszczony pomiędzy du
żym pojemnikiem próżniowym (S) i pompą powietrz
ną z pierścieniem wodnym (W) na przewodzie próż
niowym (Ca), (T), (V). (25 zastrzeżeń) 

B22D P. 196211 23.02.1977 

Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska 
(Kazimierz Szklarczyk, Andrzej Żmuda, Roman Bie-
dacha, Tadeusz Nalepa). 

Sposób zabezpieczenia przed skutkami zerwania liny 
nośnej w maszynie do półciągłego odlewania rur oraz 

urządzenie do realizacji tego sposoou 

Sposób zabezpieczenia przed skutkami zerwania 
liny nośnej w maszynie do półciągłego odlewania rur 
polega na tym, że hamowanie stołu odlewniczego (1) 
następuje w wyniku przekręcenia ramienia hamujące
go (14) i przygięcie tym samym liny hamującej (17) 
przy czym przekręcenie ramienia hamującego (14) na
stępuje w wyniku zaistnienia różnicy prędkości linio
wych między linią sterującą (6), a stołem odlewni
czym (1). 

Urządzenie według wynalazku ma ramię hamują
ce (14) wyposażone w kliny (16) oraz linę hamującą 
(17) przechodzącą przez otwór hamujący (15) między 
klinami (16) ramienia hamującego (14). (3 zastrzeżenia) 

B23B 
B21D 

P. 196786 19.03.1977 

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni 
Remontowych, Gdańsk, Polska (Feliks Stec, Anna 
Kozak). 

Dociskacz blach do poszycia dna statku stojącego na 
doku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia u-
ciążliwości pracy fizycznej wykonywanej podczas do
ciskania blach do poszycia dna statku. 

Dociskacz blach ma podstawę (1), na której są umo
cowane dwie toczne rolki (2). Na podstawie (1) jest 
osadzone wahliwie gniazdo (3), w którym jest umiesz
czony ręczny hydrauliczny podnośnik (4). Na tłoku 
podnośnika (4) jest umieszczona regulowana tuleja (5), 
podtrzymywana obręcz (6). (1 zastrzeżenie) 

B23B P. 201597 T 18.10.1977 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 
(Włodzimierz Chwalba). 

Polska 

Urządzenie do obróbki wewnętrznych powierzchni 
kulistych 

Urządzenie do obróbki wewnętrznych powierzchni 
kulistych ma korpus (1), na którym osadzona jest o-
brotowo śruba pociągowa (2), zaopatrzona w przemie
szczającą się nakrętkę (5), połączoną z oprawką na
rzędziową (7). Urządzenie według wynalazku charak
teryzuje się tym, że oprawka narzędziowa (7) skon
struowana jest w kształcie graniastosłupa, prostego 
trójkątnego, którego dwie zbieżne powierzchnie bocz
ne stanowią prowadnice. Oprawka narzędziowa (7) o-
sadzona jest przesuwnie względem elementów oporo
wych (10). 

Urządzenie służy do obróbki kul o różnych średni
cach poprzez zmianę rozstawienia elementów oporo
wych, (i zastrzeżenie) 
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B23K P. 196187 22.02.1977 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, 'Polska (Jan Jaracz, 
Tomasz Kozak, Jerzy Burczyk). 

Sposób spawania automatycznego zwiększający 
szybkość stapiania elektrody oraz nagrzewnica drutu 

elektrodowego 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że drut elektrodowy podgrzewa się wstępnie prądem 
spawania na odcinku „L" usytuowanym pomiędzy za
ciskiem (4) doprowadzającym prąd, a końcem elek
trody (3), na którym jarzy się łuk elektryczny. Inten
sywność podgrzewania zależy od natężenia prądu 
spawania i długości odcinka „L". 

Nagrzewnica drutu elektrodowego według wynalaz
ku połączona jest z zaciskiem (4) głowicy spawalni
czej za pomocą izolacyjnego łącznika (6) sprzęgniętego 
z kształtująco-prowadzącym elementem (5). Element 
(5) znajduje się pomiędzy zaciskiem (4) doprowadzają
cym prąd do elektrody (3) i stapiającym się końcem 
tej elektrody. (2 zastrzeżenia) 

B23K P. 196898 23.03.1977 

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników, 
Zakład Przemysłu Elektronicznego „KAZEL", Kosza
lin (Józef Wyżlic, Jędrzej Pieńkowski). 

Elektroniczny układ zasilania zgrzewarek 

Elektroniczny układ zasilania zgrzewarek według 
wynalazku zasilany prądem przemiennym, składa się 
z członu kształtowania i wydzielania sieciowych im
pulsów synchronizujących (1) połączonego z członem 
pamięciowo-inicjującym (2) oraz z członem czasowym 
(3) połączonym z członem pamięciowo-inicjującym (2) 
i łącznikiem diodowo-tyrystorowym (4). 

Człony kształtowania i wydzielania sieciowych im
pulsów synchronizujących (1) składa się z obwodu 
kształtowania impulsów R1D1 połączonego z obwo
dem wyzwalania C1R2. Obwód wyzwalania C1R2 jest 
połączony z bramką logiczną 1,2 sterowaną impul
sem przychodzącym z członu pamięciowo-inicjującego 
składającego się z przerzutnikowego obwodu wyzwa
lania 2, 3, 2, 4, połączonego z obwodem kształtowania 
impulsu C3R5. Obwód kształtowania impulsów C3R5 
połączony jest poprzez bramkę logiczną 2.5, z nastę
pującym przerzutnikiem 2.1, 2.2, który oprócz wspom
nianego połączenia z drugą bramką logiczną 1.2 nale
żącą do członu kształtowania i wydzielania siecio
wych impulsów synchronizujących, połączony jest z 
należącym do członu czasowego przerzutnikiem 3.1, 3.2. 

(4 zastrzeżenia) 

B23P P. 196445 03.03.1977 

Zakłady Przemysłu Metalowego, H. Cegielski, Po
znań, Polska (Roman Pawłowicz, Edward Kołacki, Le
on Nowak, Damian Kupczyk). 

Urządzenie do drążenia elektrotechnicznego 

Urządzenie do drążenia elektrochemicznego według 
wynalazku ma dwa oddzielnie usytuowane ruchome 
zespoły, roboczy i prądotwórczy. Zespół roboczy (1) 
ma wrzeciono (3) zamocowane za pośrednictwem prze
gubu (4) na ramieniu (5), a z kolei ramię (5) za po
średnictwem przegubu (6) na słupie (7). Współosiowo 
do wrzeciona (3) zamocowana jest elektroda (8), do 
której dopływa elektrolit (9) poprzez przewód ela
styczny (18). 

Elektroda (8) mocowana jest za pośrednictwem stoż
kowej końcówki mocującej (10), w gnieździe (11). Stoż
kowa końcówka mocująca (10) ma kryzę (14), która 
spoczywa w mimośrodowym rowku (13) wykonanym 
w otworze nakrętki (12). Na elektrodzie (8) zamocowa
na jest elastyczna osłona (15), która na obwodzie swej 
dolnej części ma drobne magnesy stałe. 

Urządzenie według wynalazku może być zastoso
wane do usuwania złamanych narzędzi jak wierteł i 
gwintowników z wałów korbowych silników agrega-
towych, tulei cylindrowych itp. przy czym wymiary 
i kształt przedmiotu obrabianego są dowolne. 

(3 zastrzeżenia) 
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B23P 
G05B 

P. 201760 T 25.10.1977 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Jerzy 
Kryza). 

rT6i.S0.££Element reguIafa»s$fgru*ości szczeliny fSi-:;:'! 
międyelektrodowej 

-otnA nci) oli ioT ,G>vBS8isW .'-[biibiBS oh-iKws?:;;"££,¥/ 
Element według wynalazku .sMstfają^ybgi^ z.Jias&fc-

wianego źródła napięcia odniesienia (1), liniowego su-

wzmocnienia (3) oraa!)qźif«un w i c i o w e g o (4) pracują
cego w układzie sterowanego źródła prądowego, cha-
r&tete^Hzuae^ ą%ót3frnw ż^)n®8^almdae4j.łiródłCB::b^pią£ia 
Adniesi^nia ^eOiraaswzm^^iacx\z.r5£daStawdikiemtw<aHr> 
it^MJ25^rj^entgaiaq(3^odziaiająisni^al^2mB3i3 ^y/oicnd 

i9!o'"i3;rf .(c) I4&-zastrzeżenia)) 

B23P 
B23Q 

P. 2 |ť8|6 T 02.11.1977 

Fabryka Fras Automatycznych... „PONAR-PLASO-
MAT", Zakład Nr 3 „Wykromet", Częstochowa, Polska 
(Wiesław Pałka). 

Głowica bazująco -mocująca 

Przedmiotem wynalazku jest głowica bazująco-mo-
cująca w szczególności do mocowania i bazowania 
chwytu elektrod cylindrycznych oraz prostopadło-
ściennych i pryzmatycznych w obrabiarkach do o-
bróbki elektroerozyjnej. 

Głowica według wynalazku składa się z korpusu (1) 
wyposażonego w elementy bazujące w postaci płytki 
(2) i kołka (3) oraz w elementy dociskowe dla chwy
tu (13) elektrody cylindrycznej w postaci skośnej 
dźwigni (4) z ustalającą śrubą (5) oraz wahliwej dźwi
gni (6) z mocującą śrubą (7). Dźwignia (4) osadzona 
jest wahliwie na trzpieniu (8) w obudowie, która wy
posażona jest w mocujące ją do korpusu (1) śruby 
(9). Wahliwa dźwignia (6) wyposażona jest w osadzo
ny na osiach (10) ruchomy docisk (11) zaopatrzony w 
dociskowe śruby (12). (1 zastrzeżenie) 

B23Q P. & 6 3 $ \ -\ 15.02.1977 

Fabryka Amortyzatorów „Polmo", Krosno n/W, 
Polska (Jan Wilczek). 

Mechanizm napędowo-mocujący 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia bez
pieczeństwa pracy. . <t „, 
^f&^ćhMnizm napędowo-m-ćfctijący, zwłaszcza d < r r a -
pędu wrzecion obrabiarek j mocowania przedmiotów 
d i r W f e ^ e h , c h a r a k t e r y z u j : ^ p ^ ( sjłdwnik^pner 
umatyczny, nie ^bl^tcalącifl si%if MmMf'<zitłol&r -<12) ł 
obudowy (13),, (1$). (15), przesuwnych ,w obu kierun-
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kach wzdłuż osi wrzeciona obrabiarki. Tłok (12) jest 
połączony z tarczą (5) sprzęgła, a obudowa (13), (14), 
(15), z tarczą (25) hamulca oraz z trzpieniem (32), ste
rującym zamocowaniem i odmocowaniem przedmiotu 
obrabianego. Mechanizm może mieć zastosowanie we 
wszystkich urządzeniach wymagających mocowania 
przedmiotu i wprawienia go w ruch obrotowy. 

(2 zastrzeżenia) 

B23Q P. 196552 09.03.1977 

Fabryka Przyrządów i Uchwytów „Ponar-Bial", 
Białystok, Polska (Andrzej Haściłowicz, Stanisław 
Łaszcz, Krzysztof Kozłowski). 

Uchwyt mocujący do obrabiarek z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem szczęk podstawowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji zabez
pieczenia szczęk, która nie wymagałaby dodatkowych 
elementów zabezpieczających przy jednoczesnym za
pewnieniu pewności działania oraz technologiczności 
i łatwości montażu. 

Uchwyt charakteryzuje się tym, że elementy zabez
pieczające (3) są umieszczone w każdej ze szczęk pod
stawowych (2) zaś naprzeciw ich w korpusie uchwytu 
(1) są wykonane kanałki (4). (2 zastrzeżenia) 

B23Q P. 201624 T 20.10.1977 

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

Magazyn bębnowy dla narzędzi obrotowych 

Przedmiotem wynalazku jest magazyn bębnowy dla 
narzędzi obrotowych z promieniowym wstawianiem 
narzędzi, w szczególności dla centrów obróbkowych. 

Magazyn według wynalazku składa się z bębna (1) 
osadzonego obrotowo na osi zaopatrzonego w usytuo
wane na jego obwodzie gniazda dla oprawek narzę
dziowych w postaci półkolistych wycięć (3) i (4) wy
posażonych w mechanizm zamykający oprawki (5). 
Mechanizm zamykający oprawki (5) jest złożony z 
dźwigni lewej (9) i prawej (8) osadzonych obrotowo na 
osiach (10 i 11) sprzężonych ze sobą za pomocą sprę
żyny (12). Wychylenie dźwigni (9 i 8) ograniczone jest 
za pomocą oporowych kołków (13). Bęben (1) zaopa
trzony jest w przesuwny osiowo trzpień (15) z bloku
jącym krążkiem (14) znajdujący się pod działaniem 
sprężyny (16) umożliwiający zablokowanie narzędzio
wej oprawki (5) w każdym z gniazd magazynu. 

(1 zastrzeżenie) 

B24B P. 196163 22.02.1977 

Warszawskie Zakłady, Warszawa, Polska (Jan Anto-
siewicz, Wacław Welik). 

Urządzenie do bardzo dokładnego docierania elemen
tów twardych 

Urządzenie ma obudowę (1), w której jest umiesz
czony silnik elektryczny (5) wprawiający w ruch o-
brotowy ciernicę (7) za pomocą przekładni pasowej 
(8) poprzez wał (5). Pierścień nośny (11) według wy
nalazku jest przemieszczony względem ciernicy (7) za 
pomocą ramienia (10) osadzonego w konsoli (9). Okre
ślone przemieszczenie pierścienia nośnego (11) może 
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być takie, że elementy docierane (19), mające naj
większą prędkość względną, mogą się znaleźć w okreś
lonym momencie procesu docierania poza obszarem 
ciernicy (7). 

Urządzenie ma zastosowanie w szczególności przy o-
bróbce spieków magnetycznych i ceramicznych. 

(7 zastrzeżeń) 

B24B P. 196302 25.02.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Ściernej, 
Łódź, Polska (Eugeniusz Juraniec). 

Sposób oraz urządzenie do podawania przedmiotów 
cylindrycznych z końcówką stożkową do szlifowania 

bezkłowego 

Sposób podawania przedmiotów cylindrycznych ż 
końcówką stożkową do szlifowania bezkłowego, pole
ga na tym, że obrabiany przedmiot wyrzuca się na 
wirującą tarczę ścierną, na której przedmiot ten jest 
przenoszony aż do osadzenia na podtrzymce. 

Urządzenie zawierające sortownik do pobierania po
jedynczego przedmiotu (P) z zasobnika, urządzenie do 
doprowadzania przedmiotu (P) nad podtrzymką (4) 
oraz podajnik charakteryzuje się tym, że podajnik, 
układający obrabiany przedmiot na podtrzymce (4), 
stanowi tarcza ścierna (11). (2 zastrzeżenia) 

B24B P. 196489 04.03.1977 

Fabryka Obrabiarek Specjalizowanych „Ponar-Tar-
nów", Tarnów, Polska (Dariusz Maciejewski). 

Układ automatycznego sterowania osłonami 
w obrabiarkach 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że cewka elektrycznego przekaźnika (IP) osłony (1) 
ściernicy (2) połączona jest z pierwszym zaciskiem 
(5) zwiernego styku (5), (6), elektrycznego przekaźnika 
(2P) osłony (4) przedmiotu (3). Drugi zacisk (6) styku 
(5), (6) łączy się z równolegle połączonymi rozwiernymi 
stykami (6), (7) krańcowego wyłącznika (1WK) położe
nia wyjściowego wrzeciennika (8) ściernicy (2), elek
tryczne przekaźnika (3P) odsuwu wrzeciennika (8) 
ściernicy (2) i zwiernym urządzenia (D) diamentowania 
ściernicy (2). Zacisk (7) równolegle połączonych styków 
(6), (7), łączy się ze zwiernym stykiem krańcowego wy
łącznika (2WK) położenia pracy osłony (4) przedmiotu 
(3), natomiast cewka elektrycznego przekaźnika (2P) o-
słony (4) przedmiotu (3) łączy się z pierwszym zaci
skiem (9) równolegle połączonych rozwiernych styków 
(9), (10) elektrycznego przekaźnika (3P) odsuwa wrze
ciennika (8) ściernicy (2) i krańcowego wyłącznika 
(3WK) położenia wyjściowego osłony (4) przedmiotu 
(3). Zacisk (10) równolegle połączonych styków (9), (10) 
łączy się ze zwiernym stykiem sterowniczego przycisku 
(A), kolejnego cyklu pracy. Cewka elektrycznego prze
kaźnika (5P) dosuwu wrzeciennika (8) ściernicy (2) 
łączy się z rozwiernym stykiem (12), (13) elektryczne
go przekaźnika (3P) odsuwu wrzeciennika (8) ścierni
cy (2) połączonym ze zwiernym stykiem krańcowego 
wyłącznika (5WK) położenia pracy osłony (1) ściernicy 
(2). 

Celka elektrycznego przekaźnika (3P) odsuwu wrze
ciennika (8) ściernicy (2) łączy się z rozwiernym sty
kiem sterowniczego przycisku (A) kolejnego cyklu pracy 
połączonym z rozwiernym stykiem elektrycznego prze
kaźnika (4P) konika, który łączy się ze zwiernym sty
kiem urządzenia (K) kontroli czynnej wymiarów przed
miotu (3). 

Układ ten nadaje się do zastosowania w półautoma
tycznych szlifierkach pracujących z podwyższoną pręd
kością obwodową ściernicy wynoszącą ponad 45 m/s. 

(1 zastrzeżenie) 
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B25B-« M> ^ « $ 9 8 7 * * T 07.1100« 

Bydgoszek/if^tófeS-K&ygffittiW' WiSfilś^fek^^&tt^^adóW-

Klucz do montażu śrub gładkich w miejscach 

f i) vi :oi,;o i c J t ) ja-imxi;i('.)x ;q oy>!iv3Y'i-b!'j5'} t;>(W.VJ -.».;. 
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v^ r:
 a;nJW$ P8$CW->f##aęj\^Jąc^ęwav^eij^n^vf ; : ,b«*\ 

M i l k l i 

B26F 
G06K 

P. 202213 T 16.11.1977 

Ośrodek Badjłwczo-Rozwojowy Systemów Mechani
zacji Elektrotechniki i Automatyki,, Górniczej, Katowi
ce, Polska (Marian Gembka, Franciszek Michałek, Ka
zimierz Indyka, Wincenty Marciński). 

Urządzenie do perforacji k a r t 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji zapewniającej dużą dokładność,,perforowania, 
umożliwiającej perforowanie kart z tworzywa sztucz
nego oraz kart p a t r o l i obe^ąpści zawierających zako
dowane informacje-personalne pracowników. 

Urządzenie do plriorac ji kaŽt, zwłaszcza wykonywa
nych z tworzywa sztucznegoftwedług wynalazku ma 
przesuwaną liniowe karetkę <<#) umieszczoną w pro
wadnicy pod zfespo|gm stem©łrW, które współpracują 
z wahadłowymi pe^ychaczamr-(9j. P^ppąrchacze są osa
dzone obrotowp na- wspólnym wałka (Ï0)* prostopad
łym do kierunku przesuwu karetki (4). 

Do wałka (lOJ^fcąt utwierdzona dźw^nia napędowa 
(18), której wojnaittkoniec jest dociskany sprężyną (17) 
do mimośrodo\tfej Skrótowej tarczy '(lB).'łNapęd karetki 
(4) stanowi siłownik elektromechaniczny (5), którego 
tłoczysko jest połączone z zapadką (^współpracującą z 
zębatką (7) umieszczoną na k a ^ t c è ^ i ) . Go najmniej 
jeden popychacz (9) jest osadzcft£y AlafTwałku (10) prze
suwnie i jest połączony z wodkkicse j(2Ö)i'zamocowa
nym na tłoczyśku""sirownika"(I97, Vktörego oś jest 
równoległa do wałka (10). (3 zastrzeżenia) 

B28C P. 201973 T 08.11.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy
słu Betonów „CEBET", Warszawa, Polska (Ryszard 
Dobrowolskie Geesław" Kacprzak, Jacek Kopeć). - ' 

Sposób zautomatyzowanej produkcji szlamu, zwłasz
cza przy wytwarzaniu betonu komórkowego oraz 
-o /'nu í-?>®Má^i*'cío-SiOsowaMiaítego':sposobu',i-;':': ' 

-Wynalazek' rozwiązuje zagadnienie automatyzacji 
produkcji szlamu. Sposób zautomatyzowanej produkcji 
szlamu polega na tym, że w pierwszym etapie prze
prowadza się ciągłą regulację temperatury wody od-
pidb.Weg 'iprocesu technolëgïfâhe§o do żądanej tempe
ratury szlamu, w etapie drugim - - regulację tem-

np. parą lub 
zfmną i . w eta-

amu wodą przy-

r i\4n^W^ti)5^wal8.v tSßo%9»/tÖÄ8^rv ÎÎWfoniaiïuwpdy 
KoreKcyjnej, otrzymany,•t%i$£ą®ie pierwszym odpro
wadzany jest do innych celów procesu produkcyjnego. 
v ^ ^ ^ ^ i ^ t c ^ w a ^ i ^ c i ^ p p ^ o J s U f ^ ę d ^ i i ^ g , wynalazku 

S t ^ n ^ W ^ C ^ ; ^ 
mu" pr.a"zy.w^4i&rąCWS%9yv-z'3n|i&. p f o ^ d regulacji,-tem-
^eratuiiy Î8Wf?rjx'ï;i io-;o.t;-í sis' .".Ú-I-S-V ')•••>•;••:' )v)iv nr'J> 

Obwód ^e^^ji^ąmperiL^uryflsi; gęstości szlamu wy r 
pgsażo^jf; j'es^.'w^jçy^pw;^ •.cęgulatp-r.. temperatury <14), 
^iprem.u^ijppprzei.j j £gu, jnlk, : temperatury ;(15>, - przypór 
^ d % v v a n p ; są, . za^pry^ol^ i l^- , i v 02) czynn^ą.-r/eg;uf-: 
l^^ce^Jemperaturę^szlamu,,-,.-,>r.[Fi-.,-,,i:) -:\fl.;,.;,0,, uVj,--. 
]( í^ 'b i^lý ; redlącj i , temperatury,, .wody;,• : w '•.•zbiorniku 

w^pQs^zoh^v jest w cyfrowa J regulator,.. temperatury 
wody w zbiorniku (3), któremu poprzez sygnał z czuj
nika temperatury wody (4) w zbiorniku (1) .przypo
rządkowane są zawory (5) i (6\ doprowadzające czyn
nik regulujący temperaturę rw.ód ...odpadowych. 

(5 zastrzeżeń) 

B29C 16.08.1977 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec", 
Mielec, Polska (Władysław Nowak, Jarosław Tumm, 
Marian Dorociak, Jan Ludwikowski, Kazimierz Pasz
kowski). 

P. 200333 T 
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Urządzenie do obcinania płyt z tworzyw sztucznych 
zwłaszcza płyt o dużych gabarytach 

Celem wynalazku jest zapewnienie odpowiedniej 
gładkości i pr-ostołijnośei obcinanych «plaszeayzn---oraz 
wyeliminowanie i wielokrotnego ucjążliwego^ujiiąwia-
nia píýty na idbrabiarce. : "'""•• -?;•'• ^ij 

Urządzenie dö obcinania płyt z tworzy w, sztucznych 
o strukturze ; porowatej i malOszty%nej • z: warstwami 
utwardzonymi Ikwłaszcza płyt Vo' dużych gabarytach do 
15 m długości jnha fiarę pił tarczowiph o zębach z na
kładanymi węglikami spiekanymi; poziomą (2) ij pio
nową (3) z możliwością regulacji wzrajéihhëgîT'poloze-
nia, osadzonych względem siebie płaszczyznami naj
częściej pod kątem około 90°. Piły te mogą" być prze
mieszczane mechanicznie po konturze prowadnic. W 
narożach prowadnic znajdują się zwrotnice obrotowe. 
Przewód r elektryczny zasiłaaącyr urządzenie znaMul© 
się w pozycji pionowej do powierzchni urządzenia. 
Urządzenie ma.. iwypiaíL.technekígipznyoh łojonych /Odpa
dów materiałowych^-vU^ 
montażu komór chłodniczych, termoizolacyjnych, kli-

Zespół sterująco-zasilający może być wykorzystany 
przy urządzeniu dą obróbki obrzeży płM zwłaszcza o 
dużych gabarytach;"stosowanych" przy-bjidowie komór 
chłodniczych, ftejrmöizöläpyjnych-- kłipiafyżaclyjnych itp. 

%_ \ ^- .w^„,-:L, I.--",-'1- #-zastrzeżenia) 

F. 19SÍ25 (J3.03.1977 

Przedsiębiorstwo Projelptoxyania'rxrRMiizâOJi Inwe
stycji Przemysłu G.rçmçj& é̂go „Stomil", Warszawa, Pol
ska (Wiesław CzająT Jerzy MuszyńskieJ^mil Dziwota, 
Marian Buliński, ^PiOtr Wypych, Czesław Rogowski). 

T ^ r ^ d z e n l e do wulkfsnizf|cjj}<firi^kułów g u m o w ^ h g s 

yfe-maWSildKrW, (firrm na^Mrycli "sa%g^ 
pietę łańcuchy (22) między którymi w zależności oa 

nym póprzecziWta^&£flg«*i$fe#?iJgłfeuriashi" seg-
mentow (26) z dolnymi i górnymi połówkami wulka-
W ^ r i y c M p j n ^ o w 

kąne, ca ,pomoce,; w fs^5.|$£«^n^i dzwj£ńiQw,ycł} • ąk+.a-, 

p - ^ e j U . pr::e^;kc^i}0^,,g|%w_fizp | ^ D c p o < ^ s a J&0, 

^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j n e i ^ ^ r p ^ ^ u p ^ i ^ a a ^ ^ ^ y j ę c ^ e . 
W W f e o ^ I .v%.B7C! (01) KDiWOlS ¥ ' / M C ^ ^ ^ I 

E29ÏÏ -•p-i&esoł^ 24.03.1977 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwe
stycji Przemysłu Gumowego. ..Stomil", Warszawa, Pol-
s!iiJ (Aleksander B u r z y ń s ^ f o s • î ; ; ; ^ 

Urządzenie do nanoszenia cieczy 

Przedmiotem wyaalazkuG iestTWttiądBetaW da^ń®m^ 
szenia cieczy na przedmioty typu prętów, węży lub 
lin. {.9solnrř/of£Í3 lâbsîl jsssszfîîws Mnuioíryi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
sto«owania'ozgaa:nisjąeychii^iEi3^]fiiv,'ocaz>I^os©w^Sia 
itapędówhdia :elaementá^9í5ía^sBaí?yseE3CÍécbi5/í erneśof 
,;' Urza'dsesikf w;ëëîug ivs^B^azbpiinarirasaözoniaTio^ 
wo/ rwr^olimdtowię-ctlt/^uląjąiWaKz 'ibŁskUjącynjf.cjiTządze« 
niem (3), oraz osadzojîassiti^iisaœÎBtuièjegcB^raiaîiobïe 
tuleje ,(Ś);or'f<5^ je&t?zsłożonąi2powajpiaBi(ee ziîiraécôzofa-
gM^^gp^veèfefeycz^go-Mspjfeesi^kîkîMego .raateriało. *v|Srate 
piejcieíí3ř«KWl<aisir9Í6)eízapďwsuiaváaumk istpiendzduałając^j 
natííiíteJETÍSís sjł{r{fP îaSIaauo%TBdorwą34ł) jjefetefeamocosřáfe 
ny7zbiorml^X7>;^tíeezaíií^iídc^jacyra7AawerB^ 
Po? wprQwadzeflJ.ue wspÄsrijowa^tzlpowłókąo(e^np.T pj i^ 
te,-któremuś'zapâwm'tàioî ruch-^aisiïwiséyi dokonuje'się 
obr©tuí ?6uleríT(S) alr^doiiobciÉÉsiecffiapip^^N'upraêdnio'iriai 
wMieîïa abŝ Detteeaî--{MrarWB3a i(fl^oPołażeHieiemldr/,!^aiv 
staXavsTę?-2a//póHMroą!iirio]^3ą(i:egDDJąrjzą^ vw 
(ßTnssssiJEes 2) (2 zastrzeżenia) 

B29B 

wSi '&~(^0$&;irJĆl 
'%&$&$% 

ltó^?Poi-ska^Wiadysław-,'Now?kk; {Jsros&awr.-Talrffin, '-Maje 
rian Dorociak, Jan Ludwikowski, Kazimierz Paszkow
ski). 

iZfeśtfólI steru jąco-zasiS0H|*yJ urządzenia do obróMśŁ*5I 
obrzeży płyt, zwłaszcza o dużych gabarytach 

-iCeSem; •' wynalSzkurb jesto"umdMiwlenŁe •• \ ste3?s^aKi& 
przysuwem narządzi po kontuarze urfcąttzeniSf,7 włą* 
czanie ich do obróbki według odpowiedniej kolejności 
eliminując możliwośe^zerwarfiap'skracania lub uszko
dzenia przewodów elektrycznych. 
- -Zespół «terująco-zaśila jącyo -urządzenia dó- obrobili 
obrzeży płyt,' -zwłaszcza OT dużych? gabarytach r składa 
sśęr z^koMmny^ł)• "ż. • tablicą? sterającą- (2), ̂ obrotowego? 
wysięghika>^$X z' obrotowym' rarnienifemoCł), obrotowe--
go złącza (5); >do fotóifg^podłączony i jest oprzewód l elefe« 
tryczny - (8);~ majądy stałą zbliżoną^ -do '.pionowej- pozy^ 
cję w stosunku °don powierzchni iurządzeniacT<^ ? ^oi1?: 
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B30B P. 201794 T 28.10.1977 

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

Urządzenie do nadawania ruchu powrotnego 
suwakowi prasy tarczowej 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma ruchomą podporę (2), zakończoną pomoc
niczą ślizgową stopą (1). Rama (2) jest prowadzona 
suwliwie w suwaku (4) lub korpusie prasy. Podpora 
(2) jest zaopatrzona w zębatkę, która za pomocą 
sztywnego łańcucha kinematycznego jest sprężona z 
zębatką (12) przytwierdzoną do suwaka (4). Wspom
nianym łańcuchem kinematycznym jest korzystnie 
dwuramienna dźwignia (8) zaopatrzona na końcach w 
zębate segmenty (7) i (11) i ułożyskowana w konsoli 
(9) związanej z głowicą (10) prasy. Pomocnicza stopa 
(1) styka się z napędową tarczą (5) w miejscu od
ległym o około 180° od miejsca przylegania głównych 
ślizgowych stóp (6) przenoszących nacisk w czasie tło
czenia. (4 zastrzeżenia) 

B32B 
B22D 

P. 205107 06.03.1978 

^u+a „Łabędy", Gliwice, Polska (Andrzej Bączek, 
Zbigniew Waląg, Henryk Burzyński). 

Wyłożenie, zwłaszcza kadzi stalowniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania wy
łożenia kadzi zabezpieczającego pancerz kadzi przed 
wpływami temperatury ciekłej stali, jak również 
przed wpływami pary wodnej i wody, a tym samym 
zwiększającego trwałość pancerza. 

Wyłożenie, składające się z warstwy roboczej, war
stwy ochronnej, warstwy zaprawy kwarcytowej war
stwy ochronnej i warstwy farby pancerza kadzi, we
dług wynalazku charakteryzuje się tym, że pomiędzy 
ochronną warstwą (3) a warstwą farby (7) pancerza 
(11) znajduje się warstwa izolacyjna (2) nieprzepusz-
czająca parę wodną i wodę, która stanowi warstwa 
asfaltu (6) przylegająca do warstwy farby (7) oraz 
warstwa foli aluminiowej (5) przylegającą do warst
wy zaprawy kwarcytowej (8) ochronnej warstwy (3). 

(3 zastrzeżenia) 

B41B P. 196763 17.03.1977 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Pol
ska (Mirosław Owoc, Jerzy Purzycki). 

Sposób regeneracji aluminiowych płyt offsetowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro
stego sposobu regeneracji płyt aluminiowych, a przez 
to umożliwienie kilkakrotnego wykorzystania ich, oraz 
umożliwienie prowadzenia korekty, gotowej kliszy 
offsetowej. 

Sposób regeneracji aluminiowych płyt offsetowych 
według wynalazku polega na tym, że płyty poddaje 
się kąpieli regenerującej. Kąpiel prowadzi się w za
wiesinie trocin drzewnych w ilości od 10 do 40% wa
gowych, korzystnie 15% wagowych w stosunku do 
wody, wodnego roztworu od 1 do 15% wagowych wo
dorotlenku sodu, potasu, wapnia względnie innego me
talu, korzystnie 5% wagowych roztworu wodorotlenku 
sodu. Temperatura kąpieli wynosi od 5 do 90°C, 
korzystnie od 16 do 25°C, a czas trwania moczenia 
w kąpieli od 2 do 90 minut, korzystnie 45 minut. Po 
kąpieli regeneracyjnej płyty spłukuje się wodą bie
żącą aż do zaniku odczynu alkalicznego i następnie 
suszy w temperaturze pokojowej. (1 zastrzeżenie) 

B41M P. 196583 10.03.1977 

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, Pol
ska (Eugeniusz Nowak, Wojciech Wiśniewski, Zdzi
sław Wrzeszcz). 

Drukarka laserowa 

Drukarka laserowa, rozwiązująca zagadnienie umo
żliwienia wydruku informacji z elektronicznej maszy
ny cyfrowej w postaci znaków alfanumerycznych lub 
rysunków, zaopatrzona w zespół światłoczuły, na 
przykład w postaci obrotowego bębna (1) pokrytego 
substancją światłoczułą i w laser (2) skierowany w 
stronę tego zespołu oraz w układ (5) odchylający pro
mień lasera, według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że w przestrzeni między laserem (2) i światłoczu
łym zespołem (1) oprócz układu (5) odchylającego pro
mień znajduje się układ (3) formujący promień i prze
strzenny modulator światła (4), tworzący fragment 
obrazu lub cały znak alfanumeryczny ewentualnie 
cały wiersz sterowany z maszyny cyfrowej za po
średnictwem układu (6). (1 zastrzeżenie) 



Nr 20 (126) 1978 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 23 

B44C P. 202233 T 17.11.1977 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Bu
downictwa „Zremb", Warszawa, Polska (Maciej Joń-
czak, Jan Misiura). 

Tapeciarka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji umożliwiającej nanoszenie stałej, wymaganej 
grubości warstwy kleju oraz cięcie tapety na wyma
ganą szerokość i obcinanie marginesów tapety. 

Tapeciarka według wynalazku wyposażona jest w 
urządzenie dozujące klej z regulacją grubości war
stwy kleju nanoszonego na tapetę oraz w nastawial-
ne, wymienne krążkowe noże o regulowanym rozsta
wie cięcia. Urządzenie dozujące stanowi dodatkowy 
wałek dozujący (4) współpracujący z wałkiem poda
jącym (3) klej. Wałek dozujący (4) zaopatrzony jest 
na obu końcach w tuleje (8) wykonane z materiału 
sprężystego, ściskane poprzez podkładki (10) nakręt
kami (11), służące do regulacji szczeliny pomiędzy 
wałkiem podającym (3) i dozującym (4). Wymienne 
krążkowe noże są osadzone na wałku (12) i są wypo
sażone we wkładki blokujące dociskane nakrętkami. 

Tapeciarka przeznaczona jest do przygotowywania 
brytów tapety do naklejania na ściany pomieszczeń. 

(2 zastrzeżenia) 

B60L P. 201873 T 02.11.1977 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Anto
ni Szumanowski, Jerzy Ocioszyński, Krystyn Micha
łowski, Stanisław Bukowski). 

Układ nastawnego stabilizatora mocy generatora 
w elektromaszynowym układzie napędowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie stabilizacji mocy 
wytworzonej przez generator na poziomie mocy za
danej niezależnie od rodzaju pracy maszyny robo
czej. 

Układ nastawnego stabilizatora mocy generatora w. 
elektromaszynowym układzie napędowym stosowany 
zwłaszcza w pojazdach i 'maszynach roboczych cha
rakteryzuje się tym, że zawiera regulator (13) impul
sowy włączony w obwód wzbudzenia generatora (2) 
prądu. (1 zastrzeżenie) 

B61D P. 199478 T 07.07.1977 

Zakład Transportu Kolejowego i Gospodarki Ka
mieniem, Boguszowice, Polska (Ryszard Skrond). 

Urządzenie do ogrzewania wagonów towarowych 

Urządzenie według wynalazku przeznaczone jest do 
ogrzewania wagonów towarowych, zwłaszcza samowy
ładowczych, wypełnionych skałą płonną lub kamie
niem popłuczkowym, celem rozmrażania ich przed 
wyładunkiem w okresie niskich temperatur zewnętrz
nych. Urządzenie zawiera po zewnętrznej stronie 
każdej odchylnej wyładowczej klapy (2) wagonu (3) 
płaskie elektryczne grzejniki (1) z bocznymi osłonami 
(4a) zsypu (4). Elektryczne grzejniki (1) są podłączone 
równolegle do obwodu zasilającego, stanowiącego 
energetyczny kabel (5), połączony pomiędzy wagona
mi (3) oraz z zasilającym elektrycznym urządzeniem 
rozłącznie przy pomocy grzejnych złącz (7). 

(1 zastrzeżenie) 

B61F P. 202058 T 10.11.1977 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego i Spe
cjalnego „Metroprojekt", Warszawa, Polska (Stanisław 
Piasecki, Radosław Łysakowski). 

Wózek szynowy 

Przedmiotem wynalazku jest wózek szynowy wielo
funkcyjny przeznaczony do transportu oraz do wy
konywania różnych czynności technologicznych w cza
sie budowy i eksploatacji budowli inżynieryjnych przy 
zapewnieniu całkowitej stateczności urządzenia w cza
sie jazdy lub postoju. Wózek szynowy składający 
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się między innymi z ramy i zestawów kół, charakte
ryzuje się tym, że boki ramy (1) zaopatrzone są w 
przestawne gniazda (S'), w których przemiennie i roz
łącznie usytuowane są kłonice (4) i pomost roboczy 
(5) z balustradami (6) lub łańcuchami, a od dołu po
między zestawami kół (2) poprzez wsporniki (10) i o-
budowę (17) usytuowane jest urządzenie zabezpiecza
jące (3) umieszczone w korpusie (16). Urządzenie za
bezpieczające (3) stanowią podtrzymujące rolki (12) 
współpracujące z szynami (20) toru jezdnego i tulejki 
(13) osadzonej na osiach (14) w korpusie (16), nato
miast sam korpus (16) usytuowany jest suwliwie w 
obudowie (17). (1 zastrzeżenie) 

B63B P. 196689 14.03.1977 
B65G 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Kazi-
merz Hapek, Marian Rief). 

Urządzenie z podporami hydrostatycznymi do prze
mieszczenia ciężkich elementów zwłaszcza bloków 

okrętowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy urządze
nia do przemieszczania ciężkich elementów które nie 
wymagałoby budowy torów. 

Urządzenie według wynalazku posiada ograniczoną 
sprężyście w kierunku bocznym i wspartą na przy
najmniej trzech podporach hydrostatycznych (2) prze
suwną płytę nośną (1) z centralnym, stopniowanym 
otworem (4), w którym podwieszona jest wysuwna 
głowice nośną (5), połączona przegubem kulistym (6) 
z wysuwnym tłokiem (7) podnośnika ze sterowanym 
hydraulicznie cylindrem (8), przy czym płyta nośna 
(1) połączona jest przegubem kulistym (9) z tłoczyskiem 
(10) hydraulicznego siłownika poziomego, ukierunko

wanego w linii ruchu płyty nośnej (1), którego cylin
der (11) połączony jest wahliwie trzpieniem (12) z 
korpusem (3). Dla sprężystego ograniczenia bocznych 
przemieszczeń, płyta nośna (1) posiada zamocowane na 
bocznych powierzchniach równoległych do kierunku 
ruchu, przynajmniej po dwie sprężyny płaskie z opo
rami tocznymi. (2 zastrzeżenia) 

B63B P. 202452 26.11.1977 

Pierwszeństwo: 09.03.1977 - USA (nr 775 936) 

Wharton Shipping Corporation, Edificio Vallarino, 
Panama. 

Statek tło transportowania ładunków i sposób 
transportowania ładunków 

Statek do transportowania ładunków charakteryzu
je się tym, że zawiera kadłub (14) o konstrukcji sztyw
nej i wzmacniającej, dziób (16), rufę (15) i boczne 
ściany, wyposażone w szereg komór pławnych, przy 
czym kadłub, mający puste wnętrze, ogranicza co naj
mniej jedną ładownię (20, 21), rozciągającą się wzdłuż 
całej długości statku i mającą dno (12), znajdujące się 
zawsze poniżej poziomu morza, układ zalewający ła
downicę, umożliwiający doprowadzanie wody z morza 
do ładowni, układ pompowy do całkowitego wypom
powywania wody z ładowni, układ zamykający (25, 
26, 27) zlokalizowany w jednym końcu statku, umożli
wiający pławne ładowanie ładowni, gdy jest ona czę
ściowo zalana, wieloma pływającymi nośnikami ła
dunku (22), takimi jak barki, galary i pontony, wpro
wadzanymi pławnie przez ten układ zamykający, na 
ustalone z góry miejsca w ładowni, układ grodzi zde
rzeniowej (43) znajdującej się w pobliżu układu zar 
mykającego i służący do zamykania wodoszczelnego 
ładowni i układ rozwierający i zamykający (46, 47) 
grodź zderzeniową (43), umożliwiający pławne łado
wanie i rozładowywanie statku. Statek zawiera układ 
przytrzymujący (25), służący do dociskania każdego 
nośnika ładunku (22) do dna ładowni, zapobiegając 
jego przesuwaniom i zapewniając wymianę pławności 
między nośnikami ładunków i statkiem, kiedy ładow
nia jest zalana. 

Sposób transportowania ładunków takich jak barki, 
galary i pontony po morzach przy użyciu statku pły
wającego o regulowanej pławności, polega na tym, że 
otwiera sie układ zamykający, gdy w ładowni jest 
woda, otwiera się grodź zderzeniową, wprowadza się 
pławnie szereg pojemników do ładowni, zamyka grodź 
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zderzeniową i tworzy się przez to wodoszczelne zam
knięcie ładowni uszczelniające ją w pewnym oddale
niu od niej, zamyka się układ zamykający, wypompo
wuje się wszystką wodę z ładowni i jednocześnie re
guluje się pławność statku, odbywa się rejs statku w 
poprzek mórz do dowolnego miejsca, doprowadza się 
wodę z morza do ładowni i jednocześnie reguluje się 
pławność statku dla doprowadzenia poziomu wody w 
ładowni w przybliżeniu do poziomu morza, otwiera 
się układ zamykający, otwiera się grodź zderzeniową, 
wyprowadza się pławnie niektóre z pojemników, po
nownie wprowadza się ładunek pławnie, dokonuje 
się pompowania wody i kontynuuje się rejs. 

(35 zastrzeżeń) 

B65B P. 196685 14.03.1977 

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „Polam-Piła", Pi
ła, Polska (Zenon Ajsztat, Leszek Górzny). 

Urządzenie do przekładania opakowań 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji eliminującej pracę ręczną. 

Urządzenie do przekładania opakowań, szczególnie 
przydatne przy pakowaniu żarówek w opakowania o-
krągłe zawijane, według wynalazku, składa się z kor
pusu (1), do którego przymocowana jest listwa zęba
ta (2) współpracująca z segmentem zębatym (3) napę
dzanym poprzez popychacz (4) o ruchu posuwisto-
zwrotnym. Segment zębaty (3) połączony jest z tuleją 
(5) przenoszącą opakowania. (1 zastrzeżenie) 

B65B P. 196766 17.03.1977 

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Wie
sław Kopecki, Stanisław Bień, Henryk Stasik, Hen
ryk Nowak, Tadeusz Bryk). 

Urządzenie do mieszania i załadunku mas 
ceramicznych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do miesza
nia i załadunku mas ceramicznych, zwłaszcza mas 
bezwodnych do pojemników. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy urządze
nia umożliwiającego zmieszanie, zagęszczenie i odpo
wietrzenie masy ceramicznej z równoczesnym zała
dunkiem jej do pojemników i z eliminowaniem kon
taktu masy z powietrzem. 

Urządzenie do mieszania i załadunku mas na zała
dowczy ślimak (9) osadzony w komorze (7) którego 
oś jest prostopadła do osi mieszadła dwuwałowego (1), 
oraz ma wózek (15) zaopatrzony w siłownik (18). Wó
zek (15) ma co najmniej dwa leje (17) z przytwierdzo
nymi pojemnikami (20). (2 zastrzeżenia) 

B65C P. 196576 09.03.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 191383 
.•, ' • " - • Ł w s a 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Pakujących, 
Poznań, Polska (Piotr Basiński, Danuta Michalak-Ja-
nowska, Jacek Ziółek). 

Etykieciarka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji, w której pomimo zużycia elementów ru
chomych powierzchnie przyczepne wszystkich wahli-
wych segmentów etykieciarki w czasie obrotu nośni
ka będą poruszać się po identycznych torach. Etykie
ciarka do nakładania etykiet na przedmioty, zwłasz
cza butelki, mająca obrotowy nośnik (1) z osadzonymi 
na obwodzie wahliwymi segmentami (2), wokół któ
rego są rozmieszczone obrotowy walec klejowy (3), 
obrotowy bęben etykietujący (4) oraz nieruchomy po
jemnik (5) ze stosem etykiet (6), według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że każdy wahliwy segment (2) 
jest zaopatrzony w walcową powierzchnię przyczepną 
(9) i krzywkę łukową (10). Na osi walca klejowego (3) 
jest osadzona współśrodkowa krzywka kołowa (13), a 
przy pojemniku (5) etykiet (6) znajduje się nierucho
my zderzak (14). Walcowa powierzchnia przyczepna 
(9) i krzywka łukowa (10) każdego segmentu (2) mają 
wspólną tworzącą, przy czym krzywka kołowa (13) 
jest w przybliżeniu styczna do toru obiegu spoczynko
wego (12) krzywki łukowej (10), a powierzchnia robo
cza (15) zderzaka (14) leży w płaszczyźnie przecinają
cej przednią część stosu etykiet (6) równolegle do 
powierzchni czołowej etykiety. (1 zastrzeżenie) 
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B65G P. 196718 15.03.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Kruszyw i Surowców 
Mineralnych „Biprokrusz", Kraków, Polska (Jan Gan
carczyk, Władysław Spisak, Antoni Bysiek). 

Zblokowana stacja napędowo-zwrotna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro
stej konstrukcji, w której siły występujące w taśmie 
i konstrukcji wsporczej nie będą przenoszone przez 
fundamenty tych konstrukcji. 

• Zblokowana stacja napędowo-zwrotna według wy
nalazku składa się z zespołów napędowych (7), bębna 
napędowego (3), bębna zwrotnego (4), wózka z bębnem 
napinającym (5), zespołu zwielokrotnionego napinania 
taśmy (6) i kosza zasypowego (11). Pozostałe elementy 
takie jak konstrukcja wsporcza stacji napędowo-
-zwrotnej (1) konstrukcja nośna trasy przenośnika (2), 
stacja napinania ciężarowego (8), wciągarka ręczna 
(9), bęben zrzutowy (10), taśma przenośnika (12) są 
zespołami trasy przenośnika. (2 zastrzeżenia) 

i 

B65G P. 196890 23.03.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„BIPROMET", Katowice, Polska (Antoni Wyrwała). 

Zwrotnica czterokanałowa dwupłaszczyznowa 

Przedmiotem wynalazku jest zwrotnica czterokana
łowa dwupłaszczyznowa mająca zastosowanie w insta
lacjach transportu pneumatycznego, przy dokonywa
niu zmiany kierunku podawania pylistego materiału. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
szczelności przepływu materiału pylistego i zmniej
szenia strat oporów miejscowych jak również umożli
wienia zdalnego przestawiania przewodów. Zwrotnica 

według wynalazku ma stałą obudowę (1) z zamoco
wanymi od zewnątrz króćcami (3), (5) i (7), a odpo
wiednie skierowanie strumienia materiału doprowa
dzanego króćcem (5) do króćca (3) lub (7) dokonywa
ne jest przez obrotowe przestawienie łączników (9) 
lub (10) osadzonych na obrotowej części (8) wprawia
nej w ruch siłownikiem (21). (3 zastrzeżenia) 

B65G P. 196893 23.03.1977 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Nitron-Erg", Krup
ski Młyn, Polska (Marian Ambrożek, Jan Guga, Mie
czysław Kalka, Franciszek Kubikowski, Walerian 
Sładczyk, Zygmunt Swoszowski). 

Sposób przesyłania ciekłych materiałów wybuchowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób przesyłania 
ciekłych materiałów wybuchowych w szczególności 
estrów kwasu azotowego i alkoholi wielowodorotleno-
wych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji stoso
wania zaworu na przewodzie materiału wybuchowego. 

Sposób według wynalazku, przy użyciu inżektora 
wodnego i dwóch przewodów podłączonych do komo
ry tego inżektora a drugimi końcami do zbiorników z 
materiałem wybuchowym i z wodą charakteryzuje się 
tym, że na przewodzie łączącym zbiornik wodą z ko
morą inżektora umieszczony jest zawór, który na 
przemian jest otwierany i zamykany. Opory przepły
wów i położenie zbiorników są tak dobrane, że przy 
otwartym zaworze do komory inżektora zasysana jest 
tylko woda, zaś przy zamkniętym zaworze inżektor 
zasysa materiał wybuchowy. 

Wynalazek ma zastosowanie do transportu w spo
sób bezpieczny ciekłych materiałów wybuchowych po
między miejscem ich wytwarzania, magazynowania i 
wytwarzania materiałów wybuchowych w postaci u-
żytkowej. (1 zastrzeżenie) 

B65G P. 201614 T 18.10.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek", Katowice, 
Polska (Alfred Przebindowski, Henryk Borowski, Zyg
munt Parzych). 

Bęben łańcuchowy, napędowy, czterodzielny zwłaszcza 
do przenośników zgrzebłowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie trwałego połą
czenia zasadniczych elementów z czopami przekładni 
napędowej przenośnika zgrzebłowego. 

Przedmiot wynalazku charakteryzuje się tym, że 
boczne wieńce (1) łańcuchowe mają od strony czło-
wej, wewnętrznej kołnierz łączący (2) a na płaszczyź
nie czołowej półcylindryczne rowki (9) usytuowane 
równolegle względem siebie po obu stronach osi wień
ca (1). Środkowa dwudzielna część (3) bębna ma w po-
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bliżu stron czołowych wewnętrzne, cylindryczne row
ki (5) łączące ją trwale i sztywno z kołnierzami bocz
nymi wieńców (1), a na wewnętrznych płaszczyznach 
czołowych część (3) bębna ma półcylindryczne rowki 
(9a) usytuowane równolegle względem siebie i rów
nolegle do płaszczyzny podziału tejże części. 

(1 zastrzeżenie) 

B65H P. 196807 21.03.1977 

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń E-
lektrycznych Budownictwa, Poznań, Polska (Mieczy
sław Foedke, Jarosław Kelma, Józef Myszczyszyn, Mi
rosław Góra). 

Uniwersalne urządzenie do rozwijania i nawijania 
elektrycznych przewodów kabelkowych i linek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy urzą
dzeń, które można stosować do rozwijania i nawija
nia przewodów w krążnikach o różnych wymiarach. 

Urządzenie według wynalazku składa się z trzech 
rozłącznych prefabrykatów tj. stojaka (1), koła dolne
go (3) i koła górnego (4). 

Między ramionami koła dolnego (3) i koła górnego 
(4) zamocowane są pasy napinające (5), przy czym roz
piętość pasów napinających (5) reguluje się w zależ
ności od średnicy wewnętrznej i wysokości rozwijane
go kręgu przewodów. (1 zastrzeżenie) 

B66C P. 196363 28.02.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń 
Transportowych, Bytom, Polska (Zbigniew Zurawiń-
ski, Stanisław Gawlik, Hubert Winkler, Eugeniusz 
Turczyński). 

urządzenie dodatkowe do dźwignic umożliwiające 
podnoszenie ciężarów większych od ich udźwigu 

Urządzenie wg wynalazł;u stanowi wielokrążek (3) 
o dowolnym przełożeniu, którego zblocze górne (4) 
usytuowane jest na konstrukcji wsporczej (5) nie 
związanej z dźwignicą (1), a lina (6) podwieszona jest 
na haku (7) tej dźwignicy (1). 

Dla umożliwienia wykonywania ruchów poziomych, 
ładunkiem, zblocze górne (4) wielokrążka (3) jest usy
tuowane poziomoprzesuwnie na konstrukcji wspor
czej (5). (2 zastrzeżenia) 

B66C P. 196742 16.03.1977 

Kombinat Maszyn Elektrycznych „EMA-KOMEL", 
Zakłady Elektro-Maszynowe „CELMA', Cieszyn, Pol
ska (Tadeusz Kleszcz). 

Zawiesie do transportu i zmiany położenia osi 
elementów maszyn 

Przedmiotem wynalazku jest zawiesie służące do 
transportu i zmiany położenia osi elementów obrabiać 
nych zwłaszcza kadłubów silników elektrycznych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
procesu zmiany położenia dużych i ciężkich elemen
tów maszyn. 

.Zawiesie składa się z stałego ramienia (1), odchylne-
gó ramienia (2), zaczepu (5) i zamka (11). Kształt od-
chylnego ramienia (2) i zaczepu (5) uzależniony jest od 
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ksstaïtef w transpor^wego» ©łen̂ eftjtm-. : ; íNa ws&eisikach 
(6,ďiiTiSdaes3C^rl5«:W»».*t^iymviof)j(^yWí3a ramieniu 
(1, 2) zaczepione są amortyzatory (8) ograniczające roz-
\^àrcdexEaitriJoa.v"j(l,;2)ooEâz tłumiącej szybkie?ich rozwie-
řáhie/rI$cfoeflr;(S)r'flo ipoďmeszeaiao^^esia ma: haku u-. 
rz^dz&aiá^džwigowego umièszczbneo jest: na końcu feta;; 
łego tasiSenia^ł). i ^ ^•-i f> .(*) a^"^v,(2r.zastrzeżenia$: 

BßfiPJ říoíRv 19630& m02.l9Tt 

ÍGOsťOdeteoBaíoav/czo-Rozwojowy, Dźwignic UčPf^n 
dzeń Transportowych, Bytom, Polska (Zbigniew Żura-
wiński, Stanisław Gawlik, Hubert Winkler, Eugeniusz 
Turczyński, Marian Sfarosta^ Rudolf Pluszczok). 

Urządzenie dźwigowe, zwłaszcza do montażu ciężkie! 
maszyn i transportu ładunków 

Urządzenie według wynalazku niá wciągarkę (2) i. 
dwoma wymiennymi układami cięgnowymi (3, 4) o 
różnej ilości pasm lin, przy całkowitej lub częściowe, 
zmianie albo bez zmiany zbíóczy liniowych (5, 6, 7, 8). 
Wciągarka (2) z układem cięgnowym (3) o większe t 
ilości pasm lin jest^usytuowana w jednym miejscu m 
swym torze jezdnym lub przemieszcza się jedynie na 
ściśle określonej długości toru. (2 zastrzeżenia) 

B66D P. 205845 05.04.1978 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska, 
(Lech Lont, Edward Dutkiewicz, Jerzy Pachocki, Hen
ryk Dembski). 
)• 

Wciągarka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie łożyskowania 
bębna wciągarki oraz odłączania go od napędu. 

Wciągarka zwłaszcza dla jednostek pływających hy
drograficznych charakteryzuje się tym, że ma lino
wy bęben (21) podparty na wewnętrznej bieżni (25) 
wytoczonej korzystnie na kole zębatym (20) o uzę
bieniu wewnętrznym, przy czym bieżnia ta jest pod
parta na krążkach podpierających (26) ułożyskowa-
nych tocznie na łożyskach (27). Osie obrotu krążków 
(26), z których jeden jest ułożyskowany na wale 
sprzęgłowym (16), zajmują stałe położenie względem 
skrzyni przekładniowej (5). Kółko ręczne (31) osadzo
ne na wrzecionie (33) sterujące sprzęgłem tarczowym 
(15) służy do wysprzeglania sprzęgła, a tym samym 
odłączania bębna linowego od napędu, dla umożli
wienia swobodnego obracania się bębna przy opusz^ 
czaniu do wody urządzeń pomiarowo-kontrolnych. 

(2 zastrzeżenia) 

B66FŚ 
B65G 

P. 196665 15.03.1977 

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stocz-
hîiRémêhtowych, Gdańsk/'©tf&kä (Anna Kozak, Feliks" 
Stec). 
-3 noxbßsiü uisinoM f it3jljjbo~<I owízTola^izbsr^Sí 
-Ytta«$d%enifesi«t9 transportu poziomego 1 pSopowegtolsi 
- Í M ,£iY,szxsůňaaM 0oď dnemsřatktí.LaetïA»ka?ifc£»o1 wzíz 

.{S1ÔO WßizOTt 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

pies^jwfegnatrskcfi'v^^rapewDiaiae^bpbeHpigBß^^svparöoe 
obsług- ;hiê <wjmagài$cëj da&eg*»OTgsiikaiiizys2zł$ego. 

Urządzenie według wynalazku składa się z dwóch 
wózkował)) cełą^żoiiyctegrazłą«3BHeJ me esobą' TZS ' pairlcrcą 
łącznika <2),: Wózek':(ł)ś-składa csię fzeicstalowëj' ràmy 
(3)-f wspartej/ nè"dwôcho kdlswycfe ;z£stawa*fe\(4t:-mająfl 
etpeh-:możljwoś^^TjrotoiwUosirpicpdia^j: Bo-sE&mysTJiS) 
wózka (4)osą,#amQłrfQwarie d?^rte-hyriira»M^zrievsüoi^n(k 
ki (5), zasilane pompą (6) napę^anąseMgtr^eehyraf.lsiłg 
nitóemrrWíoKaizdý} s*3tawrhik |éstí żakssńeżoasiy wápařni-
kiem riß% na° któiýrm^ísíauíozoHa^ajcřáia rfcełkao (ah* Sí4 
tówínikř.v<5£iřza- rpóśrednietwemoíwspórników.(8) s-ąo pxł--i 
łą^zohe"«'Tnosirąkteelkąi (jate^dewrprzęgótaowe ÍSDdragi 
wódzikowoę-có* umożliwia przechylaaiievbtech ípoxbkas 
tem. Hydrauliczny układ sterowania napędem siłow
ników (5) jest zamontowany na rozdzielczej tablicy 
(10). (1 zastrzeżenie) 
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Dział C 

C01B 
B01J 

1 P. 201931 I T 04.11.1977 

Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska (Leszek Śza-
pert, Zygmunt Dziewięcki). -•*•'" 

Sposób otrzymywania katalizatora do redukcji 
tlenków azotu 

> "Sposób otrzymywania-katalizatora do redukcji tlen
ków azotu polega na tym, że nośnik zostaje pokryty 
warstwą, tlenku gadolinu,/ przy. ..czym, warstwa tą sta
rtowi 01-20% wagowych całkowitej masy katalizatora. 

(1 zastrzeżenie) 

CÖ1B P, 2021*92 ! T 15.11.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Henryk 
Pielichowski, Marian Rutkowski). 

Sposób wytwarzania sorbentów mineralno-węglowych 

_ Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
sóżtóeWtów mineralno-wegíowých''na matrycach mi
neralnych naturalnych lub syntetycznych. 
- n^goąób; według wynalazku upolega ná tymy; że. ;pp*a-
finaçyjn^i,.ziemięaQdfea^wdajftC6;W5y^.tępując6.:i3'akD pro-
dukt odpadowy w procesach;-rafinacji wykańczającej 
lub sztucznie spreparowane mieszaniny różnych związ
ków ;feQga,tychriW r.węgifili; p-ierwáasíkow?y v surowcami 
mineralnymi, poddajei sięnod ili;täOi30 godzinnemu dzia
łaniu stężonych kwasów siarkowego, mieszaninie 
kw,aau, siarkowego; z, azptpwym iwzgię^nję/kwasu ązp-
tAy^Q.:.w0i^vßpaty$z&:-c& ÍJT/'4Q . 250;OG. Wv wyniku 
^.Qp^ajÇ^il,uz,ys^uJ|^.. "isią; /prqja^k^j^^y V/jjp^^^^^aH-; 
zo^.ąruu. ^orazV/wyšu^píu' ŵ  /temg>ęś'ą.tur^ei 110°Cj ^iją^ 
daję się do ^qzy^szc^ânia^.vklar^janlai îr-,$ezpdp.ryząeji 
p^chjktóiw ;, ; iwf; ; :p^rn^sje^' j j^úkrpwn^czý^ jzíemnia-; 
cza^yrntjt^ÄzowymV iv9lejp.Yry^X).çhfnijcznym, i sf&È'n 
ma^euty-jîzpypi, praźj'fermeji\á9^Byrř^n4a ©P?y^zczaajia 
wód \,,fćięków? ňp a^ç^p^^e^.'ij^^y^f^Q^a^^^ 
nia'rk^^a^izätörow. ,: -,._. n 7 ./ín-v^dov.-.&izastrzeżenia). 

CÔ1B P. 202415 T 24.11.1977 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Dominik Wajszel). 

n !.?T Sposób wytwarzania grafitu, o własnościach n 
wermikularnych 

SppsÓU według wynalazku polega fią tým, żę'ną gra
fit, d'ziäfa się 'kwasami odpadowymi,' pochóciżąćymi-.z 
ziřmiego rozkładu wodzianu' chloralulub, z'produkcji 
dwuchlorodwufenylotrójchloroetanu/ przy czym' grafit 
najpierw, nasycą się wodą. £o kt-óręj^ dodaje ^ię^środ-
ków^utiehíáfačých, ą "następnie ,miesza się' z kwasem 
w takiej p r o p o r c a by' stosunek' ' H2ÍSÓ4 : H 2 0 wynosił 
wagowo korzystnie (85 ; 15,..Następnie mieszaninę, na
powietrza; się, ' stosując !. prz^ai^^crtiwąriię. powietrzem,, 
tleriënï '• lüb 0pŻó:ń;eńi, tub, prz'ëzVmècîianiczne ..mieszanie,' 
tak' .dobranych' ilości składników; i- takich obrotów 
mieszadła,. by mieszaniną wykazywała ; własności rep--
pęksyjrtę.':i ; ' '" .,','"'"''..'. '.', ' . , ' . . ] ' ! ! ' "" ' . " . -' .',.'•.'/ ''!'•'.,'•" 
' ptrżyrriany ,produkt znajduje zastosowanie jako pół

produkt do' Ptiźymywańią; sťpdkpV" smarujących oraz 
jako składnik, nias stosowanych przy "odlewaniu "rae-
«aiiv"'-''-'-̂ "- :~" (5 zastrzeżeń) 

GOI» FJ 20(2444 ;26vłl.i977 

, \ pléť\^zeňštWd : 10. IK í 97© '?->?• ZSRR (nf 24 ' '25 \ 204) ' ; 
. *4(i'ii,i ')t ; :-. ;'.)','! >, .'£•!', eu i.e. i 'i'..1 -T-rn eu-,, - -..-i ,'.';.>• îg 

1 Vsësbjú,zný; Nauchno-Issledovatelsky Institut Tekhni-
cheskogo Ugleroda, Omsk, ZSRR (Vitaly Fedorovich 
Surovikin, Nikolai Kalistratovich, Korenyak, Gennady 
Vasilievich Babich, Vladimir Fedorovich Antonęnko, 
Ä'l-eksäaar Vladimirovichî!Règbvl! 

-'j1'-:; i' ,i",;.:v.".'.:,"'jU;;i v/:>inj};u.\) BA'-AO'Î ,O:Í'Í('B<\ ,"J>IC);, 'V!;; 
SpPsÓb5^tťzýhiýwáÁiW(^aazý 'p'oléga'ja'cy^na ' rozłoże

niu surowca węglowodorowego w. strumieniu jproduk-
tówH 'ćałkbWifego1 ^aář í iá-^ft l íwíř ^ !Pwietrz£r,4i<närto-
waniü5' dtťzytiiafíej ^^b^èf^aMê^Ly'saâzff^fèf'sïu-
dzeniu i wydzieMOÍu í řMd^J2PŽáWfesiny, charaktery
zuje się tym, że studzenie odbywa się w dwóch eta-
pacłł; iw pierwsży^rń; ëtap'ié iJgazową zâ#ièsinë;''s'ädzy 
studzi-' ¥ię'H do tëmpëraïécf "'•í 600^550°G xż' 'śiyftkością 
ÜM)ffa.'405ßö! 'Słdpni/śeki á'Vr drúgířrFW^tempeT&turý 
5O(M«0öpC-^szybkością ^OO^S^^stopnř/síék^ vJ'ni-'^ 
v 'WyłiaKżek' J m a ;

 12ksf©feowâriïerr:>")ao í ; :btřž^fn^w^nřía 
ak^wri^éri" sadz' piëcPWyëW '̂ sfelsoAvaâychl ty eh^ťákte-
rżiś•2nâpëlnia'cz^- ;do»*- Mieszanek '̂ ölif^fe^-ow^ i'J'3 -;•• L'ř IAl''-:> 

-i.'bißu:. x'):-.-;q u ar-v.i.vo'; wvlii'V^tj ao;-:oqg iřá^třzezeřHá) 

corn: r»''P.<80M8fl,Y. 'ž^is.i^í 
pi;: ou;ripiè*Wï&enstH^ 
(owa --v «m (S) í{nťí22ky^P©il§4WlS¥6)lí-;í:-r/a- o x . m ' í J 

řv?.'.;;ir».t;-. 'l) ?'.,>;,3 /iiuójj j ; ,(£) là';/L/b .K':;./;:Î [.oaiob 
'•'•;EetvöS^LoPand'''lPüaÖmart:yfeg-yeteniJi5B^H 
gßjs.v/oi fiij;i-ï'i-; i (č) on.-^iiitïtn-Kn oíiir.'.T-.:íií,'.- -JWOÍIOJ-I 

. • ' ' Í (
: Í 'TW' i i ' i i . , ' ' ' » ' ; ; ) " - ' d Í~ í 'T<: • : >,','n.f';\ ;.' i '"! •>• í ; ; - ' ' ; : - " 

(/i nyv.'stSßösSb wytwarzania podtlenku azotu 

Sposób wytwarzania podtlenku azotu przez rozkład 
cieplny,,, azotanu amonowego polega na tym, że mie
sza siąCazotan amonowy w stosunku większym niż 1:5 
z wieloskładnikowym ?st'ężonym roztworem soli lub 
stopem soli i„ utrzymuje mieszaninę w tem'peraturze 
200-240°C, przy czym P&rńajmniej ojeden"" składnik 
roztwóru^Lsoir lub? stopu soijpstanowi kwas mineralny, 
bezwodniki^k^ąsuj lub "kwaśką s^l kwasu mineralnego. 

Składnikięial;! k\^ąfibwjyrh | jesi s korzystnie kwas siar
kowy lub, wpijforęśiarc^an jamonpwy" z siarczanem a-
monowym." • ! ' l ' i i •!.' 

Otrzyrąany^azWiązek .ánajdjuje zastosowáfiia w medy
cynie i przemy-© środków ' spożywczych. 

! Í t .:::v-ri^ (7 zastrzeżeń) 

\'. 
C01B PN:\ 203^92 04.01.1978 

Pierwszeństwo: 04.01.1977 - Wiëïka Brytania 
(nr 47/1977) 

Karl Kristián Kobs Kr0yer, Viby J., Dania (Karl 
K,K.jKr/3yer). T m m m q il;i f 

S^o|sób w^twar^ąniaj- pcfhęj^yk.ąwą!tego.,1-niaterria^U; 
sikląń&go ipogącjęgfl ,krý^síaípo^jac'íjur'z^z'en|e.;ůp<! 

'"""'stosowaniaTëgô sposobu 

r. ,S,Dpsóbvwedług W$&l¥$\kM%&My t>pa, wprową^ 
dzaniii dP r 9 ^ ^ ^ F ^ ^ î e c ^ : ; S ^ q ^ ç ^ 0 wapnistych i 
krzemowych, 'stapianiu ' ich' 'a* 'następnie rozładowy-
wąniUi, ,c(|iłpdzejąiu i ewentualnie rkrysfalizowaniu, cha-
rąktęr^żuję się, tym, że, jako surowce, stosuje się mie-
si^^^ptoß^^a^.,-.p(^Qßzap.^^i' 'k odpadków domo
wych, 'lub 'prjzęinysłowyph,, produktów odpadkowych 
przy oczyszczaniu sciel^ów,, .'rpżnegp ; typu . popiołów z 
pieców. dP' .spalań,'' 'z materiałami " wapnistymi i ewen
tualnie innymi ' minerałami tworzącymi szkło. 

CHEMIA I METALURGIA 
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Urządzenie według wynalazku składa się z pieca do 
spalań, obrotowego pieca i zwykły?h urządzeń do 
mieszania i transportowania oraz z jednego lub więk
szej liczby zwykłych filtrów do filtrowania gazów 
odlotowych z pieca obrotowego i gorących gazów z 
pieca do spalań. 

Otrzymany szklany materiał nadaje się do wytwa
rzania agregatów do wyrobów ceramicznych, form 
mineralno-żywicznych, wyrobów w postaci arkuszy, 
jak również jako materiał na nawierzchnie dróg. 

(15 zastrzeżeń) 

C01C P. 196727 16.03.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Koksowniczego „Kokso-
projekt", Zabrze, Polska (Zbigniew Palczewski, Tade
usz Bruchal, Stanisław Glanowski, Stefan Tomal). 

Sposób podniesienia jakości siarczanu amonowego 
wytwarzanego w koksowniach oraz urządzenie do sto

sowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że uwolniony od nadmiaru kryształów słabo przesyco
ny roztwór macierzysty z górnej reakcyjnej strefy (6) 
wanny sytnika (1) przetłaczany jest za pomocą piono
wego mieszadła mechanicznego (5) zabudowanego w 
zewnętrznej rurze cyrkulacyjnej (2) do dolnej reak
cyjnej strefy (7) wanny sytnika (1), przy czym wymu
szony w ten sposób przepływ roztworu przez znajdu
jącą się w dolnej części sytnika warstwę kryształów 
tworzy złoża fluidalne, sprzyjające równomiernemu 
wzrostowi kryształów i oddziaływujące klasyfikująco 
na wytworzone kryształy, powodując opadanie wiel
kich na dno wanny sytnika (1) skąd odprowadzane są 
na zewnątrz króćcem (8). 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zewnętrzna rura cyrkulacyjna (2) ma w swej 
dolnej części dyfuzor (3), a górna część (4) stanowi 
konstrukcję podtrzymującą zabudowane wewnątrz 
pionowe mieszadło mechaniczne (5) i spełnia równo
cześnie rolę zamknięcia hydraulicznego. 

(2 zastrzeżenia) 

C02C P. 202099 T 11.11.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (January Bień, Eugenia Kowalska, Ewa Zie
le wicz). 

Uraądzenie do preparowania osadów ściekowych przed 
ich odwadnianiem i zagęszczaniem 

Urządzenie do preparowania osadów ściekowych 
przed ich odwadnianiem i zagęszczaniem składa się 
z co najmniej trzech koncentratorów (1) połączonych 
szeregowo i umieszczonych w przepływającym osadzie 
przez koryto (2) do nadźwiękawiania osadów. 

(3 zastrzeżenia) 

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 20 (126) 1978 

C02C P. 202549 T 29.11.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
Biłyk, Apolinary L.Kowal.) 

Sposób oczyszczania ścieków 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wstę
pnie oczyszczone biologicznie lub mechanicznie ścieki 
poddaje się elektrolizie przy użyciu elektrod glino
wych i żelazowych. (1 zastrzeżenie) 

C04B P. 201986 T 07.11.1977 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Ewa Drygalska, Mirosław Gry-
licki, Krzysztof Drygalski). 

Sposób wytwarzania niskoporowatych kształtek 
ceramicznych 

Sposób wytwarzania niskoporowatych kształtek ce
ramicznych, znajdujących zastosowanie jako materia
ły wysokoogniotrwałe na elektrody przetworników 
magnetohydrodynamicznych oraz na elementy 
grzejne, polega na tym, że chemicznie czyste substrá
ty tlenku lantanu i tlenku chromu w stosunku molo
wym 1 : 1,01-1,05 homogenizuje się w alkoholu bez
wodnym, po czym wypala się w temperaturze 1300-
1800°C uzyskując półprodukt, który następnie po wy-
studzeniu i rozdrobnieniu do uziarnienia poniżej 40 
[im homogenizuje się z dodatkiem alkoholu poliwiny
lowego w ilości 1-5 cz. w., zaś kształtki formuje się 
pod ciśnieniem 500-2000 kG/cm2, a wypalanie prze
prowadza się w atmosferze helu, w temperaturze 
1800-2000°C. (2 zastrzeżenia) 

C04B ,P. 202170 T 16.11.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy
słu Betonów „Cebet", Warszawa, Polska (Feliks Gru
dziński, Jan Mamaj, Marek Kropielnicki, Dariusz Wy
szyński, Jacek Pawiński). 

Sposób wytwarzania elementów izolacyjnych ze 
styrobetonu poryzowanego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
masy cementowo-popiołowej lub cementowo-piasko-
wej, poryzowanej proszkiem glinowym, w celu utwo
rzenia „szkieletu" dla wyrastającej masy oraz obni
żenia gęstości i nasiąkliwości tworzywa, dodaje się 
granulki styropianu, przy czym dla przyspieszenia 
dojrzewania styrobeton poryzowany poddaje się ob
róbce cieplnej w temperaturze do 120°C. 

(2 zastrzeżenia) 
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C04B P. 202266 T 18.11.1977 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Zyg
munt Dębowski, Andrzej Chodyński, Aleksander Ha-
berski, Bronisław Kuchta, Janusz Liberacki, Kazi
mierz Pollak). 

Sposób karbonizacji granul węglowych metodą 
fluidalną 

Sposób otrzymywania karbonizatów węglowych 
przeznaczonych do produkcji węgli aktywnych metodą 
fluidalną z granul formowanych z użyciem lepiszcza 
lub bez lepiszcza wstępnie suszonych lub nie suszo
nych polega na karbonizacji wąskich frakcji granul 
z materiału węglonośnego o średnicy ziarna w zakre
sie 0 do 4 mm w reaktorze o profilu odwróconego 
stożka ściętego, przy czym prędkość przepływu me
dium fluidyzującego w strefie reakcji wynosi 0,4-0,7 
m/s, temperatura w strefie reakcji 500-750°C a gazo
wy nośnik ciepła nie zawiera wolnego tlenu. 

(1 zastrzeżenie) 

C04B P. 202418 T 24.11.1977 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (An
drzej Kloska, Lucyna Rogala, Ewa Kochańska, Józef 
Dudka). 

Glinokrzemianowe wyroby ogniotrwałe 

Glinokrzemianowe wyroby ogniotrwałe wytwarzane 
jako betony ogniotrwałe, wyroby szamotowe i wielo-
szamotowe, charakteryzują się tym, że obok znanych 
składników zawierają do 30% wagowych pyłu odpa
dowego powstającego w procesie wytwarzania palonek 
z glin ogniotrwałych. (1 zastrzeżenie) 

C05C P. 196877 23.03.1977 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska (Ha
lina Markiewka, Bolesław Skowroński, Stanisław 
Burda, Teresa Pomarańska). 

Sposób zabezpieczenia przed zbrylaniem mocznika 
nawozowego granulowanego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 
granule mocznika nanosi się w ilości 0,1-2,0% wa
gowych podgrzany organiczny środek powlekający, 
którego główny składnik stanowi olej naftowy lub 
tłuszcz zwierzęcy, lub mieszanina kwasów tłuszczo
wych lub ich soli i pokrywa się granule znanym środ
kiem pudrującym zawierającym związki krzemu w 
ilości nie mniejszej niż 50% wagowych w przeliczeniu 
na dwutlenek krzemu i zawierających nie mniej niż 
75% wagowych ziaren o średnicy zastępczej poniżej 
15 mikrometrów w ilości 0,1-3,0% wagowych w sto
sunku do masy mocznika, przy czym między powle
kaniem, a pudrowaniem nie powinien przekraczać 10 
minut. (2 zastrzeżenia) 

C06C P. 196892 23.03.1977 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Mtron-Erg", Krup
ski Młyn, Polska (Gerard Dudek, Józef Piecuch, Ka
zimierz Stryjek). 

Sposób mieszania azydku ołowiu z trójniirorezorcy-
nianem sodu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do re
aktora z dnem w kształcie czaszy zaopatrzonego w 
mieszadło turbinowe odległe od dna rektora, o 0,1 do 

0, 15 wysokości reaktora wprowadza się azydek oło
wiu i trójnitrorezorcynian ołowiu, dodaje się wodę 
w ilości od 4 do 7 części wody na 1 część mieszaniny 
azydku i trójnitrorezorcynianu oraz miesza przez o-
kres do 5 minut z prędkością do 70 do 150 obro
tów/min. Sposób znajduje zastosowanie do wytwarza
nia mieszanin inicjujących do spłonek i zapalników. 

(1 zastrzeżenie) 

C06B P. 196894 23.03.1977 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Nitron-Erg", Krup
ski Młyn, Polska (Marian Ambrożek, Zygmunt Borosz, 
Jan Guga, Piotr Hermanowicz, Kornel Wrzesiński). 

Materiał wybuchowy nitroglicerynowy, górniczy o du
żej odporności na wysokie ciśnienie wody 

Materiał wybuchowy według wynalazku zawierają
cy estry kwasu azotowego i wieloalkoholi, nitrocelulo
zę, saletrę amonową i chlorek sodowy, charakteryzuje 
się tym, że zawiera do 3% wagowych mączki guaro-
wej i do 5% wagowych węglowodorów parafinowych 
o co najmniej 16 atomach węgla w cząsteczce. 

Materiał znajduje zastosowanie w górnictwie wę
glowym do urabiania węgla pod ciśnieniem wody. 

(6 zastrzeżeń) 

C07C P. 196019 15.02.1977 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", 
Warszawa^ Polska (Witold Napiórkowski, Krzysztof 
Osmólski, Wiesław Mazur, Teresa Kunicka, Kazimierz 
Walewski). 

Sposób rozdzielania mieszanin acetonu i chlorku 
metylenu 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu desty
lacji, pozwalającego na otrzymanie z mieszaniny ace
tonu i chlorku metylenu składników o czystości umo
żliwiającej ponowne ich stosowanie. 

Cel ten osiąga się gdy podczas destylacji miesza
niny na kolumnę destylacyjną dozuje się wodę, przy 
czym wodę dozuje się na odcinku pomiędzy szczytem 
kolumny a miejsce wprowadzenia surówki. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P. 196660 14.03.1977 

Łódzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego „POL
MOS", Łódź, Polska (Ireneusz Augustynowicz, Jerzy 
Szurzec). 

Sposób wydzielania alkoholu izoamylowego, 
pierwszorzędowegó z olejów fuzlowych 

Sposób wydzielania alkoholu izoamylowego pierw
szorzędowegó z olejów fuzlowych przez destylację a-
zeotropową w jednokolumnowym aparacie destylacyj
nym charakteryzuje się tym, że oleje fuzlowe dopro
wadza się w sposób ciągły do szczytowej części, ko
rzystnie na 8-10 półkę od góry kolumny aparatu de
stylacyjnego, zaś odwodniony alkohol izoamylowy 
pierwszorzędowy odprowadza się w sposób ciągły przy 
temperaturze 127-131°C z kociołka aparatu destyla
cyjnego, natomiast mieszaninę podwójnych dodatnich 
azeotropów składających się z wody i alkoholi etylo
wego, n-propylowego oraz izobutylowego odprowadza 
się w sposób ciągły ze szczytu kolumny w temperatu
rze 88-~80°C. (1 zastrzeżenie) 
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•GWCMubvi-B -M ï.M?WVimVl- 15.03.1977 

•f.{Reńska 'Akademia'Nauk,' '-Instytut 'Chemii Organicz
nej^'iWarsaawa, Polska '(Stanisław Tyrlik, Małgorzata 
-łdtadkejL'»-; -SM ť>.' ui; LV <.• ~ivv-i -• ,•;..;•. 

Sposáb otrzymywania aniliny lub jej pochodnych 
; : v ; chlorowcowych 

Anilinę lub jej pochodne chlorowcowe otrzymuje się 
przez uwodornianie nitrobenzenu iub jego pochodnych 
chlorowcowych wobec homogennego katalizatora ko
baltowego w postaci kompleksu okíaedrycznego, ; wy r 
twarżóńego in situ przez zmieszanie ze sobą najpierw 
nieorganicznej lub organicznej soli kobaltu dwuwąr-
taściowegb iz 'glioksymem' I1ïb\f<l#umët^logliôksymem 
.W^ożpuaźczalńiku'•'•''• organicznym, -a 'następnie^ przez 
wprowadzenie do tak uzyskanej' mteszániny1 roztworu 
aminy I, II lub III-rzędowej i alkoholanu metalu al-
kailiGfcnaègè-' W^alkoholuyprży'ëMym^ stosunki" -molowe 
poszczególnych regentów '-' dobiera l siej • - ták; '• aby na 1 
grain-atom kobaltu przypadało po co najmniej 2 mole 
głioksymu lub dwumetyłogliksymu, - alkoholanu metalu 
alkalicznego i-aminy, zaś stosunek molowy arornatycz-
öiega. związku /nitrowego ido kobaltu ustala się w gra
nicach 60 : 1 :do< 1Q0 : 1 . ; - •'•>; : . . (5 zastrzeżeń) 

Ć07G P. 196808 . 21.03.1977 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa, Polska (Gabriela Adamska, 
Roman Dąbrowski, Jerzy Dziaduszek). 

. .Sposób otrzymywania .p-cyjanoaniliny ••..•?••.••-$ 

p-Cyjanoanilinę wytwarza się na drodze redukcji 
ptcýsjaaonitrotoenzenu.rza pomacą^hydrazynywiub, i jej 
topných, roztworów. W; przypadku stosowania wod
nych; .rożt worów< • hydrazyny. ; o• ijstężeniuj poniżej < > 40a/o 
korzystny jest dodatek węglanu metalu alkalicznego. 

p-Cyjanoanilinę stosuje się jako półprodukt do o-
tr^imyWaráau szeregu uzwiązków -óogáiiřcznych:>wj> Jým 
również organicznych iawiążte&w ciekłokrystalicznych. 

(2 zastrzeżenia) 

CSBßhn ï<3z::-M..:i>' P. 201050"•:•.;-.'/ L;uï-;o;26.094977 
&M$ , p b o > 7 'Z., •.>;;;-..•!. t . ; - i l ňi, • i/ .ub -i'.-'i : ; l o i i i , , , v n ' . i 

.ii-i-/'-..-;!:.- P ierwszeńs two^ ,,.; .,; .-..-^..r 
Í, ł:u 27*09.1976 - St. Zjedn. Ameryki (nr 727 060) 

28.07.1977 - St. Zjedn. Ameryki nr 819 771) 

The Lummus Company, Bloomfield, Stany Zjedno
czone Ameryki (Morgan C. Sze). 

Ŝ HisoŚ) wytwarzania nitryli; katalizator do stosowania 
tego sposobu i sposób wytwarzania tego katalizatora 
-J.Ocl,. o,::;; A G'.ij ' .;\uj :;•- h'.c'ini J.'-; /' i VÍ,Í;;:ÍÍ;.,'-. ^ ^ . . Í K ^ Í 
v Przedmiotem wynalazku' jest sposób .wytwarzania 
nitryli przez katalityczne amoutlenianie związkowi .za
wierających co najmniej jedną grupę alkilową oraz 
stosowany-ido, i tego; celu a katalizator,; zawierający pię
ciotlenek wanadu ivsposéh wytwarzania tego kataliza
tora. 

Wynalazek umożliwia wytwarzanie nitryli z selek
tywnością' i ' wydajnością większą , niż ' w procesach 
znanych. 

Zgodnie i wynalazkiem, proces'amotieniania pro
wadzi ' się w obecności katalizatora zawierającego pię
ciotlenek wanadu osadzony na porowatym nośniku w 
takiej ilości, aby wagowy stosunek pięciotlenku wa
nadu do nośnika wynosił od 0,3 : 1 do 3 : 1, przy czym 
pięciotlenek wanadu znajduje, .się zasadniczo całkowi
cie w ' p o r a c h nośnika i jest w nie wprowadzony w 
stanie stopionym, a nośnik ma powierzchnię właściwą 
większą niż 50 m2/g i porowatość większą niż 0,4 
ml/g i katalizator zawiera również alkaliczny metal w 
takiej ilości, aby molowy stosunek metalicznego wa
nadu do alkalicznego metalu wynosił od 2 : 1 do 30 : 1. 

Katalizator według wynalazku wytwarza się w ten 
sposób, że porowaty nośnik o powierzchni właściwej 
większej niż 50 m2/g i o porowatości większej niż 
0,4 ml/g zmieszany z wodorotlenkiem alkalicznego 
metalu i pięciotlenkiem wanadu ogrzewa się do tem
peratury wyższej od temperatury topnienia pięcio
tlenku wanadu, przy czym pięciotlenek wanadu, noś
nik i wodorotlenek alkalicznego metalu stosuje się w 
takich ilościach, aby wagowy stosunek pięciotltenku 
wanadu, znajdującego się zasadniczo całkowicie w po
rach nośnika, do nośnika wynosił od 0,3 : 1 do 3 : 1 i 
aby-aniołowy stosunek metalicznego wanadu do al
kalicznego-metalu wynosił od 2 : 1 do 30 : 1 . Proces 
ogrzewania JpróWadzi się tak, aby średni wzrost tem-
peratury-był^mhiejsziy"hiż-* -ll°C/minutę i mieszaninę 
utfzyłnuge-się w'; tëmperatarze' 'topnienia pięciotlenku 
Wanadu w: ciągu'-okresu ezaSu'Ai'èzbeânëgp do wpro-
'vadzanià pięciotlenku' wanad« 'zasadniczo1 całkowicie 
wypory nośnika. ;--°V; i -'^v^ ' " - q *° (15 »zastrzeżeń) 

C07C P. 201837 29.10.1977 

Pierwszeństwo: 02.11.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
'<•-•->-i- - (nr 788'183-)** m i i * 

s 'M &• ToChemicals-: Ine.y 'RanwUyi! 'StóyG Zfeänöezo-
ne- Ameryki^ (Robert -Dâlïy^0©wórkihy Adam : aJó§epft 
Ejk). A^iblrl 

Sposób ! wyî?warzaniaV! żWi$żk£%" !cfj*ňe«iřgřauícznych 

•.) ' ^Sposób twytwarzania' i związków ^yňóotgáňickuýehí o 
wżerze i R\}Sh/®(GH2) ^ © G O R ^ i i ^ W ^ Moryń* '̂R FAW 
öanaeza ja^rodniki .w^lowoäidr^ 
a Mb 3 a~są óznaeza> łicżtóe/;lqfeibf-a?'IW%t3>ryW!t8it''irp<ô<i 

sobie r na ^ imerkaptoałkohul:•' i o Wżórże-' HSCCH^ň-iOH 
działa sie. tlenkiem cynoorganiczńym,; kwasem JeyńóŁ 

organicznym lub bezwodnikiem kwasu cynoorganicz-
nego w środowisku wodnym, a następnie estryfikuje 
produkt reakcji kwasem karboksylowym R'COOH lub 
estrem tego kwasu albo na halogenek cynoorganiczny 
cfeâàfei1 się wodnym roztworem ̂ nieorganicznej zasady 
oraz merkaptoalkoholem, a następnie produkt reakcji 
estryfikuje -się'kWaśeni ' ÏÏCQ0&:'l\iYiJes1 trëm, ië'gô: kwa-
sUi Związki^ -w których R/- ^jest •ÎbdnOtiêrri ';ń«heptylp=-
wym są unikalne w tym s'éhslë,!;lë^nïi mają ~lmëprzy-
jemnego zapachu,, charakterystycznego dla tej klasy 
zwiążkóW i?-i'Jií^''í.id\ h3\ią íin^yMcr^^áktřžeĚeň) 

i}^i.ii;;.v;i}iiif!ii"'M o ; r > / / o s o m m 

•coze ' ' • '"•/'••' p . 20i8íř9 r° Y'rx':.!'A!"'K 2 0 : 1 0 , 1 ^ 
-Pierwszeństwo-: 02;lł:1976 ^- Śt. Zjedn: A m e r y k i ; " 

•;.::.-... . i : V i : i - : - l _ - . - . ; i 1 . f ; . . ' ^ . r ß y 4 3 2 y - i ( Loi. u - o u i ü^'/vv 
"/;• •_>:{'.',•:'":[ -':.iv- '-V.v rřr.:'/ ! í ' ií>".' 'iiW'.'X >'/' J','>;'>?,ij ;.!.)iJO í.\'M'i> 
1 M & T Chemicals • îhc.; San-Waý, Stany ; Zjednoczone 
Ameryki - (Robert Dally, Dwerkiń, Adam Jóśeph E^k).. 

Sposób wýťtVařzaiíía z^i^żków^ eyliöörgariiczttyeh 
í; i Opisano sposób wytwarzania eyhoórganicżnyeW ' po
chodnych estrów merkaptoalkoholi o wzorze 1, 2' lüb 
3, w których to wzorach R i R' oznaczają rodnik wę
glowodorowy, m oznacza liczbę 2 lub 3, a p oznacza 
liczbę 1 lub 2. W sposobie według wynalazku na 
trójhąlogenek związku cynomonoorganicznego, dwuhą-
ïogenèk związku cynodwuorgańiczhego lub mieszaninę 
halogenków związków cynomono- i dwuorganicznych, 
zawierającą n' moli chlorowca, działa ' 'sięL n-2 równo
ważnikami wagowymi zasady, n-2 niolamr merkaptó^ 
alkoholu, 0,5 mola siarczku metalu alkalicznego,' gdy 
p = 1 lub dwusiarczku metalu, alkalicznego, gdy p == 
^ ^ i i á ' m o l ' ' c y n y ł ri^^ólató-kw^su^ká^óksyl^egb 
lub jego estru. u ; : ^ \-•••HH.-.-M 

Związki, w których R' jest rodnikiem n-heptylo-
wym nie mają nieprzyjemnego ; zapachu, charaktery
stycznego dla tej klasy'związków. v" "(8 zastrzeżeń) 
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C07C 03.12.1977 

Pierwszeństwo: 08.12.1976 - Węgry (nr 154 14) 
21.09.1977 - Węgry (nr 114 02) 

Pgyt Gyógyszervegyeszeíi Gyár, Budapeszt, Węgry 
(Grala Mikite, Luj/a, Peíóez, Iboiya Xosóczky, Pia-
tali.1" Grasser). 

S;;csób wytwarzania nowych pochodnych 
karbazoiionoriropiny 

Przedstawiono sposób wytwarzania nowych poehod-
nycłi karbazoiionortropiny o ogólnym wzorze 1, w 
którym P^ oznacza alkii o 1-4 atomach węgla, fenyl 
lub chlorovvcofenyl, R2 oznacza atom wodoru, alkil 
lub hydroksyaikił o 1-4 atomach węgla, acyl o 1-4 
atomach węgla, ienoksykarbonyl lub alkoksykarbonyl 
o 1-4 atomach węgla w części alkoksylowej, R„ ozna
cza atom wodoru, alkii o 1-4 atomach węgla, albo acyl o 
i - 4 atomach węgla lub też R2 i R s razem tworzą 
grupę aikiienową o 1-10 atomach węgla połączoną pod
wójnym wiązaniem z atomem azotu oraz ich soli 
addycyjnych z kwasami jak też pochodnych związku 
o wzorze 1 czwariorzędowanyeh przy atomie azotu 
aikiiein o 1-4 atomach węgla polegający na tym, że 
związek o wzorze 2, w którym Rj ma wyżej podane 
znaczenie, a Q oznacza atom chlorowca, grupę alkok-
sy o 1-4 atomach węgla lub grupę fenoksy, poddaje 
się reakcji ze związkiem hydrazynowym o ogólnym 
czenie, albo poddaje się reakcji z hydrazyną lub z 
wzorze 3, w którym R2 i Rq rnają wyżej podane zna-

czenie, albo poddaje się reakcji z hydrazyną lub 
wodzianem hydrazyny, a wytworzony związek o wzo
rze 1, w którym R2 i R, każdy oznacza atom wodoru 
przekształca się w N-mono lub N,N-dwupoclstawione 
pochodne karbazoiionortropiny. 

Związki o wzorze 1 mają właściwości wzmagania 
działania narkotycznego. • (2 zastrzeżenia) 

CîiïsJ 
UÛ1B 

P. 203409 27.12.1977 

Pierwszeństwo: 28.12.1976 - Holandia (nr 7614456) 

Stamicarobon B. V. Geleen, Holandia (Nicolaas 
Pranciscus Haasen, Cornells Gerardus Maria Van de 
Moesdijk, Gerardus Mathias Cornells Wagemans). 

Sposób zawracania kwaśnego wodnego roztworu 
w procesie wytwarzania i przeróbki roztworu soli 

hydroksyloamoniowej 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zawracania 
kwaśnego wodnego roztworu w procesie wytwarzania 
i przeróbki roztworu soli hydroksyloamoniowej, zgo
dnie z którym kwaśny wodny roztwór zawraca się 
między streią syntezy soli hydroksyloamoniowej i 
strefą syntezy oksymu, do zawracanej cieczy wprowa
dza się tlenek azotu, który redukuje się katalitycznie 
za pomocą wodoru do hydroksyloaminy, przy czym 
jony amonowe tworzące się jako produkt uboczny 
podczas redukcji tlenku azotu usuwa się z zawraca* 
nej cieczy, kontaktując tę ciecz w temperaturze co 
najmniej 40°C ze strumieniem gazu, składającym się 
głównie z tlenku azotu i zawierającym dwutlenek azo
tu, w wyniku czego jony amonowe ulegają rozkłado
wi na azot. 

Cechą sposobu według wynalazku jest to, że za
wracaną ciecz kontaktuje się ze strumieniem gazu za
wierające dwutlenek azotu pod ciśnieniem ponad 1 
atm i w temperaturze co najmniej 80°C, przy czym 
wartość stosunku N02/NO zmierzona w strumieniu 
gazu po skontaktowaniu tego gazu z zawracaną cieczą 
wynosi od 10_4/1 do 10_1/1. (3 zastrzeżenia) 

C07D P. 194039 30.11.1976 

Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych związków organicznych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
związków o wzorze 1, w którym Rx oznacza atom wo
doru, rodnik alkilowy o 1-5 atomach węgla, rodnik 
cykloalkilowy o 5-7 atomach węgla, monopodstawio-
ny grupą cykioalkilową o 3-7 atomach węgla rodnik 
alkilowy o 1-4 atomach węgla, rodnik fenyloalkilowy 
o 7-11 atomach węgla, monopodstawiony w pierście
niu fenylowym chlorowcem o liczbie porządkowej 
9-35, grupą alkilową o 1-4 atomach węgla lub alko-
ksylową o 1-4 atomach węgla rodnik fenyloalkilowy 
o 7-11 atomach węgla, rodnik alkenylowy o 3 - 5 a-
tornach węgla, w kt:órym wiązanie wielokrotne nie 
występuje w pozycji a w stosunku do atomu azotu, 
albo grupę 2-hydroksyetylową, R2 oznacza atom wo
doru lub rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że zwią
zek o wzorze 2, w którym R : ma wyżej podane znacze
nie, a R2 oznacza grupę która w wyniku solwolizy 
daje grupę COOR2, poddaje się solwolizie i otrzyma
ne związki o wzorze 1 uzyskuje się w postaci wolnej 
lub jako sole albo jako sole addycyjne z kwasami. 

Związki o wzorze 1 wykazują mimetyczne własno
ści kwasu Y-aminomasłowego. (2 zastrzeźenict; 

P. 202752 



34 BIULETYN UßZEÖU PATENTOWEGO Nr 20 (126) 1Ô78 

C07D P. 196544 08.03.1977 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Leonard 
Falkowski, Elżbieta Bylec, Jerzy Golik, Andrzej Ja-
rzębski, Paweł Kołodziejczyk, Jan Pawlak, Barbara 
Stefańska, Jan Zieliński). 

Sposób otrzymywania amidów kwasu glukuronowego 

Przedmiotem wynalazku jest sopsób otrzymywania 
amidów kwasu qiukuronowego o wzorze ogólnym 1, 
w którym R oznacza podstawnik alifatyczny C l - C 1 8 
iub aromatyczny, względnie resztę kwasu 6-aminope-
nicyianowego iub N-(2-amino-3-fenylo)-acetylo-6-ami-
riopemcyianowego. Sposób według wynalazku polega 
na tym, że kwas l,2,3,4-cztero-0-trójmetylosililogluku-
ronowy w rozpuszczalniku organicznym niepolarnym 
iub siabo polarnym, w obecności związków aktywują
cych grupę karboksylową, działa się aminą alifatyczną 
iub aromatyczną, względnie kwasem 6-aminopenicyla-
nowym lub N-(2-amino-3-fenylo)-acetylo-6-aminopeni-
cyianowym, a następnie znanymi sposobami usuwa się 
ochionę grupy hydroksylowej i powstały amid wyod
rębnia z mieszaniny poreakcyjnej znanymi sposobami. 
Jako rozpuszczalniki niepolarne lub słabo polarne sto
suje się heksan, chloroform, czterohydrofuran. Związ
kami aktywującymi grupę karboksylową są miesza
ne bezwodniki kwasowe, dwucykloheksylokarbodwu-
imid lub azydek dwuestru fenylowego kwasu o-fosfo-
rowego. 

Związki o wzorze 1 można również wytworzyć wte
dy, gdy kwas glukuronowy podda się w obecności 
trójetyloaminy reakcji z trójmetylosilanem, a powsta
ły kwas l,2,3,4-czero-0-trójmetylosililoglukuronowy 
poddaje się opisanym wyżej reakcjom prowadzącym 
do wytworzenia amidu. 

Amidy kwasu glukuronowego oraz ich 0 -i N-gliko-
zydy stosowane są w terapii chorób związanych z nie
doczynnością wątroby, w zakażeniach wirusowych i 
bakteryjnych, w stanach zmęczenia i bezsenności, w 
leczeniu chorób gośćca pochodzenia holagenowego, 
jako substancje odtruwające w leczeniu alkoholików. 

(6 zastrzeżeń) 

C07D P. 196656 14.03.1977 

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", War
szawa, Polska (Ewa Bobrowska, Jan Kruk, Andrzej 
Mielczarek). 

Sposób wyodrębniania farmakologicznie czynnego 
izomerul-metylo-2/2'-(alfa-metylo-p-chlorobenzhydro-

ksy) etylo-pirolidyny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wyodrębnienia 
farmakologicznie czynnego izomeru l-metylo-2(2'-/alfa-
-metylo-p-chlorobenzhydryloksy/etylo)-pirodyny z 
mieszaniny racemicznej izomerów optycznych tego 
związku. Związek ten ma własności lecznicze, przy 
czym szczególnie czynny jako środek przeciwuczule-
niowy jest izomer prawoskrętny. Celem wynlazku by
ło zapewnienie skutecznego sposobu wyodrębnienia 
prawoskrętnego izomeru tego związku z wydajnością 
ekonomicznie uzasadniającą zastosowanie tego sposo
bu w praktyce przemysłowej. 

Sposób według wynalazku celem wyodrębnienia 
czynnego praskrętnego izomeru, mieszaninę racemicz-
ną izomerów optycznych tego związku poddaje się re
akcji z kwasem O,0-dwubenzoilo-/+/winowym, odsą
cza wytrącony diastereoizomer, przekrystylizowuje i 
rozkłada wodnym roztworem wodorotlenku sodu uzy
skuje izomer prawoskrętny. (2 zastrzeżenia) 

C07D P. 196776 18.03.1977 

Akademia Medyczna, Łódź, Polska (Zbigniew Wit
czak, Maria Królikowska). 

Sposób otrzymywania pochodnych 
2 -styrylobenzoksazolu 

Sposób otrzymywania pochodnych 2-styrylobenzo-
ksazolu o wzorze ogólnym 1, w którym Ri i R„ ozna
cza rodnik alkoksylowy lub atom wodoru, zaś R2 o-
znacza rodnik alkoksylowy, metylowy, chlorowiec lub 
grupę nitrową, polega na przegrupowaniu oksymów 
2'-hydroksychalkonów związków o wzorze ogólnym 2, 
których podstawniki omówione powyżej w obecności 
związków stosowanych w reakcji przegrupowania 
Beckmanna. 

Związki otrzymane sposobem według wynalazku 
znajdują zastosowanie jako półprodukty do syntezy 
środków leczniczych. (1 zastrzeżenie) 
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C07Ö P. 201586 18.10.1977 

Pierwszeństwo: 18.10.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 733 062) 

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

Spcsćb wytawrzania nowych związków 
spiro -hydantoinowych 

Przedstawiono sposób wytwarzania nowych związ
ków spiro-hydantoinowych drogą kondensacji odpo
wiedniego pierścieniowego związku korbonylowego ta
kiego jak indanon-1, tetralon-1, chromanon-4, tiochro-
manon-4, 7,8~dwuwodorochinolin/6H/-on-5, 6,7-dwu-
wodoropirydyn/5H/-on-5, 1,1-dwutlenek tiodanonu-3, 
2,2-dwutlenek 4-keto-izochromanu, odpowiednio z cy
jankiem potasu i węglanem amonu. 

Stwierdzono, że wytworzone pochodne hydantoiny 
przydatne są w zapobieganiu lub zmniejszaniu chro-
niczych dolegliwości cukrzycowych. 

Korzystnymi przedstawicielami tej grupy są takie 
związki jak spiro-imidazolidyno-4,l'-indanodion-2,5; 
6-fluoro-spiro-/chroman-4/-4'-imidazolidyno/-dion-2',5'; 
6-chioro-spiro-/chroman-4/-4'-imidazolidyno/-dion-2',5'; 
6,7-dwuchloro-spiro-/chroman-4/-4'-imidazolidyno/-
-dion-2',5', 6,8-dwuchloro-spiro-/chroman-4/-4'-imida-
zolidyno/-dion-2',5'; 6'-fłuoro-spiro-/imidazolidyno-4/4'-
-tiochromano/dion-2,5; oraz 6',7'-dwuchloro-spiro~/imi-
dazolidyno-4/-4'-tiochrornano/-dion-2,5. (26 zastrzeżeń) 

P. 201838 29.10.1977 

Pierwszeństwo: 01.11.1976 - Wielka Brytania 
(nr 45263/76) 

SAPOS S. A., Genewa, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania kompleksów 
malonylomocznikowych 

Sposób wytwarzania kompleksów malonylomoczni
kowych o wzorze 1, w którym Rj i R2, które mogą 
być takie same lub różne, oznaczają grupę o wzorze 
- CH2CHAB, w której A oznacza atom wodoru a B 
oznacza grupę hydroksylową albo A oznacza grupę 
o wzorze - CH2OX, w której X oznacza atom wo
doru lub rodnik alkilowy o 1-5 atomach węgla, a B 
oznacza grupę o wzorze - OY, w której Y oznacza 
atom wodoru lub grupę karbonylową, ewentualnie 

podstawioną lub grupę karboalkoksylową, zaś R3, R4 
R5, R6, R7 i R8, które mogą być takie same lub różne, 
oznaczają atomy wodoru lub grupy alifatyczne, anylo-
alifatyczne arylowe, przy czym linie przerywane oz
naczają wiązanie wodorowe, polega na tym, że roz
puszcza się lub stapia razem w stosunku molowym 
1 : 2 : 1 pochodną mocznika o wzorze 2, - podstawio
ną pochodną malonylomocznika o wzorze 3 oraz N,N-
-dwupodstawioną pochodną malonylomocznika o wzo
rze 4, przy czym w powyższych wzorach symbole Rj., 
R2, R3, R4, R5, R6, R7 i R8 mają wyżej podane znacze
nia, a następnie otrzymaną mieszaninę traktuje się 
wodą i wyodrębnia się wytworzony kompleks. 

Kompleks wytworzony sposobem według wynalazku 
wykazuje działanie trankwilizujące. (8 zastrzeżeń) 

C07D P. 202177 16.11.1977 

Pierwszeństwo: 17.11.1976 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 742 965) 

Smithkline Corporation, Filadelfia, Stany Zjedno
czone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1-fenylo-
-2,3,4,5-czterowodoro-lH-3-benzazepiny 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzaze-
piny o wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru, 
grupę benzylową, hydroksyetylową, niższą alkilową o 
1-5 atomach węgla, niższą alkenylową o 3 - 5 ato
mach węgla, niższą alkanoilową o 1-5 atomach wę
gla, propargilową, fenetylową, furoilową, tenoilową, 
furyiometylową, tienylometylową, benzoilową lub fe-
nacyiową, ewentualnie podstawoine pierścienie feny-
lowy, furylowy lub tienylowy, Rĵ  oznacza atom chlo
rowca lub grupę trójfluorometylową, każdy R2 i R3 
oznacza atom wodoru, niższą grupę alkilową o 1-5 
atomach węgla, niższą alkanoilową o 2 - 5 atomach 
węgla albo razem oznaczają grupę metylenową lub 
etylenową, a R4 oznacza atom wodoru lub 1-3 pod
stawniki, takie jak grupa trójfluorometylową, atom 
chlorowca, grupa metylowa, metoksylowa, hydroksy
lowa lub acetoksylowa albo ich farmakologicznie do
puszczalnych soli addycyjnych z kwasami polega na 
reakcji cyklizacji ich pochodnej amidowej i ewentu
alnie redukcji grupy amidowej w produkcie cykliza
cji, usunięciu grup O- lub N-ochronnych, ewentual
nym acylowaniu lub alkilowaniu, otrzymanego pro
duktu i ewentualnym przeprowadzeniu wolnego związ
ku w sól. Związki wchodzące w zakres wynalazku wy
kazują centralne lub obwodowe działanie dopamher-
giczne. (9 zastrzeżeń) 

COTD 



36 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 20 (126) 1978 

C07F P. 203431 28.12.1977 
A01N 

Pierwszeństwo: 30.12.1976 - Szwajcaria (nr 16473/76) 
04.03.1977 - Szwajcaria (nr 2721/77) 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwacjaria. 

Środek do zwalczania szkodników 

Środek do zwalczania szkodników, który jako skład
nik szkodnikobójczy zawiera tioester kwasu amidyno-
fosforowego o wzorze 1, w którym Rx oznacza atom 
wodoru, rodnik alkilowy zawierający 1-4 atomów 
węgla lub rodnik cyklopropylowy, R2 oznacza rodnik 
alkilowy zawierający 3 - 5 atomów węgla, R3 ozna
cza grupę metylową lub etylową, Z oznacza atom tle
nu lub siarki. 

Środek według wynalazku wykazuje działanie prze
ciwko insektom i szkodnikom rzędu Akarina. 

(10 zastrzeżeń) 

W etapie a) surowiec do wyrobu lekarstwa ekstrahuje 
się przy wartości pH 8-8,5 za pomocą wodnego roz
tworu Na 2 i iP0 4 , w etapie b) ekstrakt zakwasza się 
za pomocą kwasu mineralnego do pH 5-3, w etapie 
c) utworzony osad rozprowadza się miałko i rozpusz
cza w estrze kwasu karboksyiowego o 1-10 atomach 
węgla, w etapie d) otrzymany roztwór ekstrahuje się 
za pomocą wodnego roztworu wodorotienKu sodu, w 
etapie e) ekstrakt zakwasza się za pomocą kwasu siar
kowego do pil 5-3, i w etapie f) wytrącony produkt 
przekrystaiizowuje się z N,N-dwumetyloformarnidu z 
dodatkiem mieszaniny alkoholu o 1-10 atomach wę
gla i estru kwasu karboksyiowego o 1-10 atomach 
węgla i alkoholu o 1-10 atomach węgla w określo
nym stosunku zmieszania, korzystnie 2 : 1. 

Kwasy aristoiochiaiowe powstrzymują wzrost tur-
moru i pobudzają fagocytozę. (7 zastrzeżeń) 

CÛ8F P. 204213 25.01.1978 

Pierwszeństwo: 25.01.1977 - Japonia (nr 52-7100) 
11.11.1977 - Japonia (nr 52-135356) 
24.11.1977 - Japonia (nr 52-140986) 

Shin - Etsu Chemical Co., Ltd, Tokio, Japonia. 

Sposób polimeryzacji monomerów winylowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie gromadzenia się 
polimeru na wewnętrznych ścianach reaktora polime
ryzacji i innych powierzchniach stykających się z 
monomerami, dzięki czemu wzrasta zdolność produk
cyjna polimerów winylowych, jak również poprawia 
się jakość produktów. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że mono
mer lub monomery winylowe polimeryzuje się w re
aktorze do polimeryzacji, którego ściany wewnętrzne 
i inne powierzchnie stykające się z monomerem lub 
monomerami zostały uprzednio pokryte ciekłą wodną 
powłoką o wartości pH najwyżej 7 zawierającą co 
najmniej jedną sól metalu alkalicznego lub sól amo
nową rozpuszczalnych w wodzie barwników aniono
wych w formie kwasu sulfonowego lub kwasu karbo
ksyiowego, a następnie wysuszone. (23 zastrzeżenia) 

C08G P. 196889 22.03.1977 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 
Rzeszów, Polska (Eugeniusz Hałasa). 

Sposób wytwarzania elastromerów poliuretanowych 

Przedmiotem wynalazku jest sopsób wytwarzania 
elastomerów poliuretanowych znajdujących zastoso
wanie do uszczelniania rur ceramicznych metodą zale
wania, powlekania betonu, jako czynnik wiążący od
padowe szkło piankowe oraz jako materiał do produk
cji płyt izolacyjnych. 

Sposób według wynalazku polega na reakcji polie-
stroli lub polieteroli z izocyjanianem, będącym pozo
stałością kotłową po destylacji tolilenodwuizocyjania-
nów, składającą się ze spoiimeryzowanych izocyjania
nów, dimerów i trimerów karbodwuimidów, oksazoli-
donów, izocyjanuranów i smół, przy czym izocyjanian 
w formie pozostałości kotłowej używa się w takiej 
ilości, aby stosunek grup izocyjanianowých do grup 
wodorotlenowych poiioli wynosił 1,2-2,5, korzystnie 
1,7-1,8. Proces prowadzi się metodą jednostopniową w 
temperaturze 20-35°C. (1 zastrzeżenie) 

C07J P. 201522 14.10.1977 

Pierwszeństwo: 15.10.1976 - RFN (nr P 26 46 545) 

Dr Madaus u.Co., Kolonia, Republika Federalna 
Niemiec. 

Sposób otrzymywania kwasów aristolochialowych 

Sposób otrzymywania kwasów aristolochialowych z 
gatunków Aristolochia przez ekstrakcję alkaliczną, 
według wynalazku polega na tym, że w etapie a) su
rowiec do wyrobu lekarstwa ekstrahuje się słabo alka
licznie, w etapie b) zakwasza się ekstrakt, w etapie 
c) utworzony osad rozprowadza się miałko i rozpusz
cza w organicznym rozpuszczalniku nie mieszającym 
się z wodą, w etapie d) otrzymany roztwór ekstrahuje 
się wodnym roztworem alkaliów, w etapie e) zakwa
sza się ekstrakt i w etapie f) wytrącony produkt od
dziela się i ewentualnie przekrystalizuje. 
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C08K P. 202£37 T 21,11.1977 

Politechnika Warszawska, Warszawa. Polska (Tade
usz Diem, Wojciech Fabiairowski, kia:ok Sakowskl). 

Środek do sieciowania poiîolefin 

Środek do sieciowania poliolefin lub ich mieszanin, 
charakteryzuje się tym, że składa się z dwuwinylo-
benzenu i maieinianu dwuetylowego w stosunku wa
gowym 1:1, w ilości łącznej 1-19 części wagowych 
na 109 części polimeru oraz nadtlenku w ilości 1-3 
części wagowych na 100 części polimeru lub składa 
się z 0,5-2 części bezwodnika maleinowego, 1-5 
części wagowych dwuwinylobenzenu, 0--3 części wa
gowych styrenu, 0-10 części wagowych alkoholu ety
lowego i/lub 0 - 5 części wagowych glikolu etylenowe
go oraz 0 - 5 części wagowych maleinianu dwuetylo
wego. (2 zastrzeżenia) 

C08L P. 201858 T 07.11.1977 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska, 
(Zofia Kłosowska-Wołkowicz). 

Sposób wytwarzania preakcelerowanych nienasyconych 
żywic poliestrowych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do ży
wicy poliestrowej dodaje się małocząsteczkową anili-
nowo-epichlorohydrynową i/iub p-toluidynowo-epi-
chlorohydrynową żywicę epoksydową w ilości 0,5-20 
części wagowych na 100 części wagowych żywicy po
liestrowej, przy czym dodatek ten powoduje rozpad 
nadtlenków acylowych i nadestrów na rodniki w tem
peraturze pokojowej oraz przyspiesza utwardzanie 
żywicy poliestrowej wodoronadtlenkami ketonów i 
wodorcnadtlenkami alkilowymi wobec przyspieszaczy 
zawierających metale o zmiennej wartościowości. 

(1 zastrzeżenie) 

C08L P. 204404 02.02,1978 
Ç08K 

Pierwszeństwo: 03.02.1977 - Węgry 
(nr 2251/MU-578/1977) 

Müanyagipari Kutató Intezét, Budapeszt, Tiszai Ve-
gyi Kombinat, Leninváros, Villamosberendezés és Ko
szulek Müvek, Budapeszt, Węgry (Károly, Papp, Lász-
ló Csillag, Károly Doktor, Franciska Katalin Kele-
men). 

Sposób wytwarzania szybkoutwardzającej się kompo
zycji epoksydowej do wtrysku 

Sposób według wynalazku w którym do niemodyfi-
kowanej ciekłej żywicy epoksydowej dodaje się śro
dek sieciując y typu bezwodnika kwasu ftalowego, 
przyśpieszacz typu aminy trzeciorzędowej jak też nie
organiczne wypełniacze i ewentualnie pigmenty, cha
rakteryzuje się tym, że jako środek sieciujący typu 
bezwodnika kwasu ftalowego stosuje się bezwodnik 
kwasu metylo-sześciowodoroftalowego, a jego przyśpie
szacz typu aminy trzeciorzędowej stosuje się 2.4.6-
-tris-/dwumetyloaminometyio/~ienol. Otrzymane kom
pozycje epoksydowe znajdują zastosowanie szczególnie 
w przemyśle elektrotechnicznym jako materiał izola
cyjny. (1 zastrzeżenie) 

C08L P. 204555 10.02.1978 

Pierwszeństwo: 12.02.1977 - Wielka Brytania 
(nr 5937/77) 

Ciba Gejgy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Polimeryczne tworzywo o zwiększonej trudnopalności 
i sposób zwiększania trudnopalności, tworzyw 

sztucznych 

Tworzywo według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zawiera alifatyczny, zawierający chlor poli
mer, kopolimer albo mieszankę takich polimerów z 
dodatkiem estru kwasu fosforu oraz nowego aroma
tycznego oligomeru węgiowodoi-owego o ogólnym wzo
rze 1: 

(A) n (-CHn-)b[-CH 2 (OCH 2 ) m OCH 2 -] c (-CH 2 X) d , 
w którym A oznacza co najmniej jedną aromatyczną gru
pę węglowodorową lub grupę heterocykliczną, X oznacza 
grupę wodorotlenową albo jej pochodną, a oznacza 
liczbę 2-20, ale równa się b + c + 1 , b oznacza liczbę 
0-19, c oznacza liczbę 0-19, d oznancza liczbę 0-2a, 
m oznacza liczbę 0-10 i w cząsteczce znajdują się co 
najmniej 2 grupy - C H 2 X , przy czym grupę -
- C H 2 O C H 2 - uważa się również za grupę - C H 2 X . 

Sposób według wynalazku polega na tym, że za
wierający chlor alifatyczny polimer, kopolimer lub 
mieszankę polimerów miesza się z estrem kwasu fo
sforu i nowym aromatycznym oligomerem węglowo
dorowym o ogólnym wzorze 1, w którym wszystkie 
symbole mają wyżej podane znaczenie. (36 zastrzeżeń) 

C03C P. 201600 19.10.1977 

Pierwszeństwo: 20.10.1976 - ZSRR (nr 2413086) 

Vsesojuzny Nauchno-Issledovatelsky Institut Tek-
hnicheskogo Ugleroda, Omsk, ZSRR (Mark Mikhailo-
vich Mednikov, Dmitry Ilich Ryabinkov, Sergei Vasi-
lievich Orekhov, Jury Nikolaevich Nikitin, Vladimir 
Mikhailovich Osipov, Viktor Mikhailovich Shopin, Io-
sif Gershkovich Zaidman, German Nikolaevich Sa
do vnichuk). 

Sposób wytwarzania granulowanej sadzy 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania granulo
wanej sadzy na drodze koagulacji mieszaniny sadzo-
wo-gazowej z jej następnym filtrowaniem, zagęszcza
niem otrzymanej sadzy pylistej i granulacją zagęsz
czonej sadzy. 

Cechą sposobu jest według wynalazku to, że w e-
tapie koagulacji lub w etapie zagęszczania wprowadza 
się polietylen, przy czym całkowita ilość wprowadzo
nego polietylenu odpowiada 0,05-5 częściom wago
wym na 100 części wagowych sadzy. 

Sposób według wynalazku stosuje się w przemyśle 
węgla technicznego. Otrzymane sadze wykorzystuje 
się jako napełniacze do kauczuków przeznaczenia o-
gółnego i tworzyw sztucznych. (2 zastrzeżenia) 

C09K F. 203509 T 28.12.1977 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Robófc Drogowych, 
Gdańsk, Polska (Antoni Wawer, Stanisław Wąsik). 

Masa zalewowa do zalewania szczelin w nawierzch
niach betonowych 

Masa zalewowa przeinaczona do zalewania szczelin 
poziomych w nawierzchniach betonowych będąca 
kompozycją smoły lub asfaltu i środka uszlachetnia
jącego charak łeryzuje się tym, że zawiera klej ży
wiczny na bazie kopolimeru octanu winylu z etyle
nem w ilości najkorzystniej 25—60% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 



BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 20 (128) 1978 

C10G P. 196690 15.03.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 82194 

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Ry
szard Dettloff). 

Sposób otrzymywania rozpuszczalników węglowodoro
wych z odaromatyzowanej zreformowanej benzyny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
niskosiarkowych rozpuszczalników alifatycznych ta
kich jak n-pentan techniczny, eter naftowy (50-65°C), 
n-heksan techniczny, benzyna ekstrakcyjna III ( 8 0 -
120°C) oraz aromatyczny rozpuszczalnik do lakie-
i ów. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że rafinat poddaje się destylacji pod ciśnieniem atmo
sferycznym lub zwiększonym, odbierając ze szczytu 
kolumny pierwszej (K-1) frakcję 30-65°C (zwaną 
inaczej frakcją C4-65°C), a z dołu kolumny frakcję 
65-180°C. Frakcję C 4 -65° rozdestylowuje się na wie
ży (K-4) na frakcję izobutanowo-izopentanową i od
bieraną z dołu frakcję C 5-65°, którą rozdestylowuje 
się na piątej kolumnie (K-5) na n-pentan techniczny 
odbierany ze szczytu i frakcję 50-65°C odbieraną z 
dołu wieży. Frakcję 65-180°C z dołu wieży (K-1) 
poddaje się destylacji na kolumnie (K-2), otrzymując 
ze szczytu n-heksan techniczny, a z dołu frakcję 8 0 -
180°C, którą rozdestylowuje się na kolumnie (K-3) 
na benzynę ekstrakcyjną III (80-120°C) i aromatycz
ną benzynę do lakierów. (1 zastrzeżenie) 

C10K P. 201520 14.10.1977 

Pierwszeństwo: 16.10.1976 - RFN (nr P 26 46 865.5) 

K r u p p - Koppers GmbH, Essen, FRN. 

Sposób oczyszczania i chłodzenia gazów po częścio
wym utlenieniu, zawierających zanieczyszczenia py-

liste 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że gorące gazy najpierw wprowadza się do odpyla-
cza w takich warunkach, aby w nim oddzielić 7 0 -
95% zanieczyszczeń pylistych zawartych w gazie, po 
czym gazy przemywa się w mokrym oczyszczaczu ga
zu taką ilością wody, która jest akurat wystarczająca 
do usunięcia pozostałej ilości pyłu. (7 zastrzeżeń) 

C10M P. 203777 02.01.1978 

Pierwszeństwo: 03.01.1977 - RFN (nr P 2700040.0) 

Dynamit Nobel AG, Troisdorf, RFN (Gerd Schäfer, 
Rudolf Tuma. Gustaw Renckhoff). 

grodek smarowy do obróbki plastycznej metali na 
gorąco 

Środek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że składa się z wodnej dyspersji względnie emulsji 
oksyetylenowanych monodwuglicerydów kwasów tłu
szczowych i (albo oksyetylenowanych kwasów tłusz
czowych o zawartości oksyetylenowanych monodwu
glicerydów kwasów tłuszczowych i (albo oksyetyle
nowanych kwasów tłuszczowych 5-60% wagowych, 
przy czym oksyetylenowane monodwugiicerydy kwa
sów tłuszczowych zawierają 2 - 6 moli, korzystnie 3 - 5 
moli, tlenku etylenu na mol obecnych grup hydro
ksylowych, oksyetylenowane kwasy tłuszczowe za
wierają 2 - 6 moli, korzystnie 2,5-4 moli, tlenku ety
lenu na mol oks3^etylenowanego kwasu tłuszczowego 
a wodna dyspersja względnie emulsja wykazuje lep
kość 5000-40000 cP przy gradiencie ścinania 2,64 c m - 1 

w temperaturze 30°C. (6 zastrzeżeń) 

C12D P. Î95916 10.02.1977 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, 
Polska (Barbara Ostrowska-Krysiak, Zbigniew Ru
czaj, Leonard Karabin, Barbara Krawczyk, Krystyna 
Strzężek, Małgorzata Gurkau-Malecha, Lidia Pass, Ja
dwiga Wolf, Marek Fabijański, Marlena Lewandow
ska, Andrzej Miernik, Danuta Sikora, Mirosława So
cha, Anna Sokół, Romuald Szewczak, Marek Szym
czak, Aleksandra Wdowiak, Ewa Załuska). 

Sposób otrzymywania orytromycyny A przy użyciu 
mutanta szczepu Strepiomyces erythreus 

Sposób otrzymywania erytromycyny A przy użyciu 
mutanta szczepu Streptomyees erythreus nr 5/37 po
lega na tym, że biosyntezę prowadzi się stosując po
wyższy mutant o zwiększonej zdolności przekształca
nia erytromycyny C do erytromycyny A w warun
kach tlenowej hodowli podpowierzchniowej przy 
zmiennym natlenianu hodowli, na pożywkach zawie
rających przyswajalne źródło węgła, azotu, soli mine
ralnych oraz stymulator biosyntezy. (3 zastrzeżenia) 

C12D P. 201539 15.10.1977 

Pierwszeństwo: 31.03.1977 - Japonia ,nr 37167/77) 

Takeda Chemical Industries, LTD, Osaka, Japonia 
(Eiji Hgashide, Mitsuko Asai, Seiichi Tanida). 

Sposób wytwarzania maytansinolu i jego pochodnych 

Sposób wytwarzania maytansinolu, maytanacyny i 
lub propionianu maytansinx^u polega na tym, że pro
wadzi sie fermentację mikroorganizmu należącego do 
rodzaiu Nocardia w pożywce zawierającej źródła 
asymiiowanego węgla i azotu. Następnie powyższe 
związki izoluje się z brzeczki. 

Maytansinol, maytanacyna i propionian maytansi
nolu są użyteczne jako czynniki przeciwnowotworowe. 

(5 zastrzeżeń) 

C12K P. 197579 23.04.1977 

Pierwszeństwo: 23.04.1976 - St. Zjedn. Ameryki) 
(nr 67 98 40) 

N. V. Philip's Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Ho
landia. 

Sposób wytwarzania szczepionki wirusa rhinopneumo-
nitis u konia 

Sposób wg wynalazku polega na tym, że zjadliwy 
szczep wirusa rhinopneumonitis u konia (ERP) pod
daje się 50 pasażom na linii komórkowej VEro (mał
pia nerka). 
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Po zaszczepieniu wirusa, hodowlę inkubuje się w 
temperaturze 26°C do wystąpienia objawów cytopato-
logii komórkowej, następnie zbiera się część namno
żonego wirusa i wprowadza do świeżej hodowli tkan
kowej (hodowla komórek Věro). Po czym powtarza 
się serie pasażu wirusa w hodowli tkankowej taką 
liczbę razy i w takiej temperaturze inkubacji, w celu 
otrzymania immunogenicznego czynnego żywego wiru
sa niezjadliwego, a następnie wyodrębnia się osła
biony wirus ze środowiska hodowli tkankowej. 

(7 zastrzeżeń) 

C21C P. 196205 22.02.1977 

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Zdzi
sław Soja, Stanisław Bień). 

Heim konwertora 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
sztywności hełmu konwertora, a przez to eliminuje 
możliwość jego deformacji, wydłuża czas pracy kon
wertora przy równoczesnym uproszczeniu przygoto
wania segmentów na ściany hełmu. 

Przedmiotem wynalazku jest hełm konwertora, 
zwłaszcza konwertora tlenowego o dużej pojemności. 

Stożkowy hełm konwertora (1), stanowiący w prze
kroju wielobok foremny (2), ma ściany spawane z 
płaskich blach trapezowych (3) zakończone kołnierza
mi zewnętrznymi (4), (5). Spawane ściany są usztyw
nione żebrami wzmacniającymi (6) i płytami osłono
wymi (7). 

Kołnierze zewnętrzne (4), (5) służą do rozłącznego 
mocowania hełmu konwertora (1) z jego częścią cylin
dryczną i pierścieniem ochronnym. (1 zastrzeżenie) 

C21D P. 201828 T 29.10.1977 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska, 
(Jerzy. Grabowski, Janusz Grzyb, Józef Wysocki). 

Sposób oraz urządzenie do obróbki cieplnej w atmo
sferach regulowanych, zwłaszcza do hartowania przed

miotów ze stali szybkotnącej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ograniczenia zu
życia atmosfery regulowanej, uproszczenia konstrukcji 
pieca i jego przedsionka i wanny hartowniczej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w 
chwili otwarcia pieca (1) do jego przedsionka (2) zo
staje skierowany z przestrzeni wanny hartowniczej 
(3) poprzez otwór w jej górnej ścianie dynamiczny 
strumień atmosfery regulowanej tak, że wsad (5) po 
opuszczeniu pieca (1) do momentu zanurzenia w oś

rodku hartowniczym znajduje się w strumieniu tego 
gazu. Po zanurzeniu wsadu w ośrodku hartowniczym 
następuje zamknięcie pokrywy (7) wanny (3) i ustaje 
dopływ dynamicznego strumienia atmosfery regulo
wanej. 

Urządzenie składające się z wysokotemperaturowe
go pieca komorowego (1) z przedsionkiem (2) hartow
niczym oraz wanny hartowniczej (3) ma według wy
nalazku przedsionek (2) ograniczony u dołu ścianą 
(6) wanny (3) z pokrywą (7), a u góry urządzeniem 
wentylacyjnym (8). W strefie drzwi (9) pieca (1) przed
sionek (2) jest otwarty. 

Wanna (3) wyposażona jest w górnej części w u-
rządzenie (12) do wytwarzania dynamicznego strumie
nia atmosfery regulowanej. (6 zastrzeżeń) 

C22B P. 196464 04.03.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwi
ce, Polska (Adam Leśniak, Stanisław Turek, Ryszard 
Olesiński, Jan Fischer). 

Sposób ciągłego wytopu ołowiu z siarczanowo-
tlenkowych surowców zawierających węgiel 

organiczny 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
strefy utleniania podaje się mieszaninę materiału 
siarczkowego zawierającego węgiel organiczny z bo
gatym w tlen powietrzem a do strefy redukcji mie
szaninę materiałów siarczkowych zawierających wę
giel organiczny i siarczanowo-tlenkowych. Otrzymany 
surowy ołów i żużel, odbiera się w sposób ciągły lub 
okresowy po przeciwnych stronach pieca, a otrzymane 
gazy odpyla się i kieruje do utylizacji dwutlenku siar
ki, natomiast pyły zwrotne podaje się do strefy re
dukcji. (2 zastrzeżenia) 

C22C P. 196312 25.02.1977 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Janusz O-
strowski, Jan Węgrzyn, Jerzy Ziemliński, Jan Mań-
czak). 

Stop kobaltu i stop niklu na pręty, elektrody i proszki 
spawalnicze 

Wysokoprocentowy stop kobaltu i wysokoprocento
wy stop niklu przeznaczony do produkcji spawalni
czych prętów, elektrod i proszków rozpylanych, stoso
wanych do napawania gazowego, łukowego i plaz
mowego charakteryzuje się tym, że zawiera w swoim 
składzie 0,2% do 3,5°/o boru oraz ograniczoną do 0,1% 
ilości aluminium i do 0?5% ilości manganu. 

(1 zastrzeżenie) 
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D22C P. 198328 r6.0PI.1P77 

Kombinat Metalurgiczny Huta „Katowice", Zakład 
Huta im. F. Dzierżyńskiego, Dąbrowa Górmcza, Pol
ska (Wiesław Grubiełucha, Ryszard Mik1 as, Jacek 
Rozwadowski, Jan Małecki, Stanisław Żurek, Loch 
Bielewicz). 

Stal konstrukcyjna na zbiorniki ciśnieniowe 

Przedmiotem wynalazku jest stal konstrukcyjna na 
zbiorniki ciśnieniowe, zwłaszcza bezszwowe butle ga
zowe o podwyższonej zawartości manganu zawierają
ca C, Mn, Si P, S charakteryzująca się tym, że za
wiera procentowo: 0,27-0,38% C; 1-2 - 1,5% Mn; 
0,2-0.4% Si; 0,04 P%; 0,04% S oraz dodatkowo 0,10-
0,25% V. 

Stal według wynalazku charakteryzuje s>ę własno
ściami mechanicznymi; Em Kg/mm2 - 65, Be Kg/mm2 

- 52; A 5-14, które umożliwiają pocienienie ścianek 
butki bez zmniejszania ich niezbędnej wytrzymałości 
na ciśnienie, z tym samym obniżenie ich ciężaru. 

(1 zastrzeżenie) 

)ni>C< P. 196361 28.02.1977 

Zjednoczone Huty Szkła Gospodarczego i Technicz
nego „Vitropol", Sosnowiec, Huta Szkła Gospodarcze
go „Ząbkowice", Ząbkowice Będzińskie, Polska (Mie
czysław Wojtasik, Marian Flacha, Eugeniusz Łaszczy-
ca). 

Żeliwo żaroodporne na formy szklarskie, zwłaszcza do 
prasowania 

Żeliwo według wynalazku charakteryzuje się tym, 
te w swym składzie zawiera do 0,4% wagowych węgla 
i do 0,4% wagowych krzemu a jako modyfikatory 
zastosowano miedź od 0,1 do 0,5% wagowych i alu
minium od 0,2 do 1,0% wagowych. (2 zastrzeżenia) 

C22C P. 19S475 07.03.1977 

V.výs. Stalowa Wola, Kombinat" Przemysłowy, Stalo
wa Wola, Polska (Lucjan Zięba). 

Snosób menlny rozpuszczania siatki węglików w sta
lach nadewtskioidalnycb, zwíasscza w stalach łożys

kowych 

Suosób według wynalazku polega na tym, że stal 
z memżadaną siatka węglików wydzieloną na grani
cy ziarn, iest podgrzewana do temperatury niższej od 
A om o 10 do 60°C, wygrzewana w tei temoeraturze 
przez co najmniej pół godziny a nasiennie chłodzona 
dowolnym sposobem, t.i. na powietrzu, w stosie lub 
z piecem. Sposobem wg wynalazku uzyskuje się roz
bicie nawet bardzo grubych siatek węglików, odpo
wiadających wzorcowi 5 według normy PN-74/H-
84041. (3 zastrzeżenia) 

C22ÎÏ P„ 196396 01.03.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 86923 

Andrrzei Fidziański, Legnica, Jerzy Stec, Lubin, Zy
gmunt Kurek, Legnica. Polska (Andrzej Fidziański, 
Jerzy Stec, Zygmunt Kurek). 

Sposób wytopu kamienia miedziowego 

Przedmiotem wynalazku, jest sposób wytopu ka
mienia miedziowego w piecu szybowym. 

Sposób według wynalazku polega na stapianiu wsa
du miedzionośnego za pomocą ciepła uzyskanego w 

w y d k a spadania koksu i garów odlotowych. Do pie
ca zav :?c:;ae ksć od 50 clo 80% ga"6v odlotowych, 
awy cwm gaa.y te -w wzbogacane pydirai w ilości od 
GO do O.':fi/o pądow unoszonych prze:5: gazy odlotowe. 

::>.';./.:•:: ; . " w c a gazaad cdloŁonwv i do pieca do-
prc:>;al;.aay jod; tlen lecbrkony a/ ilości od 2 do 3 
Nm3 gazów o watowych. Dla zw i ok wen: a wartości opa-
;:oe,<ej gazów odlotowych korzystna jest wzbogacanie 
paliwem płynnym lub gazowym o waricwi przekra
czającej 5000 Kcal/kg. (6 zastrzeżeń) 

C'ł3£ P. 1363Ł1 2S.02.1977 

Polska Akademia Nauk, Instytut Fkyki, Warszawa, 
Polska (Halina Bie!ska--Lewando ;•,w a, Grzegorz 
Jung, ŁtuiiJsiEw J. Lewandowski, Sławomir Watkow-
Eki),' 

Spes-Sb wytwarzania masek niklowych metadą galwa
nicznego formowania na katodzie 

Sposób wytwarzania masek niklowych do naparo
wywania w próżni elementów cienkowarstwowych 
metodą galwanicznego formowania na katodzie polega 
na tym, że przed formowaniem maski niklowej w ką
pieli galwanicznej, katodę zanurza się w 8-32% roz
tworze owo-aibummy. Jako kąpiel galwaniczną sto
suje sie roztwór zawierający w jednym litrze 3 5 0 -
450 g Ni(SO,NH2)2-4H20, 35-45 g kwasu bornego 
0,2 g zwiJżaeza. 

Maski niklowe znajdują zastosowanie w przemyśle 
elektronicznym i optycznym. (2 zastrzeżenia) 

C23B P. 20227' 18.11.1977 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska, 
(Piotr Szonert). 

Sposób prowadzenia elektrolizy 

Sposób prowadzenia elektrolizy, przydatny zwłasz
cza do wytwarzania antykorozyjnych powłok ochron
nych na elementach i konstrukcjach, szczególnie o du
żych rozmiarach, polega na tym, że pomiędzy dwie 
elektrody, z których pierwsza stanowi poddawany pro-
cesowi elektrolizy element, a druga elektroda pomoc
nicza, wprowadza sic uszczelkę przylegającą do po
wierzchni obu elektrod. W powstała przestrzeń po
między elektrodami i uszczelką wpuszcza się elek
trolit utrzymywany w obiegu cyrkulacyjnym. 

(2 zastrzeżenia) 

C23B P. 202277 T 18.12.1977 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Piotr Szonert). 

Sposób prowadzenia elektrolizy 

Sposób prowadzenia elektrolizy, przydatny zwłasz
cza do wykonywania powłok ochronnych w szczegól
ności antykorozyjnych na elementach wielkogabaryto
wych, polega na tym, że proces elektrolizy prowadzi 
się za pomocą nośnika elektrolitu umieszczonego po
między obrabianym elementem, a elektrodą pomocni
czą. Nośnik wykonany jest z porowatego lub gąbcza
stego matera lu i nasączany jest elektrolitem w spo
sób ciągły lub przerywany» (4 zastrzeżenia) 
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F. 202083 T 11.11.197 

Dyrekcja Naczelna Zakładów Przemysłowo-usłu
gowych „Poikat", Warszawa, Polska (Jerzy Siemiń
ski, Marian Rubin, Henryk Pruszyński). 

Sposób przygotowana powierzchni metalowej dla 
wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 

Celem wynalazku jest wyeliminowanie szkodliwego 
pylenia, odrębnej operacji odtłuszczania oraz zapobie
gania tworzeniu się rdzy nalotowej na oczyszczonej 
powierzchni. 

Sposób przygotowania powierzchni metalowej dla 
wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego szczególnie 
dla wykonania robót malarskich, polega na tym, że 
nadaje się przy pomocy nośnika cząstkom ścierniwa 
duża energię kinetyczna i uderza tymi cząstkami w 
powierzchnię metalową dla jej oczyszczenia. Jako 
nośnik ścierniwa stosuje się parę sucha pod ciśnie
niem 8-3 atmosfer, przy czym parę przed wprowa
dzeniem co niej ścierniwa i doprowadzeniem jej do 
powierzchni metalowej mierna się z inhibitorem fosfo
ranowym, który na oczyszczonej powierzchni tworzy 
warstewkę ochrony czasowej. (1 zastrzeżenie) 

Ctm P. 13S261 25.03.1977 

Instytut Techniki Eudowianej, Warszawa, Polska 
(Piotr Antoni Szonert). 

Sposób wykony wersie powłoki antykorozyjnej 

Sposób wykonywania powłoki antykorozyjnej, tlen
kowej, łub uwodnionej tlenkowej na elementach wy
konanych z aluminium lub ze stepów aluminiowych, 
polega na tym, że na powierzchnię ehementu natrys
kuje się przegrzana parę wodną o temperaturze po
wyżej 120°C. Natryskiwanie prowadzi się przy użyciu 
ruchomego urządzenia sterowanego ręcznie lub zdal
nie. 

Sposób według wynalazku stosuje się zwłaszcza w 
budownictwie. (3 zastrzeżenia) 

C23F 07.03.1978 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Stefan Matysik, 
Adam Wdowik, Jan Słowiak, Paweł Dyrek, Marian 
Tomczyk, Ryszard Lasik). 

Snoaób wasjuwnejl drutów i taśm za stali ferryiycz-
nych chromowych 

Celem wynalazku jest zwiększenie odporności na 
l:.c •• o?;ą drutów i taśm, przedłużenie czasu ich składo
wania ora:- czasu ich pracy. 

Sposób wg wynalazku poleca na tym, że druty i 
taśmy pasywa je się przez zanurzeń* e w 5 do 20% roz
tworze kwasu azotowego, w temperaturze od 30 do 
5D°C, przez okres od 5 do 20 minut, W przypadku 
poddawania drutów i taśm obróbce cieplnej drogą 
przesycani a w piecu otwartym pasywację przeprowa
dza się przed obróbką cieplną. Przy poddawaniu dru
tów i taśm obróbce cieplnej drogą przesycania w pie
cu z atmosferę ochronną pasywacje przeprowadza 
sie no obróbce cieplnej. (3 zastrzeżenia) 

C2TB P. 201917 T 04.11.1977 

Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, 
Polska (Jerzy Dawidowicz, Zofia Matějská, Jan Po-

Kee-ie' e;eJwemr,zns do esadzrmds twardych powłok 
że"azno-niklowych w obniżonej temperaturze 

Kepiel galwaniczna do osadzania twardych powłok 
żełezno-nikmwych w obniżonej temperaturze zawie
ra od 340 do 380 g/1 chlorku żelazawego, od 130 do 
180 g/l chlorku niklawego i od 1 do 2 g/l wolnego 
chlorowodoru. Proces osadzania przebiega przy tem
pera" urze kr.pieli poniżej 40°C, a uzyskana twardość 
osadzonej powłoki żelazno-niklowej jest wyższa niż 
500 HW. (1 zastrzeżenie) 

P. 195907 08.02.1977 

S-cozn.ia Szczecińska im. A. Warskiego, Szczecin, 
"okka (Franciszek Paszek, Elżbieta Radziejewska, 
Janina Kowoiniak). 

franek da Kstrwania reky I zgorzeliny 3 powierzchni 
stali 

gwzkk wzd Jug wynalazku zawieza wodny roztwór 
kwzw "•''owego, kwasu jckiorowodoron?ego, kwasu 
0"\'o""o7'!r-"0WG.[!0, zagęszczonych s^eśck>QucTOgłuuaneni 
sodew*r; w ilości 30 do PO części wagowych z dodat
kiem celulozy w ilości 0,5 do 1 części \"a?o\vej i ad-
dukiu tlenku etylenu do nasyconego alkoholu kwasu 
tłuszczowego w ilości 0.2 do 0,5 części wagowej. Po
nadto do zneutralizowania szkodliwego działania pow-
r"'z"a"3rch w czasie oczyszczania soli żelaza użyto do
datek kwasu szczawiowego w ilości 0,3 do 1 części 
wagowej. Crodek otrzymuje sie przez dokładne wy
mieszanie wszystkich składników do konsystencji 
gzztopkznnej masy. 

Środek według wynalazku przeznaczony jest do u-
suwania zgorzeliny i rdzy, a szczególnie oczyszcza
lna spoin spawalniczych na elementach ze stali kwa-
soodpornej. (2 zastrzeżenia) 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D51H P. 1ÜS779 13.03.1977 

Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Wiskerd", 
Szczecin, Polska (Mirosław Wojciechowski, Zbigniew 
Pieńczakowski, Józef Kędra, Jerzy Lewiński). 

Urządzenie przędzarki do sterowania !awy 
obrączkowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji umożliwiającej uzyskanie na szpuli lub 
kopsie nawoju przędzy w kształcie cylindra zakończo
nego z obu stron stożkami. 

Urządzenie przędzarki ciągłego przędzenia do ste
rowania ławy obrączkowej składa się z dwóch krzy
wek (Î) i (2) osadzonych na osiach (3) i (4) i współ
pracujących z dźwigniami dwuramiennymi (5) i (6). 
Tworzące krzywek (1) i (2) składają się z dwóch sy
metrycznych ramion spirali Archimedesa, nadając 
współpracującym z nimi końcówkom dźwigni (5) i (6) 
ruch jednostajny posiępowo-zwrotny. Obie krzywki 
(1) i (2) są przy tym wzajemnie ze sob? zwiezane za 
pomocą czołowych kół zębatych (7) i (8), z których ko
lo zębate (7) zaklinowane jest na osi (S), a koło zę
bate (8) połączone piastą z krzywką (2) umieszczone 
jest obrotowo na osi (4)- (2 zastrzeżenia) 

F. 205174 

0!\?G 

C23G 

Dział D 
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Fig, 2 

D01H P. 202004 T 08.11.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 
i Czesankowych Wełny „Bafamatex", Bielsko-Biała, 
Polska (Władysław Słowiak, Zbigniew Janoszek). 

Główka wrzeciona do bezbalonowego systemu przę
dzenia lub skręcania w przędzarkach lub skręcarkach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zmniejszającej amplitudę naprężenia przę
dzy w strefie skręcania, a tym samym częstotliwość 
zrywów przędzy, łatwej do wymiany o małym koszcie 
wytwarzania. 

Główka według wynalazku jest wykonana jako spi
rala (1) o obwodzie zamkniętym, której zwoje, naj
korzystniej z drutu, mają kształt kołowy, eliptyczny 
lub wielokątny. Spirala (1) osadzona jest z napręże
niem wstępnym w pierścieniowym rowku (2) u wierz
chołka nasadki (3) wrzeciona. Dno rowka (2) w prze
kroju osiowym ma kształt półokrągły lub kątowy, a 
jego powierzchnia może być gładka lub poprzecznie 
rowkowana. (1 zastrzeżenie) 

D01H P. 202005 T 08.11.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 
i Czesankowych Wełny „Befamatex", Bielsko-Biała, 
Polska (Zbigniew Janoszek, Wiktor Godzieszka, Piotr 
Kulawik). 

Przyrząd ustalający położenie cewki w ramie 
natykowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przyrządu zabezpieczającego cewkę przed wypadnię
ciem, a jednocześnie nie przeszkadzającego w osio
wym ściąganiu przędzy. 

Przyrząd wg wynalazku stanowi element (1) z ma
teriału podatnego. Z jednej strony jest on połączony 
z trzpieniem (2), a z drugiej krawędź (3) cieńszego 
końca cewki (4) opiera się o jego zewnętrzne podatne 
punkty. Punkty te związane z powierzchnią o kształ
cie zbliżonym do czaszy, znajdują się na większej 
średnicy od wewnętrznej średnicy cieńszego końca 
cewki (4). (i zastrzeżenie) 

D01H P. 202007 T 08.11.1977 

Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych „Befama", 
Bielsko-Biała, Polska (Zdzisław Małyszko). 

Pióro wrzeciona przędzalniczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji mało pracochłonnej w wykonaniu, zapew
niającej wymaganą współosiowość i centryczne przy
leganie cewki wrzeciona do okładziny. Pióro wrzecio
na przędzalniczego według wynalazku ma okładzinę 
(1) i beczek (2) wykonane jako jeden element z sztucz
nego tworzywa. Na okładzinie (1) są wzdłużne rowki 
(4) rozmieszczone symetrycznie na obwodzie okładzi
ny (1). (1 zastrzeżenie) 
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D01H P. 202113 T 12.11.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 
i Czesankowych Wełny „Befamatex", Bielsko-Biała, 
Polska (Jarosław Błażyczek, Kazimierz Puzon). 

Uchwyt mocujący osłony maszyn włókienniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji eliminującej drgania osłon maszyn włó
kienniczych. Uchwyt według wynalazku składa się z 
pierścienia (1), najkorzystniej gumowego, z rowkiem 
(3), osadzonego w otworze osłony (4) oraz metalowej 

nasadki (2), przy czym między dolną krawędzią na
sadki (2) i osłoną (4) jest szczelina (a). Uchwyt wraz 
z osoloną (4) mocowany jest do szkieletu (5) maszyny 
przy pomocy wkrętu (8). (1 zastrzeżenie) 

D04H P. 202079 T 10.11.1977 

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Halina Mro
żewska, Tadeusz Swiderski, Witold Marcinkowski). 

Materiał filcopodobny 

Celem wynalazku jest zwiększenie wytrzymałości i 
odporności na tarcie produktu finalnego oraz trwała 
spoistość produktu. 

Materiał filcopodobny typu włókninowego, zbrojo
nego wysokokurczliwym surowcem foliowym charak
teryzuje się tym, że surowiec termoplastyczny wystę
puje w postaci elementarnych siatek fibrylizowanego 
surowca foliowego jedno lub wieloskładnikowego, 
przy czym udział tego surowca w wyrobie nie jest 
mniejszy niż 30%. Elementarne siatki fibrylizowanego 
surowca foliowego usytuowane są w płaszczyznach 
poziomych i prostopadłych do powierzchni wyrobu 
finalnego. Średnia wielkość elementarnych siatek nie 
przekracza 15 cm2. Materiał wg wynalazku stosuje się 
zwłaszcza na wyroby uszczelkowe, podkładkowe, cie-
płochronne. (3 zastrzeżenia) 

Dział E 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01D P. 196717 15.03.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Józef Głomb). 

Sposób rozwązania dylatacji w mostach wieloprzęsło-
wych na terenach górniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie połączeń dylata
cyjnych, które umożliwiałyby trwałą eksploatację o-
hiektów przy ograniczeniu uszkorzeń nawierzchni w 
liniach styków poszczególnych ustrojów nośnych do 
rozmiarów nie mających wpływu na bezpieczeństwo 
użytkowania trasy drogowej. 

Sposób rozwiązania dylatacji według wynalazku po
lega na tym, że sąsiednie swobodnie podparte przęsła 
są połączone przegubowo (1) i oparte na łożyskach (2) 
umożliwiających wspólny przesuw całego zespołu po
łączonych przęseł, dzięki czemu duże przesunięcia u-
jawniają się tylko w określonych miejscach mostu i 
tam są przejmowane przez konstrukcje dylatacyjne 
(3) i (4) dostosowane do przejmowania dużych prze
suwów. (1 zastrzeżenie) 

E03B P. 201934 T 04.11.1977 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 
Rzeszów, Polska (Stefan Opaliński). 

Układ instalacji hydroforowej ze zbiornikiem 
pośrednim 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia wy
sokości podnoszenia pompy. 

Układ według wynalazku ma przewód (5) obejścio
wy zbiornik pośredni (2), łączący przewód (1) sieci 

rozdzielczej z pompą (7) hydroforową oraz manometr 
(12) kontaktowy zamontowany w przewodzie (1) sie
ci rozdzielczej połączony elektrycznie z przekaźnikiem 
(13), którego jeden przewód połączony jest z zaworem 
(9) elektromagnetycznym dwupołożeniowym zamonto
wanym na przewodzie (5) obejściowym, a drugi jego 
przewód połączony jest z takim samym zaworem (10) 
zamontowanym na przewodzie (6) doprowadzającym 
wodę do pompy (7) hydroforowej. (1 zastrzeżenie) 

F/S.t. 

E04B P. 196838 21.03.1977 

Z<z!s\&dLy Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych „Pol-
nit", Łódź, Polska (Jerzy Godycki, Edward Słota, Jan 
Kasztelan, Bolesław Machowski, Tadeusz Michalski, 
Kazimierz Głąbała, Henryk Ruprecht). 

Materiał do izolacji cieplnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia cię
żaru materiału do izolacji cieplnej. 

Materiał do izolacji cieplnej według wynalazku 
składa się z runa z włókien organicznych oraz dwóch 
warstw tkaniny szklanej, znajdujących się po obu 
stronach runa, przeszytych łącznie. 

Do przeszywania mogą być stosowane nici z włó
kien organicznych lub z włókien szklanych. 

(1 zastrzeżenie) 
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E0^T:* P. 201777 T 27.111C77 

C e ; H r a ! z v C ś r e ż k k Tb-"Izmem dłozwcjo.vy P r z e m y -
slu Bekwóz/. .-CPrPPP Y/armawa, Polska (Tadeusz 

i żmbeizwyck cras "zrządzenie do stecov. r.zća tego 
spezobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy
dajności pracy i zai i przy jednoczesnym obniżeniu 
lcCZZlÓW m.z w c z 

Sposób cPgicj, ślizgowej produkcji elementów beto
nowych i żelbetowych według wynalazku charaktery
zuje się b"'•", że elementy formuje się. na podkładach 
przez wibzo-pizzowanie, w czasie ruchu ciągłego pod
kładów na zasadzie popychania podkładu przez pod
kład, sterując jednocześnie odgórne wibrowanie i za
gładzanie elementu. W celu ukształtowania otworów 
stosuje cię dodatkowe wibrację rdzeniami. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że układacz betonu (4) ma ruchomo zamocowany 
ustnik (S) wyposzżony w kratę (5) połączoną sztywno 
z wibratorem (G- i stanowiącą zamkniecie wolotu be
tonu z uztnika (S). Z ustnikiem (3) sprzężona jest pły
ta wibro-prasująca (7), do której zamocowane są 
sztywno boki formujące (8) nadające kształt obrzeżom 
formowanych elementów. (10 zastrzeżeń) 

E01C 
E34IÏ 

07.11.1977 

Przedsic-ircnstwo Gospodarki Koinunanej i Miesz
kaniowej, Chodzież. Pokska (Bolesław Poznański, A-
leksander Kawecki). 

Płyta kczeatriikeyjsia ocle-jlznz, swJaszcza do budowy 
zbiornłMw wysjcaic-nych ?. zbiornik wykonany z pły

ty konstrukcyjnej cc-lepianej 

Przedmiotem wynalazku jest płyta konstrukcyjna 
ocieplana do budcwy zbiorników wyniesionych przez 
znaczonych cło oczyszczalni ścieków. Wynalazek roz
wiązuje zagadnienie zmniejszenia ciężaru płyt i ich 
ocieplania. 

Płyta według wynalazku składa się z kilku warstw 
tworzywa, najkorzystniej żywic (7) nakładanych na 
przemian z warstwami włókna szklanego (2, 3) i do
datkowo zbrojonego naprężoną siatka stalową (4) uło
żoną w częźei płyty pomiędzy warstwą ocieplającą (S) 
a płaszczyzn'] zewnętrzną (1) płyty, środkową war
stwę konstrukcji płyty stanowi warstwa ocieplająca 
(S) najkorzystniej z perforowanej pianki poliuretano
wej ukształtowanej w kwadraty przy czvra kwadraty 
płyty ocieplającej (6) przedzielone sa dwuteownikami 
(8) usytuowanymi w układzie kratownicy. Pomiędzy 
dwuteownikami CS), a kwadratami warstwy ocieplają
cej (6) sa szczeliny wypełnione warstwą żywicy (9), 
zas w czesc1. środkowej płyty, po obu stronach warst
wy ocieplającej (3) ułożone sa dwie warstwy tkaniny 
szklanej {5}, natomiast warstkę zewnętrzną stanowi 
płaszczyzna z żelkotu (1). (4 zastrzeżenia) 

,19053? 21.03.1977 

BiiKo PioUilidorco~BadaY,rc7.e Budownictwa Ogólnego 
.JWi.cu^tcpcojekt", Wrocław, Polska (Marian Kolczyński, 
Ejlwarci Rokita, WaMcrnar Chorąży, Jan Filek). 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do przecią
gania rdzeni formujących otwory w żelbetowych wiel-
kekanałowych elementach budowlanych, stosowane w 
wytwórniach prefabrykatów budowlanych. Wynalazek 
rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania możliwości 
zaklinowywania się rdzeni w wytwarzanych prefabry
katach. Urządzenie według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że każdy formujący rdzeń (I) jest wyposażo
ny w oddzielny hydrauliczny układ siłowy składa
jący sie z hydraulicznego osiowego silnika (2) i z wie-
iotłoczkowej, osiowej o zmiennej wydajności hydra
ulicznej pompy (3) sterowanej automatem stałej mocy 
i napędzanej elektrycznym silnikiem (4). Jeden elek
tryczny silnik (4) zasila dwie hydrauliczne pompy (3). 

(2 zastrzeżenia) 

F. 201S36 T 04.11.1977 E34G 

P o l i t e c h n i k a K r a k o w s k a , K r a k ó w , P o l s k a (Zbigniew 
P a r z n i e w s k i , S t a n i s ł a w L i b u r a ) . 

Sposób s p r ę ż a n i a k o n s t r u k c j i k o ł o w o - s y m e t r y c z n y c h 
i u r z ą d z e n i e do s p r ę ż a n i a k o n s t r u k c j i 

ko iowo-symei rycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie w y d a t n e g o 
zmnie jszenia siły odciągowej i uzyskania r ó w n o m i e r 
nego m r k ł a d u s d y sprężającej na obwodzie kabla . 

Sposób s p r ę ż a n i a k o n s t r u k c j i k o ł o w o - s y m e t r y c z -
nycn, zwłaszcza zb iorn ików i si losów polega na owi
nięciu k o n s t r u k c j i k a b l e m lub struną, po czym w o-
k r e ś ł o n y c h mie j scach na obwodzie kabel odspaja się 
cci ścianki k o n s t r u k c j i po odciągnięciu go w k i e r u n k u 
p r o m i e n i o w y m umieszcza się pomiędzy ścianką k o n 
strukcj i , a k a b l e m p o d k ł a d k ę (2) o kształc ie cyl in
drycznym. 

F. £S!SC3 T 

TJ?zr*€','cnic do przeciągania rdzeni formujących otwo
ry w śelbetcwych e?.en?cntach budowlanych 
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Urządzenie do sprężania konstrukcji kolowo-syme-
trycznych ma śrubę naciągową (1) zakończoną hakiem 
(8) i zaopatrzoną w nakrętkę (3) opartą popr:.;ez łoży
sko oporowe (4) na kolumnie oporowej (5). 

(2 zas'rzewni a) 

E051 P. 202059 T 10.11.1977 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego i Spe
cjalnego „Metroprojekt", Warszawa, Polska (Stani
sław Piasecki, Radosław Łysakowski). 

Urządzenie do otwierania i zamykania, zwłaszcza 
bramy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji dla bramy nie mającej górnego podwie
szenia ograniczającego prześwit wjazdu. 

Urządzenie do otwierania i zamykania, zwłaszcza 
bramy, według wynalazku składa się z reduktora (1) 
z silnikiem elektrycznym (2) i pokrętła ręcznego (3). 
Reduktor zamontowany jest do obudowy (4). Napę
dowy wałek (5) umieszczony jest współosiowo i roz
łącznie w otworze wału (6) napędu ciernego. Wałek 
(6) usytuowany jest w łożyskach (7) tejże obudowy (4). 
Na wale (6) zamocowany jest krążek napędzający (8) 
i cięgno (9) układu ciernego składające się z krążka 
napinającego (11) i krążka kierującego (IG). Cięgno (9) 
opasuje krążek kierujący (10) i przechodzi przez je
den z rowków krążka napędzającego (8), a następnie 
opasuje krążek napinający (11) i poprzez drugi rowek 
krążka napędzającego (8) i nastawny łącznik (12) za
mocowane jest do wspornika (13) bramy (li). Krążek 
(11) wyposażony jest w sprężynę (15) osadzoną na re
gulowanym trzpieniu (18). Brania u dołu ma koła 
jezdne (17) na torze jezdnym, a górna część usytuo
wana jest w prowadzących rolkach (13) i zaopatrzona 
jest w krzywki (2,0) współpracujące z wyląciroikami 
krańcowymi (21). Reduktor (1) z silnikiem (2) oraz 
cięgno (9) wraz z krążkami (S), (10), (II) zaopatrzone 
są w osłonę. (1 zastrzeżenie) 

P. 202S30 T 10.11.1977 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego i Spe
cjalnego „Metroprojekt", Warszawa, Polska (Rado
sław Łysakowski, Stanisław Piasecki). 

Urządzenie do zamykania, zwłaszcza wiązów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji, której części składowe nie będą ograni
czały swobodnego wyjścia i wejścia. 

Urządzenie według wynalazku składa się z pokry
wy (1) opierającej się na oporowym kołnierzu (2) 
wbudowanym w zamykaną obudowę włazu (3). Po
krywa zaopatrzona jest w sworzeń (4) z dolną na
krętką (5) i górną nakrętką koronkową (S). W środ
kowej części sworzeń (4) ma kołnierze (7). Pod pokry
wą (i), poniżaj kołnierza oporowego (2), usytuowana 
jest belka poprzeczna (8) z łańcuchem (9). Kołnierz (2) 
rrin gniazdo (10). W górnej części sworznia (í) znajdu
je się zawleczka (ii), która zaopatrzona jest w zamek 
(12). Kołnierz (7) ma boczną płaszczyznę (13) współ
pracującą z płytką (14) pokrywy (1). Poza tym nakręt
ki (5) i (6) zaopatrzone są w ramiona (15) i (16). W 
kołnierzu oporowym (2) zamontowane są wyłączniki 
sygnalizacyjne (17). (1 zastrzeżenie) 

EířoE P. ISSSïi 23.05.1977 

Fabryka .Elementów Wyposażenia Budownictwa 
„Kećalpłast", Piotrków, Polska (Stanisław Baraniak, 
Henryk, Krzemiński, Stanisław Maślanka). 

Zasuwnica rolkowa jednolistwowa 

Przedmiotem wynalazku jest zasuwnica rolkowa je
dnolistwowa z napędem zakrętkowym umieszczonym 
w obudowie i uruchamianym jednoramienną klamką. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy zasuw-
nicy nadającej się do okien o konstrukcji jednora-
miennej. 

kes mwienie według wynalazku ma w dowolnej cze
ki obudowy (3) ukształtowaną prowadnicę w której 
jest umieszczona przesuwnie zębatka (5) zazębiona z 
zębatym kółkiem (4) osadzonym na prostokątnym 
trzpieniu złączonym trwale z jednoramienną klamką 
(i). (i zastrzeżenie) 

E05F 
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E21B P. 196144 19.02.1977 

Centralny Ośrodek Bádawczo-Projektowy Górnic
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Fer
dynand John). 

Sposób termicznego ucinania rur wiertniczych 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób ucinania rur wiertniczych szczególnie na du
żych głębokościach polega na tym, że do rury na 
wymaganą głębokość opuszcza się zaślepkę pneuma
tyczną, którą zakleszcza się w rurze przez napompo
wanie zaślepki powietrzem. Następnie wsypuje się 
warstwę piasku, która stanowi izolację termiczną, a 
na nią warstwę termitu. Po tych zabiegach zapala się 
termit, na przykład przez wrzucenie zapalnika do 
rury. Palący się termit wytwarza temperaturę wyższą 
od temperatury topliwości stali i stapia ściankę rury. 

Urządzenie do termicznego ucinania rur charakte
ryzuje się tym, że na zaślepkę pneumatyczną składa
jącą się z dwóch, połączonych prętem (1) dystanso
wym okrągłych płytek (2) stalowych o średnicy nie
co mniejszej niż wewnętrzna średnica rury (3) wiert
niczej. Między płytkami (2) jest umieszczona dętka 
(4) pneumatyczna, której wentyl znajduje się w gór
nej płytce (2) i połączony jest przewodem (6) elastycz
nym z pompką (7) umieszczoną na powierzchni tere
nu. Nad zaślepką pneumatyczną znajduje się warstwa 
(8) piasku, oraz warstwa (9) termitu. Záslepka pneu
matyczna zamocowana jest na linie (10). 

(4 zastrzeżenia) 

E21B P. 196748 18.03.1977 

Kombinat Geologiczny „POŁUDNIE", Katowice, 
Polska (Adam Kolasiński, Julian Wędrychowicz). 

Urządzenie do magazynowania rur wiertniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułatwienia ma
gazynowania i przesuwania rur po zasobniku i skró
cenia czasu potrzebnego na wyciąganie i zapuszczanie 
purzewodu wiertniczego. 

Urządzenie według wynalazku składa się z wypro
filowanego kabląka (14), przymocowanego do górnej 
części wiertniczego masztu (15) oraz z hydraulicznego 
podnośnika (6) i wyposażone jest w uchylny zasob
nik (1) do rur wiertniczych, z jednej strony połączo
ny obrotowo sworzniem (3) z ramą (2), a z drugiej -
oparty na rolce (4) ramienia (5) podnośnika (6). Za
sobnik (1) składa się z prowadnic (7) połączonych 
trwale belkami (8, 9). Rama (2) ma uchylny wspornik 
(10), wykonany z dwóch wyprofilowanych płyt (11) u 
góry połączonych rurką (12), wzmocnioną płaskowni
kiem (14) a u dołu osadzonych obrotowo na sworz
niach (13) w ramie (2). (1 zastrzeżenie) 

E21B P. 196749 18.03.1977 

Kombinat Geologiczny „Południe", Katowice, Pol
ska (Czesław Gonciarz, Stanisław Lisowicz, Marian 
Bzdyl). 
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Elewator wiertniczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
półautomatycznego zapuszczenia i wyciągania przewo
du wiertniczego bez konieczności ręcznej obsługi z mo
stka wieżomasztu i zagadnienie wyeliminowania sto
sowania łączników elewatorowych. 

Elemator wiertniczy według wynalazku ma chomą
to (15), na którym, na sworzniach (2), zawieszony jest 
obrotowo korpus (1) z cylindrycznym otworem prze
lotowym oraz wlotem bocznym i wyposażony jest w 
obrotowo umocowane na osiach (3) szczęki (4), doci
skane do wewnątrz sprężynami (5) umocowanymi w 
gniazdach (12) usytuowanych we wgłębieniach szczęk 
(4), i zabezpieczonymi ogranicznikami (13), oraz w 
blokujące zapadki (6) ze sprężynami (7) umocowane 
na sworzniach (8). Szczęki (4) są wyposażone w uch
wyty (9) i ślizgacze (10) przy pomocy wkrętów (14), 
zaś chomąto (15) ma ześlizgową płytę (11), służącą do 
wypierania pasa przewodu z wnętrza korpusu (1). 

Przedmiotem wynalazku jest elewator wiertniczy 
stosowany do zapuszczania i wyciągania przewodu 
wiertniczego przy wierceniu otworów wiertniczych. 

(2 zastrzeżenia) 

E21C P. 196283 24.02.1977 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Mysłowice, Pol
ska (Ludwik Cieślawski, Stanisław Bielecki, Michał 
Swierz, Franciszek Šwierz). 

Górnicze urządzenie wyciągowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji urzą
dzenia wyciągowego z pominięciem stosowania wieży 
szybowej względem nadsięwłomu. 

Górnicze urządzenie wyciągowe składające się z wy
ciągowej maszyny (1), której lina (2) przechodzi przez 

koło kierujące (3) na linowe koło (4) umieszczone w 
jezdnym wózka (8), charakteryzuje się tym, że do 
jezdnego wózka (8) od strony przeciwnej do kierun
ku ciągnienia przez wyciągową maszynę (1) przegu
bem (14) przymocowana jest lina (15). Lina (15) prze
winięta jest przez kierujące rolki (16) i (17) i zakoń
czona przeciwciężarem (18) zawieszonym pomiędzy 
prowadnikami (12). Na jezdni (10) zabudowane jest 
zapadkowe urządzenie (18). (2 zastrzeżenia) 

E21C P. 196831 21.03.1977 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 192057. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani
zacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Ka
towice, Polska (Jerzy Jendrysiak, Karol Skrzypek, 
Władysław Sikora, Janusz Bokiewicz, Jacenty Tar
gowski). 

Urządzenie do określania położenia organu urabiają
cego maszyn górniczych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do określa
nia położenia organu urabiającego maszyn górniczych, 
które w punkcie dyspozytorskim odwzorowuje na ska
li drogę przebytą przez organ urabiający, kontrolo
waną przez czujnik ruchu. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia sa
moczynnego wyłączenia napędu maszyny górniczej w 
miejscach dowolnie ustalonych przez dyspozytora oraz 
zagadnienie zwiększenia dokładności wskazań drogi 
przebytej przez organ urabiający. 

Urządzenie według wynalazku ma czujnik ruchu (1) 
połączony przewodem z układem dziesięciokrotnego 
powielania impulsów sterujących (2), który przekazu
je sygnał poprzez przełącznik rodzaju pracy (6) do 
układu sterownika (3) krokowego silnika (4). Krokowy 
silnik (4) napędza za pomocą kątowej przekładni zę
batej (P) i śruby pociągowej (S) wodzik (K) wskaźni
ka położenia (5). Do układu sterownika (3) są poda
wane sygnały z układu dyskryminatora kierunku ru
chu (8) i układu opóźnienia czasowego dyskryminato
ra kierunku (9), oraz układu ustawiania wskaźnika 
(11) i układu dysktryminatora kierunku (10). Wskaźnik 
położenia (5) jest wyposażony w wyłączniki krańcowe 
(Wls W2), ustawione w dowolnym punkcie skali po
krętłami (Tlt T2), włączone w obwód wyłącznika 
stycznikowego (7) napędu maszyny górniczej. 

(2 zastrzeżenia) 
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E21C P. 200271 T 13.08.1977 P. 196447 03.03.1977 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprurn", Wrocław, 
Polska (Zygmunt Czartoryski, Zbigniew Darda, Zdzi
sław Szeeówka). 

gljyiób wielowarstwowego wybierania grubego sloża 
rud metali 

Sposób eksploatac j i złoża (ó) r u d m e i a n , zwłaszcza 
r u d miedzi o miąższości powyże j 9 m polega na wy
b i e r a n i u cal izny złożowej (2) t r z e m a lub c z t e r e m a 
w a r s t w a m i od góry do dolu. Między w a r s t w ą drugą 
l u b trzecią stosuje się s t rop że lbetowy (25) z w y p e ł 
n i e n i e m pus tek poeksp loatacy jnych podsadzką h y d r a 
uliczną oraz t a m o w a n i e m podsadzili, e lastyczną t a m ą 
czołową. 

P o d s t r o p e m ż e l b e t o w y m (25) stosuje się z m i a n ę 
k i e r u n k u eksploatac j i złoża o 9G° względem k i e r u n k u 
eksploatac j i n a d t y m s t r o p e m . 

Eksploatac ję rozpoczyna się pod s t r o p e m (2) złoża 
p r o w a d z ą c po rozciągłości zab ie rkę o szerokości 10 m 
i wysokości 5 m, obudowując s t rop (2) k o t w a m i (i). 
P o d t y m o b u d o w a n y m s t r o p e m (2) p r o w a d z i się za
b i e r k ę w drugie j dolne j w a r s t w i e i w y k o n u j e się 
na spodku drugie j w a r s t w y płytę że lbetonową (25), o 
grubości około 1 m. 

W y b i e r a n i e dolnej części złoża p r o w a d z i się w spo
sób analogiczny, j ak w górne j części złoża, t y m r a z e m 
już pod w a r s t w ą że lbetonu (25). Rozwiązanie n a d a j e 
się zwłaszcza do p r o w a d z e n i a eksploatac j i złoża r u d 
m e mli z b u d o w a n e g o ze słabych skał p iaskowcowych, 
zalegających pod s t r o p e m u t w o r z o n y m ze skał t w a r 
dych i zwięzłych. (2 zastrzeżenia) 

EilC P. 201805 T 27.10.1977 

K o m b i n a t Górniczo-Hutniczy, Miedzi, Z a k ł a d y Ba
dawcze i P r o j e k t o w e Miedzi „ C u p r u m ' , Wroclav/, P o l 
ska (Zdzisław G r o m a d a ) . 

Sposób ł u g o w a n i a m e t a l i ze złóż r u d iub ich o d p a d ó w 
w miejscu ich za legania 

Sposób w e d ł u g w y n a l a z k u polega na tym, że roz
twór ługujący (9) jest w t ł a c z a n y r u r a m i (7) do dolnej 
p a r t i i zruszonego złoża (8) i że w y m u s z a się p r z e p ł y w 
tego l o z t w o r u (9) przez ł u g o w a n ą p a r t i ę złoża w k ie
r u n k u p r z e c i w n y m do sił grawitac j i . (1 zastrzeżenie) 

K o p a l n i a Węgla K a m i e n n e g o „ M u r c k i " , Katowice, 
P o l s k a (Józef T w a r d z i k , F r a n c i s z e k Gazda) . 

U r z ą d z e n i e do p o d w i e s z a n i a o b u d o w y ł u k o w e j 

W y n a l a z e k rozwiązuje z a g a d n i e n i e umożl iwienia 
pełnego ws tępnego rozparc ia o b u d o w y tymczasowej 
do odsłoniętego s t r o p u oraz zwiększenia bezpieczeń
s twa p r a c y i u ł a t w i e n i a p r a c y w w y r o b i s k u górni
czym. 

Urządzenie do podwieszania o b u d o w y ł u k o w e j skła
da się z belki (1) zaopat rzone j w otwór o gwincie t r a 
pezowym, przez k t ó r y jest p r z e s u w a n a n a g w i n t o w a n a 
ca całej swej powierzchni r o z p o r o w a ś r u b a (2), wy
posażona w dolne j swej części w r a m i ę (3), a w gór
ne j części w u k s z t a ł t o w a n ą s topkę (4). Po obu s t ro
n a c h belki (1) są obrotowo z a m o c o w a n e na jkorzys t
niej cztery mocujące u c h w y t y (5), k t ó r y c h ucha są 
skręocne za pomocą ś r u b (6) do belki (1). 

(1 zastrzeżenie) 

E2ÍD 19S654 11.03.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Dębińsko", Leszczy
ny, Polska (Donat Prochas, Józef Jeszko, Werner Kra
use, Eugeniusz Siewert, Andrzej Papierz, Zygmunt 
Babiński). 

Syasób osadzania dźwigarów w obmurzu szybów 
kopalnianych oraz urządzenie do stosowania tego 

sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
trwałości zamocowania w obmurzu i likwidacji obluzo
wania związanych z występowaniem drgań prowadni
ków szybowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wokół 
wprowadzonego do obmurza dźwigara wykonuje się 
w ilości od jednego do czterech otworów, po czym 
sprężonym powietrzem oczyszcza się * otwory oraz 
szczeliny wokół dźwigara i pod ciśnieniem zalewa się 
je przygotowaną wymieszaną uprzednio masą klejąeą 
na bazie żywic poliestrowych albo epoksydowych. 

Na chmurze wokół dźwigara zakłada się folie, a 
na niej polieturanową piankę w kształcie płyty i do
ciska się ją klinami, a w otwory wprowadza się kie-

Urząćzenie do stosowania sposobu składa się z 
dwóch ukształtowanych rozbieralnych blach (7) 
wzmocnionych przyspawanymi kształtownikami (8) 
rozłącznie połączonych dworna zaciskami (7). 

(3 zastrzeżeń-.a) 

E21D 
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Złącze do obudowy chodnikowej o profilu 
korytkowym zwłaszcza dla podkładów tąpiących 

E21D P. 196778 18.03.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój", Ruda Śląska, 
Polska (Antoni Zieliński, Mirosław Chudek, Tadeusz 
Golisz, Antoni Gołaszewski). 

Sposób wzmacniania obudowy wyrobisk 
korytarzowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wzmocnienia 
łukowej obudowy wyrobisk korytarzowych a zwłasz
cza wykładki tej obudowy wykonanej z drewna, be-
tonitów lub metalowej siatki wykładzinowej. Wynala
zek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia trwałości obu
dowy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że naj
pierw w wyrobisku usuwa się sterczące, połamane 
kawałki wykładzin (1). Następie wzdłuż ociosów wy
ciąga się siatkę wzmacniającą (2), którą mocuje się 
na każdym łuku (3) odrzwia za pomocą korytek (4) 
przymocowanych nakładkami (5) i śrubami (6). Tak 
zamocowana siatka wzmacniająca (2) przylega na ca
łej powierzchni do wykładzin z niewielkim napręże
niem. 

Sposób według wynalazku nadaje się do stosowania 
we wszystkich wyrobiskach korytarzowych zarówno 
do wzmacniania wykładki jak i do izolowania zro
bów oraz jako boczna tama podsadzkowa. 

(1 zastrzeżenie) 

E21D P. 201653 T 20.10.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (An
drzej Raczyński, Tadeusz Mamczarczyk, Michał Fels, 
Bohdan Sawka, Sylwester Janus, Zenon Mrowieć). 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sprężystego roz
pierania bocznych ścianek korytek obudowy chodni
kowej, przez co zwiększa się tarcie w złączu i hamuje 
w warunkach pokładów tąpiących nadmierne osiada
nie elementów odrzwi obudowy. 

Złącze według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma dodatkowe strzemię w postaci rozprężnego 
zamka, założonego pomiędzy konwencjonalnymi strze
mionami zaciskającymi nałożone na siebie końce ko
rytek (4). Rozprężny zamek stanowi klin (1) o kącie 
rozwarcia większym od zbieżności bocznych ścianek 
korytek i podstawie większej od ich wewnętrznej sze
rokości. Klin (1) jest osadzony w górnym korytku za 
pomocą kabłąka (2), połączonego z dolnym jarzmem 
(3) wyposażonym w zabierak (5) i stykającym się tyl
ko z dnem, a co najwyżej z częścią bocznych ścianek 
dolnego korytka. (4 zastrzeżenia) 

E21D P. 202045 T 09.11.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Je
rzy Krywult, Helmut Kasza, Stanisław Łaboński, Ta
deusz Mamczarczyk, Jan Perek, Andrzej Raczyński). 

Strzemię obudowy górniczej 

Przedmiotem wynalazku jest strzemię obudowy 
górniczej, zwłaszcza łukowej obudowy chodnikowej z 
profilowych elementów. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawienia 
współpracy końcówek łuków obudowy chodnikowej. 

Strzemię według wynalazku ma modelowany ka-
błąk (4), którego nagwintowane cylindryczne końców
ki (6) przechodzą od góry w odcinki (7) o przekroju 
zmieniającym się stopniowo z kołowego na owalny, o 
rosnącej szerokości i malejącej grubości. Odcinki (7) 
są przekształcone w miejscu przegięcia kabłąka (4) w 
płaskie części (8) tworzące gniazda dla kołnierzy na
łożonych na siebie elementów (1, 2) obudowy, prze
chodzące ponownie w łączący je odcinek (9) o prze
kroju cylindrycznym. Zewnętrzne powierzchnie (10) 
części (8) i tworząca (11) odcinka (9) znajdują się na 
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jednakowej wysokości. Odcinki (7) są ustawione 
względem części (8) pod kątem (a) wynoszącym od 
90° do 130°. W uproszczonej wersji strzemienia cylin
dryczne końcówki modelowanego kabłąka przechodzą 
w miejscu przegięcia bezpośrednio w płaskie części o 
wewnętrznych powierzchniach nachylonych w kierun
ku tych końcówek pod kątem do 40°. (4 zastrzeżenia) 

E21D P. 204029 16.01.1978 

Pierwszeństwo: 17.01.1977 - RFN (nr P. 2701641.7) 

Bochumer Eisenhütte Heintzmann GmbH & Co., 
Bochum, Republika Federalna Niemiec. 

Przesuwna obudowa pomocnicza dla obszaru przejścia 
ściana - chodnik 

Rama obudowy (4) według wynalazku przesuwna w 
Kierunku wzdłużnym chodnika ma co najmniej dwa, 
względnie przesuwne do siebie, oraz zmieniające wy
sokość zespoły podpierające (A, B) i podchwytuje z 
jednej strony, za pomocą zmiennych w długości oraz 
przesuwnych korpusów wyrównawczych (22) odrzwia 
(2), a z drugiej strony za pomocą przynajmniej jednej 
bocznej stropnicy wysuwanej (31), blisko chodnikowy 
obszar stropu ściany (3). Każdemu zespołowi podpie
rającemu (A, B) jest przyporządkowana boczna strop
nica wysuwana (31). 

Zespoły podpierające (A, B) mają belki stropowe 
(5, 16) i belki spągowe (6, 15) odsuwane od siebie, oraz 
prowadzone przymusowo przez przesuwniki tłokowe. 

Każdemu zespołowi podpierającemu są przyporząd
kowane korpusy wyrównawcze (22) zmienne w dłu
gości, przez własny środek mechaniczny lub hydra
uliczny. Korpusy wyrównawcze (22) mają przesuwni
ki tłokowe połączone między sobą. (19 zastrzeżeń) 

E21F P. 196474 07.03.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Gór
niczego „Budokop", Mysłowice, Polska (Eugeniusz Po
syłek, Henryk Piechulek, Eugeniusz Noworyta). 

Urządzenie do kontroli wypływu solanki w otworze 
mrożeniowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji skutecznie sygnalizującej awarię układu 
mrożeniowego oraz pozwalającej na zmniejszenie strat 
spowodowanych ubytkami solanki. 

Urządzenie do kontroli wypływu solanki w otworze 
mrożeniowym według wynalazku składa się z korpu
su (1), regulacyjnej śruby (3) z korkiem (7), mem
brany (5), dociskowego pierścienia (2), ochronnej rury 
(4), przewodu zasilania (9), wypełniacza (8) korzystnie 
żywicznego i uszczelki (6). (1 zastrzeżenie) 

E21F P. 196857 21.03.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Walen
ty Frydel, Jerzy Pawelczyk, Krzysztof Karowiec, Wik
tor Swietluk, Władysław Mackiewicz, Adam Nowotar
ski, Stefan Wilczkowski, Heliodor Żak, Bogusław 
Hebda, Kazimierz Śniatyńczuk). 

Pianotwórczy środek do zwalczania zapylenia 

Przedmiotem wynalazku jest pianotwórczy środek 
do zwalczania zapylenia, zwłaszcza w górnictwie wę
glowym. Pianotwórczy środek według wynalazku za
wiera 100-700 części wagowych liniowego alkilobenze-
nosulfonianu o ciężarze cząsteczkowym 320-500 je
dnostek, 5-200 części wagowych mocznika, 0,1-50 
części wagowych nieorganicznych soli: metali alkalicz
nych, ziem alkalicznych, etanoloaminowych lub amo
nowych, 200-800 części wagowych wody oraz 0-300 
części wagowych alkilosiarczanów o ciężarze cząstecz
kowym 250-380 jednostek, oksyetylenowanych 0 - 4 
cząsteczkami tlenku etylenu i/lub 0-300 części wago
wych alkoholi alifatycznych lub aromatycznych oksy
etylenowanych 5-20 cząsteczkami tlenku etylenu. 

(2 zastrzeżenia) 

E21F P. 196879 24.03.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Jan Rynik). 

Bęben łańcuchowy zwłaszcza przenośników 
zgrzebłowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji zjawi
ska zakleszczania się ogniw w gniazdach poprzez 
poprawę współpracy bębna łańcuchowego z łańcuchem 
zgrzebłowym w wyniku zwiększenia skutecznego kąta 
współpracy. 

Bęben łańcuchowy według wynalazku posiada koła 
gniazdowe (1) o ilości zębów (2) mniejszej od ilości 
gniazd (3), przy czym gniazda (3) są jednostronnie ot
warte i mają ścianki oporowe tylko od strony zębów 
(2).. 

Powierzchnie (7) gniazd (3) przylegają do ogniw 
czynnych (4) łańcucha na całej ich długości. Koła 
gniazdowe (1) korzystnie posiadają zęby o kształcie 
asymetrycznym, przy czym stosunek kąta obrotu (a2) 
pomiędzy ogniwem czynnym (4), poprzedzającym o-
gniwo bierne (5), a tym ogniwem biernym (5) do kąta 
obrotu ( a j pomiędzy ogniwem czynnym (4), a ogni
wem biernym (5) znajdującym się za ogniwem czyn
nym (4), jest większy od 1,2. Powierzchnie zębów (2) 
robocza (12) i nierobocza (13) są wycinkami powierz
chni bocznej walca lub powierzchni bocznej stożka 
ściętego. (5 zastrzeżeń) 
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F02B P. 201970 T 07.11.1977 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Andrzej Ko
walewicz, Karol, Ekert, Waldemar Gryglewski). 

Komora spalania w tłoku silnika wysokoprężnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia emisji 
składników toksycznych i hałasu silników wysoko
prężnych. 

Komora według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że wlot do komory (3) wykonanej w tłoku (2) przykry-

E21F P. 201683 T 22.10.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój", Ruda Śląska, 
Polska (Antoni Zieliński, Włodzimierz Kondziołka, 
Antoni Nimpsch). 

Sposób wykładania zsuwni i przesypów wykładziną 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji hała
su powstającego podczas transportu materiału na prze
sypach i zsuwniach i zmniejszenia kruszenia się tran
sportowanego materiału. 

Sposób według wynalazku polega na bieżącym wy
kładaniu przesypów i zsuwni materiałem amortyzują
cym, który stanowią odpady gumowej taśmy tran
sportowej nawiniętej na bęben (2). Urządzenie we
dług wynalazku składa się z podstawy (1) na której 
zamocowana jest wspólnie stacja zwrotna przenośnika 
transportowego (10) oraz konstrukcja bębna (2). Bę
ben ma nawinięty fartuch amortyzujący (3), prowa
dzony rolkami (4), (5), (6), (7), oraz samoklinującą rolkę 
(8) zamocowaną w wodziku (9). (1 zastrzeżenie) 

ty jest perforowaną (8) przesłoną (1), która ma wy
cięcie (5) dla wtrysku paliwa oraz szczelinę obwodo
wą (4). Przesłona (1) jest mocowana do tłoka (2) za 
pomocą dwu wkrętów (11), przy czym jeden z wkrę
tów (11) przechodzi przez owalny otwór w przesłonie 
(1). 

Silniki spalinowe z komorą według wynalazku mogą 
być stosowane do napędu transportu wewnętrznego 
nawet w pomieszczeniach zamkniętych. 

(2 zastrzeżenia) 

F02F P. 201895 T 02.11.1977 
B23P 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Zbigniew 
Górny, Stanisław Jarnuszkiewicz, Zbigniew Kani
kuła). 

Cylinder silnika spalinowego oraz sposób wytwarzania 
cylindra silnika spalinowego 

Cylinder silnika spalinowego małej mocy, zwłaszcza 
dwusuwowego wyposażony w żeliwną tuleję (2), cha
rakteryzuje się tym, że zewnętrzna powierzchnia tu-
lei (2) ma kształt stożka ściętego o kącie pochylenia 
równym kątowi pochylenia nieobrobionej powierzchni 
wnętrza cylindra (1), uzyskanej z rdzenia w formie 
odlewniczej. 

Sposób wytwarzania cylindra według wynalazku 
polega na tym, że do nieobrobionego stożkowego ot
woru cylindra wykonanego z pochyleniem odlewni
czym, wtłacza się stożkową tuleję żeliwną (2) od 
strony skrzyni korbowej lub od strony zdejmowanej 
głowicy (3). (2 zastrzeżenia) 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 
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F02K P. 201893 T 02.11.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zdzi
sław Kieżuń). 

Zintegrowany system napędu rakiet 

Przedmiotem wynalazku jest zintegrowany system 
napędu rakiet mający zastosowanie do wprowadzania 
pojazdów kosmicznych na orbity satelitarne. System 
według wynalazku stanowi pojazd kosmiczny (1) wy
posażony w elastyczne powłoki (2) i w sztywne po
krywy (3) zamocowane przegubowo do dysku (4). W 
dysku (4) zamocowane są pojemniki (5) na ciekły 
tlen. W centralnej części znajduje się przestrzeń (6) 
przeznaczona na pomieszczenia użytkowe. Wokół prze
strzeni (8) umocowane są dwuprzepływowe silniki (7). 
Elastyczne powłoki (8) tworzą kanał (8) przez który 
przepływa tlen zasilający odrzutowe silniki (9). 

(1 zastrzeżenie) 

F15B P. 196383 01.03.1977 

Reszelski Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnic
twa, Reszel, Polska (Jerzy Małecki, Jan Jurkin). 

Układ rozłączania napędu rębarki 

Układ pneumatyczny rozłączania, zwłaszcza w przy
padkach nagłych, napędu rębarki do wytwarzania 
zrębków drzewnych zawieszonej na ciągniku, według 
wynalazku utworzony jest z dwóch siłowników pneu
matycznych, z których siłownik (1) połączony jest me
chanicznie z pedałem sprzęgła (2) ciągnika, na któ
rym rębarka jest zawieszona, a siłownik (3) połączo
ny jest także mechanicznie z dźwignią hamulca tar
czy (5) rębarki, z dwóch zaworów dławiących (8, 9) i 
zaworu rozdzielczego (10) oraz z łączących odpowie
dnio ten układ przewodów pneumatycznych (6, 7). U-
kład ten zasilany jest sprężonym powietrzem poprzez 
zawór rozdzielczy z układu pneumatycznego ciągnika. 

(1 zastrzeżenie) 

F16C P. 196456 04.03.1977 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Olgierd Ol
szewski, Jerzy Pasiński). 

Łożysko z tarczą do odprowadzania ciepła 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji, która intensyfikując odprowadzenie cie
pła ze strefy tarcia umożliwiłaby zwiększenie obcią
żalności węzła konstrukcyjnego. Łożysko z tarczą do 
odprowadzania ciepła według wynalazku zawiera tar
czę (4) dowolnie ukształtowaną i zamocowaną na wale 
(Î), osadzonym obrotowo w panwi (2) umieszczonej w 
korpusie (3). (1 zastrzeżenie) 

F16D P. 202137 T 15.11.1977 

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, 
Pruszków, Polska (Krystyn Giza, Adam Janusz Cie-
szewski, Henryk Szymański, Bronisław Jurek). 

Przegub cierny kulisty 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji eliminującej wpływ zużycia elementów 
ciernych na zmianę wartości momentu oporowego 
przegubu. 

Przegub cierny kulisty umożliwiający uzyskanie o-
kreślonego momentu obrotowego, w szczególności do 
utrzymywania w określonej pozycji w przestrzeni ele
mentów związanych z przegubem, na przykład ra
mion lampy oświetleniowej, według wynalazku składa 
się z obudowy (1) w której usytuowane są cierne 
pierścienie (2 i 3) zamknięte w obudowie za pomocą 
sprężystego pierścienia (6), wewnątrz którj^ch osadzony 
jest sprzężony z nimi za pomocą kulki przegub zło
żony z kulistych segmentów (7 i 8) zaopatrzonych w 
nośne powierzchnie, wewnątrz którego usytuowana 
jest sprężyna (9) zamknięta nakrętką (11), umożliwia
jąca jednoczesne usytuowanie współosiowe tych ele
mentów do osi obrotu przegubu. (2 zastrzeżenia) 
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FISH P. 198592 11.03.1977 

Sundstrand Corporation, Rockford, Stany Zjedno
czone Ameryki. 

Układ synchronicznego sterowania przekładni 
hydrostatycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu, w którym zawory rozdzielcze sterują prędko
ścią przekładni. 

Układ synchronicznego sterowania przekładni hy
drostatycznych według wynalazku zawiera zawór o-
brotcwy (110) mający parę członków (111, 112), obroto
wych względem siebie, połączonych z wałami (115, 
116), obracającymi człony (111, 112) z prędkością pro
porcjonalną do prędkości poszczególnych przekładni. 

Otwór wylotowy (135) zaworu obrotowego jest połą
czony z miską olejową (S), a para otworów wloto
wych (125, 126) jest połączona z przewodami (130, 131). 
Człony (111, 112) zaworu obrotowego (110) zawierają 
otwory (152, 153, 154, 155, 156, 157) współpracujące 
przy sterowaniu przepływem oleju pomiędzy otwora
mi wlotowymi (125, 126) a otworem wylotowym (135) 
zaworu obrotowego (110). (11 zastrzeżeń) 

F16J P. 202043 T 07.11.1977 
F16K 

Kłodzka Fabryka Urządzeń Technicznych, Kłodzko, 
Polska (Jan Krzemień). 

Uszczelnienie trzpienia zaworu 

Uszczelnienie według wynalazku stanowi szczeliwo 
(7) znajdujące się w otwartej od wnętrza zaworu ko
morze (8) pokrywy, dociskane przez uprofilowaną sprę
żystą membranę (6) zamocowaną w podtoczeniu (1) 
kadługa (2) i dociśniętą pokrywą (4). Membrana (6) w 
części stykającej się ze szczeliwem zaopatrzona jest 
w pierścieniowe obrzeże (9). (3 zastrzeżenia) 

F16K P. 196551 09.03.1977 

Fabryka Przyrządów i Uchwytów „Ponar-Bial", 
Białystok, Polska (Włodzimierz Kielczyk, Zygmunt 
Stefanowicz). 

Zawór rozdzielająco-odcinający, zwłaszcza do 
uchwytów blokowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji niezawodnej w działaniu, umożli
wiającej utrzymanie stałego ciśnienia w komorach u-
rządzeń z zastosowanym zaworem, po odcięciu dopły
wu powietrza z kanałów zasilających. Zawór, składa
jący się z korpusu z kanałami odprowadzającymi i 
doprowadzającymi powietrze oraz umieszczonych 
wewnątrz tłoczków, według wynalazku charakteryzu
je się tym, że środkowy tłoczek (2) umieszczony suw-
liwie w tulei prowadzącej (4) z obu stron jest zetknię
ty czołowo z bocznymi tłoczkami (3a) i (3b) usytuo
wanymi współosiowo w prowadnicach podtrzymek 
(5a) i (5b) ustalonych w określonym położeniu za po
mocą pokryw (6) dociskających je do tulei prowadzą
cej (4). Boczne tłoczki (3a) i (3b) są wewnątrz wydrą
żone i mają na swych powierzchniach czołowych ot
wory przelotowe (11) oraz otwory (10) wykonane w 
pobliżu swych denek i łączące wewnętrzne ich wydrą
żenia z wnętrzem zaworu oraz kanałami zasilająco-
upostowymi (III) i (IV). Tuleja prowadząca (4) ma 
otwory (13) i (14) wykonane na obwodzie i łączące 
wnętrze zaworu z kanałami zasilająco-upustowymi 
(I) i (II). Tłoczek środkowy (2) i tłoczki boczne (3a) 
i (3b) są odpowiednio uszczelnione. (5 zastrzeżeń) 
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F16K P. 196607 10.03.1977 

' Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa
łych „Bipromog", Gliwice, Polska (Olgierd Mytko). 

Zawór do mediów płynnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro
stego, samouszczelniającego się w trakcie pracy, ła
twego w obsłudze zaworu, umożliwiającego stosowanie 
przy dowolnych wielkościach pola przekroju przewo
dów transportujących. 

Zawór do mediów płynnych według wynalazku skła
da się z zamocowanego na osi (7) ułożyskowanej w 
pokrywie (5) i korpusie (1) jarzma (8), w którym znaj
duje się co najmniej jeden otwór wiodący element 
(11) prowadzący i co najmniej dwa wycięcia M b" pro
wadzące elementy sprężyste (12), połączone z zamyka
jącym wycinkiem pierścienia (13) za pomocą co naj
mniej jednego elementu (11) prowadzącego i co naj
mniej dwóch elementów (12) sprężystych. Wycinek 
pierścienia (13) przylega do uszczelnienia (4) osadzo
nego w korpusie (1). (2 zastrzeżenia) 

F16K P. 202188 T 15.11.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jerzy Tomczyk). 

Zawór przelewowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zapewniającej automatyczne sterowanie 
prędkością narastania ciśnienia w obwodzie hydrau
licznym, ograniczającej możliwe do wystąpienia przy 
szybkim przesterowaniu rozdzielacza obciążenia dyna
miczne i tłumiącej drgania wynikłe z ruchów nie
ustalonych maszyny. 

Zawór przelewowy, złożony z zaworu podwójnego 
działania, według wynalazku ma oparty o czoło sprę
żyny regulacyjnej (8) tłoczek (7) o średnicy (dx) więk
szej niż średnica (d2) otworu zaworu przelewowego, 
umieszczony w nastawnym trzpieniu (6), zaopatrzony 
w śrubę regulacyjną (10). W trzpieniu (6) znajduje 
się komora (5) wypełniona olejem, połączona poprzez 
zawór jednostronnie dławiący z obwodem hydraulicz
nym. (1 zastrzeżenie) 

F16K P. 205844 04.04.1978 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy", 
Jastrzębie, Polska (Antoni Jończyk, Wacław Solik). 

Zasuwa płaska 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro
stej konstrukcji o pewnym działaniu i małych wymia
rach. 

Zasuwa, służąca do zamykania przepływów miesza
niny cieczy i części stałych oraz do regulacji natęże
nia przepływu mieszanin o działaniu silnie ścierają
cym, według wynalazku ma płyty zewnętrzne (1) po
łączone wzdłuż dłuższych boków (2), w których wy
konany jest otwór (5) o średnicy równej średnicy ot
woru w płycie wewnętrznej (3), wystającej poza płyty 
zewnętrzne (1) na długość równą co najmniej średnicy 
otworu (5). Płyta wewnętrzna (3) przesuwa się wzglę
dem płyt zewnętrznych (1) za pomocą śruby pocią
gowej poprzez obracanie kółkiem ręcznym. 

(1 zastrzeżenie) 
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F16L P. 196407 03.03.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń 
Energetycznych, Tarnowskie Góry, Polska (Józef Bie
gaj, Bołidan Staszewski, Ignacy Kucharski). 

Zawieszenie sprężynowe o stałej sile oddziaływania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji o stałej sile oddziaływania niezależnie od 
pozycji przemieszczania rurociągu. 

Zawieszenie sprężynowe, składające się z trzech ze
społów sprężynowych umieszczonych w korpusie (7) 
o kształcie litery „T' zakończonym od góry nakrywa 
(2), przez którą przechodzi ucho (1) zawieszone na 
konstrukcji, według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma zespół sprężynowy główny, składający się 
z co najmniej jednej głównej sprężyny (10) oraz dwa 
zespoły korygujące ułożone naprzeciw siebie poprzecz
nie do zespołu głównego. Każdy zespół korygujący 
składa się z co najmniej jednej sprężyny (6). Wszyst
kie zespoły sprężyn połączone są ze sobą przegubo
wo dźwigniami (3), mającymi łożyska-rolki (4) na pro
wadnicach (5). Zamiast dźwigni (3) można zastosować 
zespół krzywek w kształcie wycinków koła. 

(2 zastrzeżenia) 

F16L P. 196633 11.03.1977 

Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Zakład 
Projektowania i Usług Inwestycyjnych, Wrocław, Pol
ska (Kazimierz Karbowski, Czesław Świerczek). 

Sposób łączenia rur oraz trójnik do łączenia rur 
w sieciach kanalizacyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu łączenia odgałęzień przewodów odprowadza
jących wodę deszczową i technologiczną z przewoda
mi głównymi oraz elementu łączącego. Sposób łącze
nia rur w sieciach kanalizacyjnych przy zastosowaniu 
trójnika składanego według wynalazku przeprowadza 
się w dwóch kolejnych fazach. W pierwszej fazie u-
stawia się element dolny (1) trójnika składanego na 
gruncie wykonanego wcześniej wykopu. Następnie na 
wgłębienia (2, 3, 4) w elemencie dolnym nakłada się 
warstwę plastycznej zaprawy cementowej, a na tę 
warstwę kładzie się końce przewodów betonowych. 
W drugiej fazie łączenia na końcówki przewodów na
kłada się warstwę zaprawy cementowej i przykrywa 
elementem górnym (10) trójnika składowego. Trójnik 
według wynalazku stanowi element dolny (1) i ele
ment górny (10), przy czym oba te elementy mają na
przeciwległe wgłębienia (2), (3), i (4) oraz (2a), (3a), 
(4a). Połączone elementy (1) i (10) tworzą foremną 
bryłę w kształcie prostopadłościanu z wychodzącymi 
otworami w trzech ścianach bocznych. (2 zastrzeżenia) 

F16L 
F24F 

P. 198862 T 14.06.1977 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Pol
ska (Wiesław Janiszewski). 

Kolektor 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji o małych wymiarach i ciężarze, o zmniej
szonych oporach przepływu powietrza oraz zmniejszo
nych kosztach wytwarzania i eksploatacji. 

Kolektor, służący zwłaszcza do łączenia przewodów 
elastycznych spawalniczych odciągów miejscowych, 
według wynalazku ma głowicę (1) o kształcie walca 
obrotowego z denkiem (2) i promieniowo usytuowa
nymi względem osi głowicy (1) króćcami (3) stykają
cymi się ze sobą na całym obwodzie głowicy (1), roz
łącznie połączoną ze spiralną obudową (4) zaopatrzo
ną w kierownice (5) rozmieszczone symetrycznie wo
kół bieguna spirali obudowy (4), zachodzące na siebie 
i kierujące strumienie płynu zgodnie z kierunkiem 
jego przepływu w obudowie (4), stycznie po swej po
wierzchni, przy czym oś głowicy (1) pokrywa się z bie
gunową osią obudowy (4), a szczeliny (6) utworzone 
przez kierownice (5) korzystnie wyposażone są w pro
stownice (7) o kształcie falistym, kierujące płyn stycz
nie do kierownic (5) w płaszczyznach prostopadłych 
do osi obudowy (4). 

Wynalazek znajduje główne zastosowanie przy wen
tylacji miejscowej stanowisk spawalniczych i malar
skich w przemyśle stoczniowym (2 zastrzeżenia) 
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F16N P. 196682 14.03.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Gliwice, Polska (Jan Stanoszek, Stanisław Zakra-
wacz, Mieczysław Panz, Edwin Kukla, Jerzy Urbań
czyk). 

Wytwornica mikromgły olejowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nie
zawodnej konstrukcji bezpiecznej w użyciu, wytwa
rzającej mgłę olejową o jednorodnej strukturze kropli 
oleju o wymiarach poniżej 2 [im. 

Wytwornica mikromgły olejowej ma króciec (1) do-
lotu sprężynowego powietrza połączony poprzez filtr 
(2) odwodnienia i oczyszczenia powietrza, elektroma
gnetyczny zaporowy zawór (3), reduktor (4) ciśnienia 
i grzejnik (5) powietrza z rozpylającą głowicą (8). Do 
głowicy (8) podłączony jest blok ssący (7) oleju, ma
jący kosz ssący zanurzony w oleju w zbiorniku (6). 
Głowica (8) ma wyprowadzenie poprzez rozpylającą 

•przesłonę do przestrzeni nad olejem zbiornika (6). U 
góry zbiornika (8) wewnątrz usytuowany jest separa
tor połączony z króćcem (11) wylotu mikromgły. Wy
twornica znajduje zastosowanie w przypadku central
nego smarowania poszczególnych par trących urządze
nia. (2 zastrzeżenia) 

F23C P. 196S31 14.03.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Predom" w War
szawie - Oddział Zamiejscowy, Wrocław, Polska 
(Walerian Strzyżewski). 

Instalacja gazowa palników nawierzchniowych 
kuchni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji eliminującej niekontrolowany wypływ ga
zu i możliwość jego wybuchu. 

Instalacja gazowa składa się z płyty podpalnikowej 
(1) z otworami (3) i wspornikami (2), do których prze
suwnie mocowane są podtrzymki (4) dociskające kor
pusy (6) palników nawierzchniowych do płyty pod
palnikowej (1), przy czym podstawa (7) korpusu (3) 
wchodzi do otworu (5.) podtrzymki (6), a górna część 
(8) korpusu (6) do otworu (3) płyty (1). 

Instalacja ma znane przewody gazowe (9) i rurę za
worową (10), z zaworami, z tym że rura zaworowa 
jest wyposażona w elastyczny łącznik (11). 

(3 zastrzeżenia) 

F23D P. 201747 T 26.10.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Adam 
Tarczyński, Mieczysław Zembrzuski). 

Palnik dwustopniowy do »pałania gazów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie niedopuszczenia 
do unoszenia się płomienia poza obręb palnika, oraz 
do cofania się do komory mieszania lub do przewo
dów dostarczających gaz do palnika. 

Palnik według wynalazku ma żaroodporną rurę (1) 
o wewnętrznych przewężeniach kolejno po sobie na
stępujących, tworzących przegrody (5, 8). Otwór (6) 
we wlotowej przegrodzie (5) ma czynną powierzchnię 
mniejszą od czynnej powierzchni otworu (9) wyloto
wej przegrody (8). Przegrody mogą być ustawione 
przy krawędziach (4, 7) rury (1) albo obie albo tylko 
jedna przy którejś z tych krawędzi (4, 7). Przewęże
nia rury (1) mogą mieć kształt stożkowy. 

Palnik ten jest przeznaczony zwłaszcza do spalania 
gazów niskckalorycznych, o dużym udziale tlenu lub 
gazów o zmiennym składzie, szczególnie do spalania 
palnych odpadów gazowych. (5 zastrzeżeń) 

F231I P. 190741 16.03.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń 
Energetycznych, Tarnowskie Góry, Polska (Paweł 
Trójca, Kazimierz Pietrowski). 

Urządzenie do zawieszania pomostu nośnego rusztów 
dopalających pod kotłem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji umożliwiającej prosty montaż i demontaż 
całego pomostu wraz z rusztami w czasie remontu jak 
również części pomostu z jednym rusztem. 

Urządzenie według wynalazku ma grzebieniaste bel
ki (1) zamocowane do rur bocznych ekranów kotła. 
Grzebieniaste belki (1) połączone są przegubowo z 
górnymi cięgnami (2) łączonymi parami za pomocą 
górnych belek poprzecznych (3), na których zawieszo
ne są poprzez uchwyty (4) dolne cięgna (5) osadzone 
przesuwnie w dolnych belkach poprzecznych (8), z 
którymi przegubowo połączone są uchwyty (9) zamo
cowane na stałe do poprzecznej belki dzielonego po
mostu nośnego rusztów dopalających. (2 zastrzeżenia) 
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Fi$. I 

F23L P. 196788 19.03.1977 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Prze
mysłowego Nr 1, Wrocław, Polska (Władysław Czap
ski, Marian Ganicz). 

Sposób montażu kominów wentylacyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego sposobu eliminującego drogi sprzęt i dodat
kowe, skomplikowane konstrukcje, umożliwiającego 
montaż komina bez potrzeby przerywania procesu 
produkcyjnego. 

Wynalazek znajduje zastosowanie w tych przypad
kach, gdy obiekt jest ukończony i pokryty lekkim 
dachem, a zachodzi konieczność zamontowania komi
nów wentylacyjnych poprzez dach. Sposób według wy
nalazku polega na tym, że stosuje się konstrukcje 
wsporcze, które rozmieszcza się na dwóch poziomach 
(1) i (2), poniżej przyszłej podstawy kominów. W po
ziomach tych wykonuje się otwory przez które kolej
no przeprowadza się odcinki komina, wprowadzając 
je do góry, a do ostatniego członu od dołu mocuje się 
tymczasowe człony przedłużające komin, których łącz
na długość jest większa od rozstawu pomiędzy pierw
szym a drugim (1) i (2) poziomem konstrukcji wspor
czej. 

Po podniesieniu komina na wymaganą wysokość do 
ostatniego członu mocuje się podstawę komina i łączy 
ją z fundamentem pod komin, po czym odłącza się 
tymczasowe elementy przedłużające i w razie potrze
by usuwa dwupoziomową konstrukcję wsporczą (1, 2), 

(1 zastrzeżenie) 

F24C P. 196506 07.03.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „PREDOM", War
szawa, Polska, (Józef Chmura, Walerian Strzyżewski, 
Feliks Rapak). 

Kuchnia węglowa, zwłaszcza dla gospodarstw 
wiejskich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji kuchni węglowej, w której boki piekar
nika nagrzewałyby się równomiernie i mniejsze by
łoby osadzanie się sadzy. 

Kuchnia według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że kanały spalinowe piekarnika (12) i inne ele
menty kuchni zostały ukształtowane tak, że odległość 
(22) między sufitem (10) schowka (9) i płytami grzew
czymi (8) tak się ma do głębokości (2) korpusu (1) 
kuchni i do jego szerokości (3) w przybliżeniu jak 1 : 1, 
1 : 1,8. Szerokość (19) kanału spalinowego (18) między 
paleniskiem (5) i piekarnikiem (12) ma się tak do sze
rokości (21) kanału bocznego (20) między piekarnikiem 
i bokiem (4) korpusu (1), i do szerokości (14) piekar
nika w przybliżeniu jak 1 : 1,5 :5,4. (2 zastrzeżenia) 

F24C P. 202048 T 09.11.1977 

Kazimierz Chodkiewicz, Kraków, Polska (Kazimierz 
Chodkiewicz). 

Grzejnik gazowy 

Przedmiotem wynalazku jest oszczędny grzejnik ga
zowy do ogrzewania pomieszczeń. 

Grzejnik według wynalazku stanowi korpus (1) wy
konany z pięciożebrowego elementu co., który w 
dolnej części ma palnik gazowy ze ściśle unormowa
nym dopływem powietrza (9), do którego gaz dopro
wadzany jest przewodem (7) poprzez zawór (5) połą
czony z palnikiem uszczelnieniem azbestowym (6) a 
w górnej części ma rury (i) odprowadzające spaliny 
poprzez kolektor (2) i przewód (3) do komina (10 i 11). 

(1 zastrzeżenie) 
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F24F 
E04D 

P. 202891 13.12.1977 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwe
stycji Przemysłu Chemicznego „Prochem", Warszawa, 
Polska (Wiesław Tykwiński). 

Uniwersalna klapa dymowa 

Przedmiotem wynalazku jest klapa dymowa słu
żąca do odprowadzania z pomieszczenia dymów i ga
zów powstałych w czasie pożaru oraz spełniająca po
nadto w normalnych warunkach rolę świetlika, a tak
że wywietrznika. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia sku
teczności działania klapy bez względu na kierunek 
wiatru. 

Klapa według wynalazku ma mechanizm składający 
się z dźwigni kątowej (2), dwóch osi (3) oraz cztereeh 
dźwigni przegubowych (4). który to mechanizm po
woduje podnoszenie ramy (6) wraz z kopułkowym 
świetlikiem dachowym (7) równolegle do podstawy. 

Siłownik (1) jest usytuowany poza obrębem otworu 
wywiewnego a skok siłownika (1) jest mniejszy od 
wysokości podnoszenia klapy. (3 zastrzeżenia) 

F27D P. 196395 01.03.1977 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Jan Szargut, Krzysztof Matuszewski, Janusz 
Wandrasz). 

Sposób wytwarzania gorącego gazu redukcyjnego dla 
wielkich pieców 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania 
do produkcji gazu redukcyjnego znanych nagrzewnic 
wielkopiecowych, które charakteryzują się dużą nie
zawodnością i trwałością oraz umożliwia prowadzenie 
całego procesu w jednym urządzeniu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
nagrzanej nagrzewnicy korzystnie typu Cowpera 
wprowadza się pod ciśnieniem 2 - 6 bar paliwo gazo
we zawierające metan i środek konwertujący korzy
stnie gaz zawierający dwutlenek węgla, albo parę 
wodną albo ich mieszaninę. (1 zastrzeżenie) 

F24F P. 201710 T 22.10.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń 
Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających „Ba-
rowent", Katowice, Polska (Karol Pawelski, Henryk 
Kołodziej). 

Kolektor wielofunkcyjny zwłaszcza do urządzeń 
klimatyzacyjnych 

Umiejscowienie w jednym elemencie wg wynalazku 
kolektora odwilżacza i regulatora rozwiązuje zagad
nienie poprawy pracy układu chłodniczego poprzez 
wykorzystanie zabudowania kolektora wielofunkcyj
nego przy przepływie czynnika chłodniczego w niższej 
temperaturze. 

Kolektor wielofunkcyjny według wynalazku ma ru
rę wewnętrzną (1) koncentrycznie usytuowaną w ru
rze zewnętrznej (2). Przestrzeń międzyrurowa wypeł
niona jest sorbentem (10), a rurę zewnętrzną (2) wy
posażono we wnętrzu w siatkę (9). Króćce wlotowe 
(4), (5) i (6) usytuowane są stycznie względem rury 
wewnętrznej (1). 

Wynalazek ma szczególne zastosowanie w klimaty
zatorach do wysokich temperatur otoczenia. Zakres 
stosowania wynalazku obejmuje każde inne urządze
nie chłodnicze, w którym zamiast odwilżaczy można 
stosować kolektor wielofunkcyjny według wynalazku. 

(1 zastrzeżenie) 

F24H 
F22B 

P. 201806 T 27.10.1977 

Zakłady Metalowo-Odlewnicze, Rumia-Janowo, 
Polska (Andrzej Filipski, Zygmunt Pażusis, Zbigniew 
Szewczyk, Jan Wodziński, Kazimierz Zonenberg). 

Kocioł centralnego ogrzewania 

Kocioł o parowym lub wodnym czynniku grzejnym 
charakteryzuje się tym, że na wylocie spalin z ko
mory (3) paleniskowej umieszczony jest zespół opło-
mek (5) łączących przestrzeń wodną przewału (4) wod
nego z przestrzenią wodną tylnej części (7) kotła znaj
dującą się nad tylną komorą (6) nawrotną spalin. 

(2 zastrzeżenia) 

F28C P. 196106 17.02.1977 

Biuro Studiów Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego, Warszawa, Polska, (Ta
deusz Bartosz, Anna Jerzykowska, Zdzisław Wnuk, 
Henryk Romańczyk). 
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Układ - wieża, zbiornik cyrkulacyjny, chłodnice 
w fabrykach kwasu siarkowego 

Rozwiązanie układu dla zamknięcia cieczowego wie
ży, mieszania, chłodzenia oraz magazynowania dla 
cyrkulacji kwasu i oleum według wynalazku polega 
na tym, że w zbiorniku cyrkulacyjnym wykonanym 
w znany sposób w postaci stojącego walca, z tworzą
cą zamknięcie cieczowe przegrodą i rurą doprowadza
jącą medium do mieszania oraz pierścieniowo umiesz
czoną komorą chłodzącą, zabudowuje się dodatkową 
przegrodę (5) zaopatrzoną w dolnej części w otwory, 
a w komorze chłodzącej zabudowuje się pakiety chło
dzące, składające się z rur (7), najlepiej średnicy 1 6 -
30 mm, wygiętych w kształcie litery U, wykonane z 
odpowiedniego dla danego medium gatunku stali lub 
z innego tworzywa metalicznego. 

Rury (7) zamocowane są jednym końcem w komo
rze dopływowej (8), a drugim końcem _w komorze od
pływowej (9) wody chłodzącej. Komory (8) i (9) mogą 
być umieszczone ponad zwierciadłem cieczy chłodzo
nej lub też łącznie z rurami zanurzone w cieszy. Prze-

G01B P. 196526 09.03.1977 
G01C 

Kombinat Geologiczny „POŁNOC", Warszawa, Pol
ska (Andrzej Rzewuski, Jan Zaręba). 

Sposób pomiaru ugięcia elementów sprężystych 
płaskich oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób ugięcia ele
mentów sprężystych płaskich oraz urządzenie do sto
sowania tego sposobu, zwłaszcza dla elementów czuj
ników i urządzeń rejestrujących drgania sejsmiczne 
w geofizyce poszukiwawczej. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dokładności po
miaru. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na ba
dany element wywierana jest siła wynikająca z wy

krój komory chłodzącej, dostosowany kształtem do 
pakietów chłodzących jest tak dobrany, aby szybkość 
przepływu cieczy chłodzonej była odpowiednio wy
soka, najlepiej w granicach 0,1 do 0,5 m/sec (między 
rurkami chłodzącymi). (4 zastrzeżenia) 

F28C P. 196410 03.03.1977 

Główne Biuro Studiów i Projektów Energetycz
nych „Energoprojekt", Warszawa, Polska, (Edward 
Curyło, Mieczysław Przekwas, Włodzimierz Wierz
chowski, Adam Widomski, Cezary Jodkowski). 

Instalacja do chłodzenia podgrzanej wody 
w elektrowniach i elektrociepłowniach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji eliminując wystąpienie awarii oraz 
zmniejszenia zużycia energii na potrzeby własne. 

Instalacja według wynalazku ma dysze (11), usy
tuowane na odpowiedniej wysokości nad powierzch
nię zwierciadła wody w kanale (3) i połączone za po
średnictwem rurociągów (10), kolektora (9) oraz pomp 
(8) z kondensatorami (5) tych bloków energetycznych 
(1), które poprzez rurociągi (7) mają jednoczesne po
łączenie z rzeką (2) i kanałem (3). Na brzegu kanału 
(3), równolegle do jego osi, jest rozmieszczony zestaw 
wentylatorów promieniowych (13). Kolektor (9) i ru
rociągi (10) mają stopniowane średnice, zapewniające 
stałe ciśnienie wody na całej ich długości oraz jedna
kowy określony wydatek każdej dyszy (11). 

(4 zastrzeżenia) 

dłużenia ramienia dźwigni, a tym samym zwiększaniu 
momentu nacisku na uginany element, przy tym wiel
kość ugięcia określana jest znanymi metodami pomia
ru liniowego. 

Urządzenie do stosowania sposobu pomiaru ugięcia 
składa się z podstawy (1), do której zamocowana jest 
uchylna płyta (5), na której na kolumnie (11) umiesz
czona jest obrotowo dźwignia (13) z zamocowanymi 
przegubowo pokrętłami, z których jedno stanowi ma
sę obciążającą (14), a drugie masą wyrównującą (15). 
Uchylna płyta (5) urządzenia pozwala na pomiary ele
mentów (27) lub zespołów tych elementów pod róż
nymi kątami w zakresie od 0° do 90°. Do dokładne
go ustalenia wartości ugięcia w funkcji obciążenia 
służą śruby mikrometryczne masy obciążającej (14) 
gniazda (10) oraz układ optyczny zerujący. 

(2 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 
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G01B P. 201278 T 04.10.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Betonów „CEBET', Warszawa, Polska (Jan Piątkowski, 
Stefan Piwowar). 

Sposób bezdotykowych pomiarów cech geometrycznych 
elementów wielkowymiarowych i urządzenie do sto

sowania tego sposobu 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że początek i koniec pomiaru elementu sygnalizowany 
jest impulsem elektrycznym zespołu pomiarowego, 
wywołanym zadziałaniem lub przerwaniem działania 
skolimowanej wiązki promieniowania elektromagne
tycznego, np. światła, na odpowiedni detektor, przy 
czym pierwsze impulsy określają położenie początku 
układu współrzędnych, w które zostają wpisane cechy 
geometryczne mierzonego elementu. 

Urządzenie do stosowania sposobu wyposażone jest 
w zespół sygnalizacyjny (3) w postaci źródła promie
niowania (4) wraz z kolimatorem (5) i detektora (6) 
oraz układ pomiarowy w postaci przetwornika kodo
wo-cyfr owego przemieszczeń kąta (1) sprzężonego 
z rolką (2) o średnicy dobieranej w zależności od dłu
gości mierzonych elementów. 

Wynalazek ma zastosowanie zwłaszcza do pomia
rów wielkopłytowych prefabrykatów dla uprzemysło
wionego budownictwa mieszkaniowego. 

(12 zastrzeżeń) 

G01B P. 202290 T 21.11.1977 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akade
mia Rolnicza, Warszawa, Polska (Bogusław Bajkow-
ski). 

Układ do ustalania środka długości drewna okrągłego 
zwłaszcza kłód tartacznych 

Przedmiotem wynalazku jest układ do ustalania 
środka długości drewna okrągłego, zwłaszcza kłód tar
tacznych na przenośniku wzdłużnym. 

Układ według wynalazku ma licznik elektroniczny 
(L) do którego impulsy z generatora impulsów (Gl) 
kierowane są poprzez funktor koniunkcji (Kj), prze-
rzutnik (P^ i funktor negacji alternatywy (NOR2) w 
cza3ie działania drewna okrągłego na czujnik położe
nia (Czp), natomiast po wyjściu drewna ze strefy 
działania czujnika (Czp) impulsy te są kierowane do 
licznika elektronicznego (L) poprzez funktory ko
niunkcji (K2) i negacji alternatywy (NOR^ NOR2) 
dzięki zastosowaniu przerzutnika (P2). 

(1 zastrzeżenie) 

G0 i S 
BC1J 

P. 202299 T 21.11.1977 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa, Polska 
(Witold Wacławek, Tadeusz Świerczyński, Bernard 
Marciniak). 

Urządzenie do uzyskiwania liniowego przemieszczania 
elementów mechanizmu zwłaszcza pojemników na 
materiały krystalizujące w procesie hodowli monokry

ształów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do
kładności liniowego przemieszczania określonego ele
mentu i zwiększenia dokładności rejestracji szybkości 
przemieszczania się tego elementu i jego położenia. 

Urządzenie ma silnik krokowy (1), którego wał na
pędowy połączony jest poprzez przekładnię mecha
niczną (2) z pojemnikiem (3) przeznaczonym na mate
riały krystalizujące. 

Uzwojenie silnika krokowego (1) połączone jest po
przez komutator elektroniczny (4) z zasilaczem (5), 
przy czym komutator ten połączony jest dodatkowo 
poprzez dzielnik częstotliwości (6) i układ formujący 
impulsy (7) z generatorem impulsów (8). Wyjście ukła
du formującego impulsy (7) połączone jest z wejściem 
miernika częstotliwości (9) wyposażonego w układ 
zmiany czasu pomiaru (10), a ponadto wyjście układu 
formującego impulsy (7) połączone jest z wejściem 
dzielnika licznika (11), którego wyjście połączone jest 
z wejściem elektronicznego licznika (12) sygnalizują
cego położenie przemieszczanego elementu. Wyjście 
licznika (12) połączone jest z wejściem układu steru
jącego (13), którego wyjście połączone jest z wejściem 
sterującym częstotliwością generatora (8). 
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Regulację prędkości przemieszczania się pojemnika 
(3) można realizować ręcznie lub automatycznie przez 
zmianę częstotliwości impulsów sterujących, wytwa
rzanych przez generator (8). (1 zastrzeżenie) 

G01C 
H03K 

P. 196724 16.03.1977 

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte, Gdynia, Polska (Józef Jakubczyk, Eu
geniusz Łowiec, Grzegorz Kornala). 

Ukíad do cyfrowego przetwarzania wskazań 
żyrokompasu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia cię
żaru i wymiarów urządzenia oraz wyeliminowania 
elektromechanicznych części ruchomych. 

Układ do cyfrowego powtarzania wskazań żyrokom
pasu składa się z bloku separującego (3) połączonego 
z obwodem synchronizującym (2) selsjma nadawczego 
żyrokompasu (1). Blok (3) jest z kolei połączony z 
licznikiem rewersyjnym (4) o wyjściach równoleg
łych (2). Zmiany amplitudy napięcia z obwodu syn
chronizującego selsyna są po przetworzeniu w bloku 
(3) zliczane w liczniku (4). 

Układ według wynalazku jest przeznaczony w szcze
gólności do współpracy z maszyną cyfrową. Może być 
zastosowany również przy niektórych zdalnych pomia
rach kąta za pomocą selsynów. (1 zastrzeżenie) 

G01C P. 202230 T 17.11.1971 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Pol
ska (Hieronim Hurnik, Władysław Naskręcki, Roman 
Baranowski). 

Pion elektroniczny 

Przedmiotem wynalazku jest pion elektroniczny 
przeznaczony do pomiaru różnicowego kątów w za
kresie do dwóch minut z czułością rozdzielczą rzędu 
dwóch tysięcznych sekundy. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do
kładności i skrócenia czasu pomiaru. 

Plion elektroniczny zawierający czujnik pomiaro
wy połączony z elektronicznym układem przetwarza
nia i odbioru wyniku pomiarów charakteryzuje się 
tym, że indukcyjny pomiarowy czujnik o grubościen-
nym korpusie stanowią dwie indukcyjne cewki (3). 
Pomiędzy nimi umieszczony jest ruchomy ferytowy 
rdzeń (4) zamocowany na końcu zawieszonego na za-
wieszu (5) grawitacyjnego wahadła (8). Wahadło u-
mieszczone jest wewnętrz korpusu i dokonuje ruchu 
w stosunku do aretującego układu. Indukcyjne cewki 
(3) wchodzą w skład przestrajanych generatorów czę
stotliwości (8). Ich wyjścia są połączone z różnicowym 
mieszaczem (S) częstotliwości, a ten z kolei poprzez 
kształtujący układ (10) jest połączony z jednym z 
wejść bramki (11), do której z drugim wejściem jest 
połączony poprzez dzielnik (12) i sterujący układ (13) 
generator (14) wzorcowej częstotliwości. Wyjście bram
ki (11) jest połączone na pomiarowy licznik (15). 

Pion według wynalazku ma zastosowanie zwłasz
cza do kontroli zachowania się słupa instrumentów 
astronomicznych podczas obserwacji. Może znaleźć też 
zastosowanie w grawimetrii i geodezji. 

(1 zastrzeżenie) 

G01F P. 198681 14.03.1977 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „BIPRO-
HL)T", Gliwice, Polska (Jan Stanoszek, Jerzy Urbań
czyk). 

Sygnalizator poziomu materiałów sypkich 

Przedmiotem wynalazku jest sygnalizator poziomu 
materiałów sypkich stosowany we wszelkiego rodzaju 
zbiornikach materiałów sypkich sygnalizujący mo
ment napełniania zbiornika. 

Wynalazek. rozwiązuje zagadnienie budowy sygnali
zatora sterowanego prądem o niskim napięciu nie
wrażliwego na podwyższone temperatury, wstrząsy i 
udedzenia. 

Sygnalizator poziomu materiałów sypkich ma kor
pus (1), w którym w dolnej części zabudowane są po
ziomo skrzyżowane w osi sygnalizatora dwa magne
tyczne zestyki (2), a od dołu do korpusu (1) zamoco
wana jest obudowa (9), w której osadzone jest wahli-
wie w osi sygnalizatora za pomocą kulowego prze
gubu (8) robocze ramię (5), mające od przegubu (8) 
w kierunku korpusu (1) trwały magnes (4) współ
pracujący z magnetycznymi zestykami (2). Pomiędzy 
biegunem trwałego magnesu (4) a magnetycznymi ze
stykami (2) znajduje się ekranująca osłona (3) osadzo
na w korpusie (1) i tworząca z trwałym magnesem 
(4) szczelinę (11) umożliwiającą wahanie się tego ma
gnesu (4) i wyznaczająca środkową strefę nieczułości. 
Kulowy przegub (8) od strony zbiornika uszczelniony 
jest gumową uszczelką (12). (2 zastrzeżenia) 
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G01F P. 196888 22.03.1977 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Technicznych Prze
mysłu Lekkiego „Uniprot", Łódź, Polska (Jerzy Na
górski, Roman Małecki, Ryszard Szuminski, Roman 
Braczkowski). 

Sposób wykonania rezystancyjnego czujnika poziomu 
cieczy oraz czujnik wykonany tym sposobem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
szczelności czujnika. 

Sposób wykonania czujnika charakteryzuje się tym, 
że zmontowany z elementów składowych czujnik u-
mieszcza się w piecu w temperaturze 250-400°C, ko
rzystnie 300°C, gdzie przetrzymuje się go aż do rów
nomiernego nagrzania się izolatora teflonowego, po 
czym wyjmuje się z pieca i pozostawia w warunkach 
naturalnego chłodzenia aż do ostygnięcia. Czujnik we
dług wynalazku ma korpus (3) w kształcie wydrążo
nego walca, który w swojej górnej części wciśnięty 
jest w izolator tefłonowy (2) posiadający w osi otwór, 
w który wciśnięty jest łeb (1) elektrody metalowej, 
przy czym średnica pręta (4) elektrody jest mniejsza 
od wewnętrznej średnicy korpusu (3), a na po
wierzchniach łba (1) oraz korpusu (3) stykających się 
z izolatorem teflonowym (2) znajdują się wyżłobienia. 

Czujnik według wynalazku przeznaczony jest do 
stosowania, zwłaszcza w procesach barwienia ciśnie
niowego. (3 zastrzeżenia) 

G01K P. 196936 24.03.1977 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Jan Kulka, Władysław Błasz
czyk, Leon Guzik, Jacek Luciński, Ryszard Skotnicki, 
Marek Smoleński). 

Układ optyczno-elektroniczny pirometru 
bichromatycznego 

Przedmiotem wynalazku jest układ optyczno-elek
troniczny pirometru bichromatycznego, przeznaczony 
do pomiaru i rejestracji wysokich temperatur, znajdu
jący zastosowanie w przemyśle elektrografitowym, 
hutniczym, materiałów ogniotrwałych i innych. 

Układ przetwarza dwa promieniowania monochro
matyczne w cyfrową formę, dającą bezpośrednio tem
peraturę w stopniach Kelwina. Układ zawiera filtry 
rezonansowe (4) i (10) dla wybrania odpowiedniej dłu
gości fali, współdziałające z dmowa detektorami (6) 
i (12), połączonymi do wzmacniaczy (7) i (13), przy 
czym sygnał napięciowy konwertorów jest napięciem 
progowym dla dyskryminatorów (16) i (18), na które 
poprzez wtórnik (22) jest podawane również napięcie 
z układu całkującego (15). Ponadto wyjścia dyskrymi
natorów (16) i (18) podłączone są na wejścia ustawia
jące pierwszego przerzutnika i wejścia kasujące dru
giego przerzutnika, znajdujące się w kluczu ładująco-
rozładowującym (14). 

Wyjście pierwszego przerzutnika stanowi wejście 
licznika przełączeń (19), którego wyjście podłączone 
jest do bufonu pamięciowego wyświetlacza wyniku 
(21), a na wejście kasujące licznika przełączeń (19) 
podłączony jest zegar (20), będący źródłem dla układu 
generacji odstępu czasu (17). Układ (17) podłączony 
jest w sprzężeniu zwrotnym do klucza (14). 

(1 zastrzeżenie) 

G01K P. 202047 T 09.11.1977 

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte, Gdynia, Polska (Stanisław Madej, Ja
cek Białkowski, Izydor Kafar, Janusz Wawro). 

Sposób pomiaru temperatury spalin wielocylindrowych 
silników spalinowych i układ do stosowania tego 

sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie jednoczesnego 
pomiaru wartości średniej temperatury całego sil
nika i poszczególnych jego cylindrów. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że uzy
skana wartość średnia temperatury spalin silnika po
dana na miernik jest uśrednioną sumą temperatur u-
zyskaną przez próbkowanie sygnałów ciągłych z po
szczególnych elementów pomiarowych. 

Sygnał wytworzony na wyjściu układu pomiarowe
go stosuje się do automatycznego wyrównywania 
obciążeń współpracujących silników, natomiast sygnał 
z wyjścia układu komutacyjnego stosuje się do okre
ślenia prawidłowości pracy poszczególnych cylindrów. 

Układ do stosowania sposobu charakteryzuje się 
tym, że elementy (1) pomiarowe podłączone są do ko
mutatora (2), sterowanego przez zegar (3) a wyjście 
komutatora podłączone jest do układu (4) korekcyjne
go do którego podłączony jest wskaźnik (5) tempera
tury. (2 zastrzeżenia) 
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GOIK P. 202161 T 15.11.1977 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Wojciech Go-
łygowski, Jarosław Skrynicki). 

Woskowy czujnik temperatury nie ulegający 
zapowietrzeniu 

Przedmiotem wynalazku jest czujnik, w którym 
zmiany temperatury powodują ruch trzpienia. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy czujni
ka, w którym nie występuje zjawisko powstawania 
poduszki powietrznej pomiędzy trzpieniem a gumową 
otoczką. 

Czujnik woskowy według wynalazku składa się z 
obudowy (1) wypełnionej czynnikiem dylatacyjnym 
(2), najczęściej woskiem, wewnątrz którego znajduje 
się otoczka gumowa (3) z wetkniętym trzpieniem (4) 
posiadającym kanał (5) przebiegający wzdłuż jego osi. 

Czujnik może mieć zastosowanie w regulatorach 
temperatury centralnego ogrzewania oraz w termo
statach w przemyśle motoryzacyjnym. (1 zastrzeżenie) 

G01L P. 196657 14.05.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki Przemy
słowej „MERAPNEFAL", Warszawa, Polska (Ja
nusz Bryzek, Krzysztof Piskorski, Edward Astapczyk, 
Mirosław Dawidonis, Andrzej Pietraszewski, Krzysz
tof Tomaszewski, Janusz Szewczyk). 

Tensometryczny czujnik ciśnienia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji ko
nieczności wykonywania obustronnego frezowania w 
sprężonym materiale belki tensometrycznej i zmniej
szenia rozrzutu charakterystyk zespołu mieszka. 

Tensometryczny czujnik ciśnienia zbudowany jest w 
postaci zespołu zawierającego mieszek denka i belkę 
tensometryczną (6), która jest płaska i mocowana do 
wspornika (13) za pośrednictwem płytki (12). 

Płytka (12) umieszczona jest po przeciwnej stronie 
belki (6), niż dołączony do niej mieszek (3). 

Czujnik według wynalazku ma zastosowanie w 
przetwornikach ciśnienia. (3 zastrzeżenia) 

G01L P. 196938 24.03.1977 

Akademia Rolnicza, Kraków, Polska (Bronisław 
Burkiewicz). 

Przyrząd do pomiaru momentu obrotowego urządzeń 
roboczych maszyn, zwłaszcza rolniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia do
konywania pomiaru momentu obrotowego narzędzi 
roboczych maszyn w warunkach polowych. 

Przyrząd według wynalazku ma trzpień (1), zakoń
czony kołnierzem (2) oraz z tuleją (3) i kształtowy cy
linder (4), stanowiący zakończenie badanego wału\(5),, 
współosiowo nałożone na trzpień (1) za pośrednictwem 
współdziałających ze sobą gwintów, umożliwiających 
wkręcenie się trzpienia (1) niezależnie od kierunku: 
obrotu cylindra (4), przy czym na czopie wału (5); 
osadzony jest pierścień ślizgowy (6) z układem ka
nalików, doprowadzających ciecz do cylindra (4), a 
ponadto przyrząd ma dwa pierścienie zabezpieczają
ce: pierścień wewnętrzny (10), znajdujący się w cy
lindrze (4) i pierścień zewnętrzny (11), osadzony na 
czopie wału (5) za pierścieniem ślizgowym (6). 

(1 zastrzeżenie) 

G01M P. 201872 T 02.11.1977 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Pol
ska (Sławomir Łukjanow). 

Sposób modelowania charakterystyki silnika 
spalinowego za pomocą silnika elektrycznego -

Przedmiotem wynalazku jest sposób modelowania 
charakterystyki silnika spalinowego za pomocą silni
ka elektrycznego indukcyjnego pierścieniowego z re
zystancją włączoną w obwód wirnika. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do
kładności modelowania charakterystyki. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że silnik 
elektryczny indukcyjny, pierścieniowy zasila się tak 
obniżonym napięciem, aby moment maksymalny tego 
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silnika odpowiadał momentowi maksymalnemu silni
ka spalinowego z uwzględnieniem przełożenia prze
kładni mechanicznej na wyjściu silnika elektrycznego. 

Sposób według wynalazku ma zastosowanie do ba
dań zespołów układu napędowego samochodu. 

(1 zastrzeżenie) 

G01M 
G01N 

P. 202369 T 23.11.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska, Ośrodek Badaw
czo-Rozwojowy Technicznej Obsługi Rolnictwa, Żdża-
ry, Polska (Witold Chrust, Andrzej Wilczkowski, A-
leksander Gródecki, Zbigniew Pastuszak). 

Sposób wykryania wad wewnętrznych w częściach 
maszyn 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
czynności wykrywania wad wewnętrznych w częś
ciach maszyn, zwłaszcza w wałach korbowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że bada
ną część pobudza się do drgań swobodnych, które po 
przetworzeniu za pomocą przetwornika czynnego na 
sygnał elektryczny, mierzy się dla co najmniej trzech 
częstotliwości podstawowych wynikających z kształtu 
badanej części, a otrzymane wyniki porównuje się z 
wynikami uzyskanymi dla elementów wzorcowych. 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P. 196767 17.03.1977 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska 
(Witold M. Lewandowski, Piotr Kubski). 

Urządzenie do badania współczynnika wnikania ciepła 
od powierzchni płaskich do cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do
kładności określenia mocy grzejnej. 

Urządzenie według wynalazku umieszczone wew
nątrz termostatującego zbiornika (2), ma grzejną pły
tę (8) osadzoną obrotowo za pomocą ramy (7) i pro
wadnicy pomocniczej (4) oraz wałków (6, 14) w ścia
nach zbiornika (1) co umożliwia dowolne ustawienie 
kąta położenia układu grzejnego. , 

Na ramie (7) osadzona jest przesuwnie na prowad
nicach głównych (5) ramka pomiarowa (3) z rozpięty
mi termoparami (15). Układ przesuwny stanowi tuleja 
(13), gwintowany uchwyt (12) i gwintowany wałek 
(14). Ramka pomiarowa (3) połączona jest z zespołem 
bloczków (9) i cięgnem (10). W górnej części zbiorni
ka (1) znajduje się chłodnica (11). (3 zastrzeżenia) 

G01N P. 196340 21.03.1977 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukcji 
Narodowej, Kraków, Polska (Andrzej Michalik, Jan 
Lach, Janusz Chmura, Jan Lalek). 

Urządzenie do oznaczania zawartości zawiesin 
ogólnych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do ozna
czania zawartości zawiesin ogólnych oraz do określe
nia szybkości opadania zawiesiny w wodach stoją
cych i płynących. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia o-
kreśienia zawartości zawiesiny ogólnej w wodzie na 
różnej głębokości bez konieczności pobierania prób 
wody oraz zagadnienie zwiększenia dokładności po
miaru. 

Urządzenie według wynalazku zawiera niezrówno
ważony mostek Wheatstone'a (2), który ma w jednym 
ramieniu dekadę rezystorów (Ri), a w przeciwległe 
ramię jest włączona sonda (1). Sonda (1) zawiera prze
źroczysty przewód (3), z którego jednej strony znaj
duje się źródło światła (4) połączone z zasilaczem (5), 
a z drugiej strony jest umieszczony fotoelement (6). W 
przekątną mostka jest włączony, szeregowo z dekadą 
rezystorów (R4), wskaźnik (W). 

Wynalazek może znaleźć zastosowanie w hydrologii 
oraz w ochronie środowiska. (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 196866 22.03.1977 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Jan 
Rzepkowski). 

Urządzenie do pobierania i odpowietrzania strugi 
pomiarowej cieczy 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pobie
rania i odpowietrzania strugi pomiarowej cieczy w 
celu dokonania analizy jej własności fizycznych i 
chemicznych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
trwałości urządzenia. Urządzenie według wynalazku 
ma sondę (2) zamocowaną na końcu rurki lewarowej 
(1), zanurzoną w badanej cieczy i połączoną z hydro-
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cyklonem odpowietrzającym (8) poprzez trójnik (4) i 
wężownicę (7). Drugie ramię trójnika (4) połączone 
jest z przewodem (5) wodnym zaopatrzonym w za
wór odcinający (6). Przewodem tym doprowadzany 
jest strumień wody w celu zassania strugi pomiaro
wej. Odpowietrzenie strugi pomiarowej następuje w 
hydrocyklonie odpowietrzającym (8), który jest wypo
sażony w rozmieszczone niecentrycznie cylindryczne 
segmenty (14) o średnicach zmniejszających się w 
kierunku wylewu (15). Po wyjściu z hydrocyklonu (8) 
struga cieczy kierowana jest do urządzenia pomia
rowego. 

Urządzenie przeznaczone jest głównie do stosowa
nia w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin. 

(4 zastrzeżenia) 

G01N P. 202273 T 18.11.1977 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewi
cza, Rzeszów, Polska (Jerzy Łunarski). 

Miernik czasu docieranie elementów współpracujących 
i układ sterujący tego miernika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia u-
stalenia rzeczywistego czasu docierania elementów 
współpracujących. 

Miernik według wynalazku ma obudowę (4), w któ
rej umieszczony jest zegar (6) elektryczny włączony 
w obwód układu sterującego i opóźniającego wyłącze
nie tego zegara oraz stacyjka zaopatrzona w mano
metr połączona przewodem (23) z siłownikiem (1) 
pneumatycznym, którego suwak (19) dociska przeciw-
próbkę (28) do próbki (27) docieranej zamocowanej w 
obrabiarce (3). W układzie sterującym i opóźniającym 
wyłączenie zegara (6) elektrycznego umieszczony jest 
czujnik styku, którego zwarcie powoduje ładowanie 
kondensatora (C2) i nasycenie tranzystora (Tl) pracu
jącego w układzie wtórnika emiterowanego. 

(2 zastrzeżenia) 

G01N P. 202417 T 24.11.1977 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Dominik Wajszel). 

Sposób kontroli ilości składników aktywnych w ma
sach formierskich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
oznaczania składników takich jak bentonit, dekstryna 
i pył węglowy masy formierskiej obiegowej z jednej 
próbki. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że okreś
lanie ilości składników prowadzi się w oparciu o 
własności termochemiczne tych składników. Do ozna
czania ilości aktywnego bentonitu i dekstryny wy
korzystuje się szybkość zmian masy badanej próbki w 
temperaturach odpowiednio 90-100°C i 290°C. Do o-
znaczania ilości pyłu węglowego wykorzystuje się po
wierzchnię egzotermiczną między krzywą termicznej 
analizy różnicowej badanej masy, a krzywą termicz
nej analizy różnicowej masy przepalonej, przy czym 
do oznaczania składników stosuje się znane urządze
nia termograwimetryczne. 

Wynalazek ma zastosowanie w przemyśle odlewni
czym. (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 202432 T 25.11.1977 
G12B 

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

Zaczep do obudowy, zwłaszcza dla testerów 
samochodowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia u-
stawienia testera w różnych pozycjach, jak wisząca, 
leżąca oraz pod różnymi kątami. 

Zaczep według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że pałąk (1) jest wykonany najkorzystniej ze sprę
żystego drutu w kształcie litery „V", a w połowie 
swej długości jest odchylony najkorzystniej o 30° od 
płaszczyzny, którą tworzy, natomiast końce (2) i (3) 
pałąka (1) są zagięte w kierunku do siebie i są wpro
wadzone do otworu (4), który znajduje się po obu 
stronach obudowy (5) testera. Otwory (4) mają kształt 
walca na całej głębokości, a wejście ich jest posze
rzone w kształcie stożka (6), z którego tworzącej jest 
wyprowadzony co najmniej jeden rowek (7) o prze
kroju trapezowym w płaszczyźnie boków obudowy 
(5) pod kątem najkorzystniej 45° w stosunku do kra
wędzi podstawy. 

Zaczep może znaleźć zastosowanie w przemyśle mo
toryzacyjnym oraz w innych przyrządach jak np. lam
pach stroboskopowych. (1 zastrzeżenie) 
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G01N P. 202436 T 26.11.1977 

Śląska Akademia Medyczna, im. Waryńskiego, Ka
towice, FoisKa (btamsiaw Scneiier, Jerzy Tusianow-
ski, iviaria x^ozioi). 

Sposób oznaczania obecności aktywnego kitu 
pszczelego w kremacń kosmeŁyczn.jcn 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oznaczania o-
becnosci aKtywnego kitu pszczelego w kremach ko-
smetycznycn, w celu właściwego atestowania tych 
wyrobów. 

fciposób według wynalazku polega na przeprowa
dzeniu reekstrakcji badanego kremu przez rozcieńcze
nie 4 g kremu w 20 mi etanolu i przez 2 - 5 mmut 
filtrowanie przez bibułę; filtrat rozdziela się na ko
lumnie z żeiem strukturalnym, uzysKany filtrat roz
cieńcza się etanoiem w stosunku 1 : 32 i bada spek-
trornetrycznie przy długości fali 220-230 nm cnaraK-
teryst^cziiycn cua pinoeemoiyny i w zakresie i a i ^ / u -
zyu urn CiiaiaKierystycznych aia cnryzyny. 

12 zastrzeżenia; 

Gül i\ P. 202462 T 26.11.1977 

Przedsiębiorstwo Geofizyki Morskiej i Lądowej 
Górnictwa i\aitowego Z,dzisiaw Bociek, Aaaiu Kun-
gowsKi, Ityszaia ^zymeczKo;. 

Sposób i urządzenie do ciągłej anaLzy stężeń gazów 
palnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
ciągłości analizy stężeń gazów palnych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że bada 
się prędkość przepływu gazu przez rotametr tak, że 
kieruje się wiązkę promieni świetlnych na pływak 
rotametru znajdujący się na drodze czujnika foto-
elektrycznego umieszczonego po przeciwległej stronie 
źródła światła. 

Urządzenie do ciągłej analizy stężeń gazów palnych 
ma mostek pomiarowy, którego czujniki umieszczone 
są w celkách pomiarowych przez które przepływa gaz, 
oraz ma czujnik do kontroli prędkości przepływu ga
zu, który stanowi źródło światła (£), przesłona (O) 
oraz czujnik fotoelektryczny (F) połączony z układem 
sterującym (8) współpracującym z układem alarmo
wym (9) i wyłącznikiem (4). (2 zastrzeżenia) 

G01P P. 201991 T 07.11.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Jan Ka-
lyta, Tadeusz Tłuścik, Franciszek Wąsik, Stefan Re-
tek). 

Elektroniczny przekaźnik prędkości obrotowej 

Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny prze
kaźnik prędkości obrotowej, przeznaczony do układu 
sterowania maszyny wyciągowej. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
z układu sterowania maszyny wyciągowej wyłącznika 
odśrodkowego. 

Przekaźnik wg wynalazku jest złożony z tachogene-
ratora (1), wzmacniających układów elektronicznych 
(2, 2a, 2b, 2c) o różnych progach działania i z prze
kaźników sterowniczych (3, 3a, 3b, 3c). 

Układy elektroniczne (2, 2a, 2b, 2c) są zasilane z ta-
chogeneratora (1) a przekaźniki sterownicze (3, 3a, 
3b, 3c) są podłączone oddzielnie na wyjścia przyna
leżnych układów. (1 zastrzeżenie) 

G CIP P. 202353 T 22.11.1977 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Mieczy
sław Komorowski, Jerzy Szlachta). 

Indukcyjny przetwornik pomiarowy prędkości 

Przedmiotem wynalazku jest indukcyjny przetwor
nik pomiarowy prędkości, mający zastosowanie w ba
daniach naukowych, technice pomiarowej i automa
tyce przemysłowej. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonysensowa-
nia wpływu drgań poprzecznych ruchomego elementu 
przewodzącego w stosunku do kierunku jego ruchu 
roboczego. 

Przetwornik według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że czujniki (3) pola magnetycznego umieszczone 
są między elementami obwodu magnetycznego (1) wio
dącymi strumienie (0!> i (0 2 ) w tym samym kierun
ku i umieszczone są w osi symetrii przetwornika w 
pobliżu ruchomego elementu przewodzącego (2) prąd 
elektryczny. 

Przy zatrzymanym elemencie przewodzącym (2) 
przez czujniki (3) nie przenika strumień magnetyczny, 
dopiero podczas jego ruchu pojawia się strumień ma
gnetyczny (0r) i wyjściowy sygnał elektryczny zależ
ny od mierzonej prędkości (V). (1 zastrzeżenie) 
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G01R P. 19688T 14.03.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elek
trycznej, Zielona Góra, Polska (Bernard Baranowski, 
Wojciech Czerepiński). 

Układ elektroniczny do mnożema dwóch sygnałów 
prądowych napięciowych lub prądowo-napięciowych 

zwłaszcza do pomiaru mocy 

Przedmiotem wynalazku jest układ elektroniczny do 
mnożenia dwóch sygnałów prądowych, napięciowych 
lub prądowo napięciowych zwłaszcza do pomiaru mo
cy w obwodach prądu przemiennego. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy układu 
elektronicznego umożliwiającego pomiar mocy w ob
wodach prądu przemiennego z dużą dokładnością. 

Układ zawierający transformator, cienką warstwę 
mangetyczną lub halotron, filtr doinoprzepustowy i 
wzmacniacz charakteryzuje się tym, że na jednym z 
wejść (Wel) jest transformator (Tr) pracujący jako 
przekładnik prądowy a do jego uzwojenia wtórnego 
jest włączona cienka warstwa mangetyczną lub halo
tron (CH) umieszczone wewnątrz cewki (Ł) stanowią
cej drugie wejście (We2). Na wyjściu cienkiej war
stwy magnetycznej lub halotronu znajduje się filtr 
doinoprzepustowy (F) ze wzmacniaczem (W). 

(5 zastrzeżeń) 

C01R P. 198929 24.03.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mecha
nizacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Ka
towice, Polska (Andrzej Rej, Marek Bełza, Eryk Pen-
kała, Jerzy Pilch-Kowalczyk, Jan Krośniak, Ryszard 
Szydło). 

Układ zdalnej kontroli pracy nadajnika 

Przedmiotem wynalazku jest układ zdalnej kontroli 
nadajnika częstotliwościowych sygnałów przesyłanych 
symetrycznym torem przewodowym, zasilanego na
pięciem stałym z toru transmisyjnjego. Wynalazek roz
wiązuje zagadnienie realizacji zdalnej kontroli pracy 
nadajników bez zmniejszania liczby roboczych kana
łów wielokrotnego układu transmisyjnego i bez do
datkowej rozbudowy toru transmisyjnego. 

Układ składa się z diodowego mostka (M) i tran
zystorowego klucza (K) zasilanych napięciem stałym 
z toru transmisyjnego. Diodowy mostek (M) jest włą
czony pomiędzy wyjście nadajnika (NR) i tor tran
smisyjny (T). Natomiast klucz tranzystorowy (K) po
łączony jest z jednej strony z mostkiem (M), a z dru
giej strony z nadajnikiem (NK). Zmiana polaryzacji 
napięcia stałego w torze transmisyjnym (T) powoduje 
zmianę stanu klucza (&). Wówczas nadajnik (NK) wy
syła kontrolny sygnał potwierdzający prawidłowość 
jego pracy. Sygnałem testującym jest łatwa do prze
prowadzenia zmian polaryzacji napięcia stałego w torze 
transmisyjnym (X), służącego do zasilania nadajników 
(Ni.-.Nn). (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 202003 T 07.11.1977 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadec
kich, Bydgoszcz, Polska (Zenon Stefaniak, Paweł Gra-
nowski). 

Układ do pomiaru koercji magnetycznej, zwłaszcza 
w elementach magnetowodów przekaźników 

teietechnicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy układu 
o prostej budowie umożliwiającego pomiar średniego 
dla całego elementu natężenia korecyjnego. 

W układzie według wynalazku do pomiaru pola 
szczątkowego zastosowano stacjonarny układ, dwóch 
identycznych przeciwsobnie połączonych cewek induk
cyjnych (4), zamkniętych w ekranie magnetycznym 
(5), przez które badany element (3) przelatuje opada
jąc swobodnie w rurze opadowej (1). Jednakową pręd
kość przelotu przez cewki pomiarowe zapewnia układ 
zwalniający (2). Wartość maksymalna impulsu napię
ciowego zaindukowanego w cewkach jest wprost pro
porcjonalna do natężenia koercyjnego. Pomiar jej od
bywa się w układzie elektronicznym (6). Układ można 
zautomatyzować, co jest szczególnie istotne przy ba
daniu elementów występujących w dużych liczbowo 
seriach. (1 zastrzeżenie) 

G01R 
H03IÏ 

P. 202333 T 23.11.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radia i 
Telewizji, Warszawa, Polska (Michał Lantner). 

Sposób porównywania częstotliwości i fazy dwóch 
sygnałów 

Przedmiotem wynalazku jest sopsób porównywania 
częstotliwości i fazy dwóch sygnałów przeznaczony 
zwłaszcza do synfazowania sygnału identyfikacji ko-
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lorów w systemie telewizji kolorowej SECAM i PAL 
w celu uzyskania informacji o sekwencji przesyła
nych sygnałów różnicowych R-Y i B-Y. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu wydzielania impulsów identyfikacji linii nadają
cego się do stosowania zarówno w telewizji kolorowej 
systemu SECAM i PAL. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że po
równuje się ze sobą informacje o fazie lub częstotli
wości zawarte w sygnale chrominancji dla linii aktu
alnej i sąsiedniej, przy czym informacje te ustala się 
tak, że sygnał chrominancji miesza się z sygnałem 
o stałej częstotliwości dla wszystkich linii uzyskując 
sygnał produktu, z którego wytwarza się impulsy od
stępu synchroniczne z sygnałem synchronizacji linii 
lecz o czasie trwania dłuższym o czas ustalania się 
sygnału produktu. 

Przy porównaniu fazy tylne zbocza impulsów od
stępu wyznaczają przednie zbocza impulsów pomocni
czych, natomiast przy porównywaniu częstotliwości 
tylna zbocza impulsów odstępu stanowią punkt od
niesienia w skali czasu dla dwóch kolejnych zboczy 
sygnału produktu. (1 zastrzeżenie) 

G01E P. 202356 T 22.11.1977 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Mieczy
sław Komorowski, Jerzy Szlachta, Ryszard Sikora). 

Indukcyjny przetwornik pomiarowy konduktywności 

Przedmiotem wynalazku jest indukcyjny przetwor
nik pomiarowy konduktywności, zwłaszcza konduk
tywności cieczy przewodzącej prąd elektryczny mają
cy zastosowanie w technice pomiarowej i automaty
ce przemysłowej. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uniezależnienia 
właściwości metrologicznych przetwornika od sposobu 
dołączenia go do instalacji w której dokonuje się po
miaru konduktywności. 

Przetwornik według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że elektryczne cieczowe obwody pomiarowe (4) 
są indukcyjnie sprzężone z obwodami magnetycznymi 
(2) w takim układzie, w którym siły elektromotorycz
ne wymuszające przepływ prądu elektrycznego w 
przewodzie doprowadzającym ciecz (8) do przetworni
ka są skompensowane. Elektryczny sygnał wyjściowy 
(S.,Vy) zależy jedynie od konduktywności (d) cieczy 
przewodzącej prąd elektryczny wypełniającej obwody 
pomiarowe (i). (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 202394 T 24.11.1977 

Huta Aluminium „Konin", Konin - Maliniec, Pol
ska (Andrzej Jóźwiak, Bogusław Tomaszewski). 

Ukïad do sprawdzania integratorów prądu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
czynności sprawdzania integratorów prądu i zwięk
szenia dokładności sprawdzania. 

Układ według wynalazku ma generator kwarcowy 
(i), z którego impulsy wyjściowe przekazywane są do 
dzielnika (2) częstotliwości, impulsy wprowadzane są 
do licznika (3) impulsów o programowanej pojemności 
liczydła. Po osiągnięciu przez licznik zaprogramowa
nej wartości przekazywany jest impuls końca zlicza
nia do przełącznika elektronicznego (4) sterowanego 
programowanym stabilizowanym źródłem (5) prądu 
powodując odłączenie źródła od sprawdzanego inte
gratora prądu. (i zastrzeżenie) 

G01T P. 202274 T 18.11.1977 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce, Polska (Józef 
Antosik, Bronisław Niezioł, Józef Płoskonka, Wiesław 
Sornat, Zbigniew Jura). 

Sposób pomiaru koncentracji krótko życiowych pro
duktów rozpadu radonu 222 w powietrzu i przyrząd 

do stosowaniania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dokonywaniu 
pomiarów bezpośrednio w warunkach polowych. 

Sposób według wynalazku polega na jednoczesnym 
pomiarze aktywności promieniotwórczości alfa i beta 
osadu na filtrze z próbki powietrza, przy czym po
miaru dokonuje się bezpośrednio w warunkach polo
wych nie później jak w pół minuty od czasu pobra
nia próbki powietrza zaś przedział czasu pomiaru 
ustalony jest dowolnie w zależności od zadanej ilości 
odczytów aktywności dokonywanych w czasie najko
rzystniej co jedna minuta. 

Przyrząd do stosowania sposobu utworzony jest z 
sondy scyntylacyjnej (2), wzmacniacza (4), dyskrymi-
natora progowego (5), normalizatoi*a (6), przełącznika 
elektronicznego (8) i przeliczników (Aj, A2) tworzą
cych jedną gałąź obwodu do pomiaru aktywności 
alfa oraz połączonej z nią równolegle drugiej gałęzi 
obwodu utworzonej z licznika G-M (3), wzmacniacza 
(4a), normalizátora (6), przełącznika (8a) i przeliczni
ków (Bu B) do pomiaru aktywności beta przy czym 
obwody te sterowane są czasowo przez czasoster (7) 
podłączony do przełączników elektronicznych (8a, 8). 

(3 zastrzeżenia) 
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G01T P. 202275 18.11.1977 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce Polska (Józef 
Antosik, Bronisław Nizioł, Józef Płoskonka, Wiesław 
Sornat, Zbigniew Jura). 

Przyrząd do pomiaru niskich aktywności beta 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do pomiaru 
niskich aktywności promieniowania beta stosowany 
przy wyznaczaniu stężeń substancji promieniotwór
czych w powietrzu. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
śledzenia zmian aktywności próbek stałych w warun
kach polowych. 

Przyrząd wg wynalazku utworzony jest z głowicy 
detekcyjnej (8) złożonej z dwóch liczników Geigera-
-Mtillera (2) między którymi umieszczony jest tylko 
filtr (3) z osadem uzyskanym z przefiltrowania prób
ki powietrza. 

Sygnały z liczników G-M po wzmocnieniu i znor
malizowaniu kierowane są do przełącznika elektronicz
nego (6) sterowanego czasosterem (5), który przełącza 
je w zadanych przedziałach czasu na przeliczniki (7) 
lub (7a). (1 zastrzeżenie) 

G02B P. 201330 06.10.1977 

Pierwszeństwo: 
08.10. 1976 - Stany Zjedn. Ameryki (nr 731 036) 
19.04.1977 -- Stany Zjedn. Ameryki (nr 788 985) 

Bunker Ramo Corporation, Oak, Brook, Illinois, Sta
ny Zjednoczone Ameryki. 

Złącze do łączenia końcówek dwóch odcinków kabla 
światłowodowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania złą
cza zapewniającego lepsze i stałe wzajemne ustawie
nie końców odcinków kabli optyki włóknistej. 

Złącze według wynalazku składa się z gniazda (11) 
oraz wtyku (12). Gniazdo zawiera osłonę (13) z częścią 
czołową współpracującą z wtykiem (12). Na stronie 
czołowej gniazda znajduje się wgłębienie (16) współ
pracujące z wtykiem. Wtykowy zespół (17) podtrzy
muje wystające końce czterech tulei (18) tworzą
cych zespoły łączące elementy (15) kabli światłowo
dowych. W skład wtyku (12) wchodzi cylindryczny 
korpus z wgłębieniem (20) w które wrchodzi koniec 
osłony (13) gniazda. We wgłębieniu (20) znajduje się 
cylindryczny wtykowy zespół (22) wchodzący telesko
powo do wgłębienia (16). (12 zastrzeżeń) 

G04F P. 202260 T 18.11.1977 

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

Mikroprzepływomierz tłokowy 

Przedmiotem wynalazku jest mikroprzepływomierz 
tłokowy przeznaczony do stacjonarnego dokładnego 
pomiaru małych natężeń przepływu oraz do pomiaru 
objętości cieczy jaka przez niego przepływa. 

W mikroprzepływomierzu według wynalazku na ob
wodzie tłoka (2) umieszczone są elementy korzystnie 
w kształcie pierścieni, które oddziaływują magnetycz
nie lub elektrycznie na główny czujnik (3) wytwarza
jący impulsy o częstotliwości proporcjonalnej do pręd
kości ruchu tłoka. Natomiast czujniki krańcowe (23) 
i (24) mikroprzypływomierza połączone są z siłowni
kami elektromagnetycznymi (16) i (17) suwaka roz
rządowego (13), przy czym siłowniki te mają elemen
ty magnetyczne (18 i (19) utrzymujące ich zwory (20) 
i (21) w stanie przyciągniętym w ustalonych położe
niach krańcowych. Średni ciężar właściwy tłoka jest 
tak dobrany aby równy on był w przybliżeniu cię
żarowi właściwemu cieczy, w której jest zanurzony. 

(2 zastrzeżenia) 

G05B P. 201875 T 02.11.1977 

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, 
Pruszków, Polska (Andrzej Wojciechowski). 

Układ do sprawdzania pulpitów sterowniczych ukła
dów sterowania numerycznego 

Przedmiotem wynalazku jest układ do sprawdzania 
pulpitów sterowniczych układów, sterowania nume
rycznego, w szczególności prawidłowości połączeń 
pulpitów korekcyjnych z układem sterowania nume
rycznego obrabiarki. 

Układ składa się z układu sterowania (US) połączo
nego z układem ciągłości pracy (UCP) i układem wy
krywania błędu (UWB) oraz z układem wyboru ko
rektorów (UWK) sprzężonego z przełącznikiem (PI) i 
połączony jest z badanym pulpitem korekcyjnym 
(BPK), który przez koder (K) połączony jest z bada
nym pulpitem głównym (BPG) przy czym badany 
pulpit korekcyjny (BPK) oraz badany pulpit główny 
(BPG) połączone są z układem kontroli obwodów 
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sygnalizacyjnych (KO) zaś usytuowany w układzie 
do sprawdzania pulpitów, układ testowania wyświet-
tacza (UTW) poprzez koder (K) połączony jest z ukła
dem wykrywania błędu (UWB) z którym połączony 
jest również układ wzorca sygnałów binarnych (WSE). 

(1 zastrzeżenie) 

G05B P. 202329 T 22.11.1977 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Krzy
sztof Krasiński, Ferdynand Stachowiak, Marek Mal
czewski). 

Probiercze urządzenie do identyfikacji stanu układu 
sterowania elektrycznego 

Przedmiotem wynalazku jest probiercze urządzenie 
do identyfikacji stanu układu sterowania, w którym 
sygnały logiczne są napięciowe o wartości zera logicz
nego 0-2 V i jedynki logicznej 4-250 V. 

Urządzenie według wynalazku ma zunifikowane 
wtyczki (1) połączone przewodami z elektroniczną czę
ścią centralną, w której sygnały napięciowe z wtyczek 
(1) wprowadzane są na odpowiadające im gniazda po
przez przełącznik zestyków (3) uruchamiany poprzez 
przyciski (2) oraz wejścia zespołu stabilizatorów stan
daryzujących (4), z których standaryzowane sygnały 
logiczne wprowadzane są na wejścia dolnoprzepusto-
wych filtrów RC połączonych z gniazdami pomiaro
wymi (5) oraz zespół dwuwejściowych bramek (6) 
NIE-I z otwartym kolektorem, służących do zasilania 
sygnalizatorów świetlnych (7). 

Sygnalizatory te służą do oceny optycznej funkcjo
nowania badanych przekaźników. (3 zastrzeżenia) 

G05D P. 201977 T 08.11.1977 

Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urzą
dzeń Elektrycznych „Elektroprojekt", Warszawa, Pol
ska (Mirosław Bakuniak, Romuald Kaluta, Roman 
Sołtysiak, Janusz Tabaczka). 

Układ elektronicznego generatora światła 
migającego 

Przedmiotem wynalazku jest układ generatora 
światła migającego służące zwłaszcza do sterowania 
obwodów świetlnych sygnalizacji ostrzegawczej. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie miniaturyzacji i 
zwiększenia niezawodności układu oraz zwiększenia 
obciążalności jego wyjść. Układ elektronicznego gene
ratora światła migającego według wynalazku ma 
układ zasilacza (1) i generator impulsów (2) sterujący 
poprzez układ sterowania (3) przekaźnikiem tyrysto
rowym (4). 

Układ zasilany prądem przemiennym ma zasilacz (1) 
.zbudowany z kondensatora (Cl), diody Zenera (Dl) 
oraz rezystora (R2) i diody (D2). Zasilacz (1) zasila ge
nerator (G) o częstotliwości regulowanej przy pomocy 
regulowanego rezystora (R9). Generator impulsów (G) 
połączony jest na wyjściu poprzez rezystor (ill) z ba
zą tranzystora (Tl), którego emiter połączony jest 
bramką tyrystora (TYI) przekaźnika tyrystorowego (4). 

Układ elektronicznego generatora światła migające
go zasilany prądem stałym zawiera generator (G) po
łączony na wyjściu poprzez rezystor (Eli) z bazą 
tranzystora (Tli), którego emiter połączony jest z 
bramką tyrystora (TY11) oraz połączony jest poprzez 
element logiczny (N) i rezystor (IU3) z bazą tranzy
stora (T12), którego emiter połączony jest z bramką 
tyrystora (TY12) przekaźnika tyrystorowego (4). Gene
ratory impulsów (G) w opisanych układach zasilane 
są przez dzielenie napięcia na tyrystorach. 

(2 zastrzeżenia) 

G05D P. 202081 T 10.11.1977 

Główne Biuro Studiów i Projektów Przeróbki Węgla 
„SEPARATOR", Katowice, Polska (Kazimierz Wró
bel, Artur Będkowski, Janusz Winnicki, Augustyn 
Gołąbowski). 

Układ automatycznej stabilizacji nadawy węgła 
surowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy układu 
w którym następuje automatyczna korekcja wartości 
zadanej wydajności, w zależności od ilości kamienia 
w węglu. 

Układ charakteryzuje się tym, że przenośnik taśmo
wy (1), zasiian3r podajnikami (2), wyposażony jest w 
tensornetryczną wagę taśmową (3) i ultradźwiękową 
wagę taśmową (4), które to wagi połączone są elek
trycznie z układem dzielącym (5), korektorem (6) oraz 
układem stabilizacji (7), wytwarzającym sygnały ste
rujące i korygujące wartości zadanej wydajności dla 
zasilających podajników (2). (4 zastrzeżenia) 
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G05D P. 202463 26.11.1977 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego „Sto
lica", Warszawa, Polska (Janusz Zieliński, Jerzy Pa
canowski). 

Sposób sterowania oświetlenia zwłaszcza w tunelach 
drogowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie optymalnego do
pasowania natężenia oświetlenia wewnątrz tunelu do 
natężenia oświetlenia zewnętrznego przy możliwie 
małym zużyciu energii elektrycznej. 

Sposób sterowania oświetlenia polega na tym, że 
czujniki fotoelektryczne usytuowane na zewnątrz tu
nelu działają na człony automatyki załączając lub 
wyłączając je kolejno w miarę wzrostu lub malenia 
natężenia oświetlenia zewnętrznego tak, że im wyższe 
jest to natężenie na zewnątrz tunelu, tym wyższe jest 
natężenie oświetlenia w samym tunelu i odwrotnie, 
przy czym załączenie się dwóch wyższych sekcji przy 
niższej nie załączonej powoduje jej przymusowe załą
czenie i odwrotnie. (1 zastrzeżenie) 

G05D P. 206109 13.04.1978 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Józef Doroszko, 
Franciszek Adamaszek, Zygmunt Nalborczyk, Józef 
Szczerbowski). 

Elektroniczny układ do sterowania zaworem 
elektromagnetycznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bezstykowego 
sterowania zaworem elektromagnetycznym z jedno
czesnym zwiększeniem mocy prądu w czasie przełą
czania zaworu. 

Elektroniczny układ »lo sterowania zaworem elek
tromagnetycznym zwłaszcza objętościowego dozowania 
cieczy ma prostownik (1) zasilający cewkę zaworu 
elektromagnetycznego (2) poprzez układ forsujący (3) 
i łącznik tyrystorowy (4) oraz impulsator (5), układ 

logiczny (6) i dozujący zbiornik (8), wewnątrz którego 
umieszczony jest czujnik (7). Napełnienie zbiornika (8) 
następuje po włączeniu zaworu elektromagnetycznego 
(2), a jego opróżnienie po zadziałaniu czujnika (7). Do 
układu logicznego (6) podłączony jest przekaźnik (9) 
sygnalizujący powstanie awarii w pracy układu. 

(6 zastrzeżeń) 

G05F 
H02M 

P. 202555 T 29.11.1977 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Ka
zimierz Trzos). 

Zasilacz prądu stałego 

Przedmiotem wynalazku jest zasilacz prądu stałego, 
zwiększający stabilność zasilania lasera małej mocy 
przy pojedynczym obwodzie zasilania pierwotnego. 
Zasilacz charakteryzuje się tym, że obwód wtórny (2) 
współpracujący z pojedynczym obwodem zasilania (3) 
ma kondensator (C5) równolegle włączony z konden
satorami (Cl, C2) oraz opornik (R) włączony szerego
wa z kondensatorami (C3, C4). (1 zastrzeżenie) 

G05G 
F24D 

P. 202160 T 15.11.1977 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Wojciech 
Gołygowski, Stanisław Siennicki). 

Zdalnie sterowany termoregulator grzejnika 
centralnego ogrzewania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia po
miaru temperatury w znacznej odległości od grzejni
ka. 

Termoregulator według wynalazku ma czujnik tem
peratury (4) z którym związany jest elektryczny 
element grzejny (3), najkorzystniej w postaci spirali 
z drutu oporowego, wysterowany przez znany elek
tryczny przetwornik temperatury (1) umieszczony w 
dowolnej odległości od grzejnika i połączony z ele
mentem grzejnym (3) przewodem elektrycznym (2). 

(1 zastrzeżenie) 
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G06F P. 196666 15.03.1977 

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „Me-
rarnat", Warszawa, Polska (Edward Nowosielski, Woj
ciech Nowosielski, Marek Kazoń, Jan Biernacki, Ta
deusz Pawłowski, Wiktor Bogdański). 

Schemat połączeń układu współpracy stanowisk 
wprowadzania danych z procesorem 

W schemacie według wynalazku wejście/wyjście re
jestru (DR) oraz wejście/wyjście układu (US) stero
wania są połączone z szyną (L3) procesora. Pierwsze 
wyjście uładu (US) jest połączone z drugim wej
ściem rejestru (BR), a drugie wyjście jest połączone 
z clrug;m wejściem kodera (K). Drugie wejście/wyj
ście układu (US) jest połączone z wejściem/wyjściem 
dekodera (D) i z wejściami/wyjściami n zespołów 
(Nj, ..., Nn) nadajników i n zespołów (Oi, ..., On) odbior
ników n kanałów. Wyjście dekodera (D) jest połączone 
z pierwszym wejściem rejestrnu (DR.). Wyjście reje
stru (DR) jest połączone z pierwszym wejściem kode
ra (K). Wyjście kodera (K) jest połączone z pierw
szym wejściem układu (UB) bramkowania, i z wej
ściami n zespołów (N, ..., Nn) nadajników n kana
łów. Wyjście układu (UB) jest połączone z wejściem 
dekodera (D). Trzecie wejście układu (UB) jest połą
czone ze źródłem (RD) sygnału sterującego procesem 
diagnostyki. Wyjście pierwszego zespołu (Nx) nadaj
ników pierwszego kanału jest połączone z wejściem 
pierwszego stanowiska (Sj) operatora, a wyjście sta
nowiska (Si) jest połączone z wejściem zespołu (O^ 
odbiorników tego kanału. 

Wyjście zespołu (Oj) odbiorników pierwszego kana
łu jest połączone z drugim wejściem układu (UB). 
Identycznie są połączone między sobą zespoły (N2, ..., 
Nn) nadajników, zespoły (0 2, ..., On) odbiorników i sta
nowiska (S2, ..., Sn) pozostałych kanałów. 

Schemat połączeń ma zastosowanie w technice 
transmisji danych. (2 zastrzeżenia) 

G08B P. 202222 T 16.11.1977 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowy Wirek", Ruda 
Śląska, Polska (Sylwester Janus, Jan Badura). 

indywidualny sygnalizator akustyczny 

Przedmiotem wynalazku jest indywidualny sygnali
zator akustyczny, przeznaczony do sygnalizowania za
grożenia człowieka znajdującego się lub pracującego 
w warunkach potencjalnego niebezpieczeństwa. Sy
gnalizator ma generator taktujący (1), dwustopniowy 
wzmacniacz mocy (2) i przetwornik elektro-akustycz
ny (3) zasilane ze źródła prądu stałego. 

(1 zastrzeżenie) 

G U B P. 196583 11.03.1977 

Zakład Doświadczalny Zapisu Magnetycznego przy 
Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka, Warszawa, 
Polska (Waldemar Kołodziejak, Paweł Derlacki). 

Układ stabilizacji obrotów płyty wizyjnej w urządze
niu odtwarzającym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu umożliwiającego zmniejszenie maksymalnej 
amplitudy fluktuacji prędkości odczytu i związanej 
z tym maksymalnej wartości błędów czasowych w od
twarzanym sygnale wizyjnym. 

Układ stabilizacji obrotów płyty wizyjnej w urzą
dzeniu odtwarzającym według wynalazku charakte
ryzuje się tym, że informacja wizyjna zapisana na 
płycie (P) w postaci zakodowanej jest odczytywana z 
płyty przez głowicę czytającą (G) i przetwarzana w 
torze odczytu (T) aż do uzyskania oryginalnej struk
tury sygnału wizyjnego, po czym z tego sygnału wi
zyjnego wydzielane są impulsy synchronizacji w u-
kładzie separatora (S) i doprowadzone do detektora 
fazy (DF) stanowiąc pierwszy sygnał, natomiast jako 
drugi sygnał do tego detektora doprowadzony jest sy
gnał o częstotliwości równej nominalnej częstotliwości 
synchronizacji z generatora wzorcowego (O), zaś uzy
skanym w detektorze fazy (DF) sygnałem błędu po 
jego wzmocnieniu (W) sterowany jest układ napędo
wy płyty wizyjnej bezpośrednio za pomocą silnika 
(N) albo za pomocą hamulca elektromagnetycznego (H) 
umieszczonego na osi napędowej płyty. (1 zastrzeżenie) 

G U B P. 196750 13.03.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informa
tyki przy Warszawskich Zakładach Urządzeń Infor
matyki „Meramat", Warszawa, Polska (Maciej Ostrow
ski, Romuald Turyński). 

Układ pneumatyczny do automatycznego ładowania 
taśmy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji z pompą powietrzną zasilającą część ele
mentów nadciśnieniem, a pozostałą część podciśnie
niem. 

Układ pneumatyczny do automatycznego ładowania 
taśmy, stosowany w aparatach zapisujących i/lub od
czytujących informacje z taśmy magnetycznej, według 
wynalazku ma pompę powietrzną (1) połączoną przez 
zawór (5) mający komorę (6) i sterowany zaworem 
odcinającym (8) sprzężonym z siłownikiem (4) z opa
ską szpuli podającej (8) i ze szpulą zbiorczą (10), oraz 
po'przez zawór specjalny (11) z zasobnikami (13) i (14). 
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Zawór specjalny (11) jest podzielony na komory (15, 
16, 17, 18, 19), które są w odpowiedni sposób połączo
ne ze sobą i z ciśnieniem atmosferycznym. Całym 
układem pneumatycznym steruje elektroniczny układ 
kontrolno-sterujący (31). (2 zastrzeżenia) 

GUB 
H04N 

P. 203137 19.12.1977 

Pierwszeństwo: 
20.12.1976 - Wielka Brytania nr (53173) 
31.05.1977 - Stany Zjedn. Am. (nr 801604) 

RCA Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Leslie Albert Torrington). 

Urządzenie odtwarzające sygnały zarejestrowane na 
płycie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji umożliwiającej wprowadzanie lub wyjmowa
nie do i z urządzenia płyty bez potrzeby szkodliwego 
dla jakości rejestru dotykania jej ręką. 

Urządzenie odtwarzające sygnały zarejestrowane na 
płycie umieszczonej w sposób wyjmowalny w zabez
pieczającym pojemniku według wynalazku zawiera 
obudowę (144) mającą szczelinę wlotową (142) o wiel
kości dostosowanej do wielkości pojemnika (50), wy
cięcia prowadzące (146, 148) ustawione w osi szczeliny 
woltowej (142), stół obrotowy (150) osadzony obro
towo, ramiona zatrzaskowe (166, 168) dla uchwyce
nia podstawki (54) płyty (58) oraz mechanizm wycią
gowy (164), pomost (154) ruchomy między dwoma pozy
cjami i zespół dźwigniowy (190) współpracujący z po
mostem (154) dla jego przemieszczenia do pozycji ob
niżonej i zsunięcia płyty (58) z pomostu (154) na stół 
obrotowy (150). (11 zastrzeżeń) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01B P. 202282 T 18.11.1977 

Henryk Gryko, Ełk, Polska (Henryk Gryko). 

Przewód elektryczny z powłoką klejącą 

Przedmiotem wynalazku jest przewód elektryczny z 
powłoką klejącą, wielożyłowy, płaski w izolacji igie
litowej, stosowany pod tynk we wszelkiego rodzaju in
stalacjach budownictwa powszechnego. 

Istotą wynalazku jest pokrycie jednej powierzchni 
przewodu na całej jego długości warstwą klejącą o 
dużej przyczepności. Warstwa klejącą jest zabezpie
czona przed starciem czy zabrudzeniem elastycznym 
paskiem ochronnym. Podczas montażu pasek zdejmuje 
się i przewód przykleja do podłoża ściany czy sufitu. 

(1 zastrzeżenie) 

H01H P. 202214 T 16.11.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mecha
nizacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Kato
wice, Polska (Zbigniew Kowalski, Henryk Pudełko). 

Górniczy próżniowy łącznik zabezpieczeniowy 

Przedmiotem wynalazku jest górniczy próżniowy 
łącznik zabezpieczeniowy, przeznaczony do ochrony 
sieci elektroenergetycznej podziemi kopalń, od skut
ków zwarć międzyprzewodowych i doziemnych, prze
ciążeń oraz do załączania i wyłączania prądów w cza
sie manewrowych i zabezpieczeniowych czynności 
łączeniowych. Łącznik ten zapewnia dużą trwałość 
łączeniową i mechaniczną. 
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Łącznik zabezpieczeniowy składa się z hermetycz
nych komór łukowo gaszeniowych z zestykami zwier-
nymi (1), kombinowanego zabezpieczenia nadmiarowo-
prądowego (2) z członem przeciążeniowym (a) i ryglo
wanym po zadziałaniu członem zwarciowym (b) na
pędu elektromagnesowego prądu stałego (3), mecha
nizmu zamkowego (4) oraz wyzwalacza napięciowego 
(5) równolegle połączonego z prostownikiem (6), który 
połączony jest z zasobnikiem kondensatorowym (3) 
oraz napędem elektromagnesowyrn prądu stałego (3), 
który z filtrem rezystorowo-pojemnościowym (20) i re
zystorem przeładowania (11) tworzą obwód przemagne-
sowania magnetowodu poprzez zestyk rozwierny prze
kaźnika pomocniczego (19). Zestyki kombinowanego 
zabezpieczenia nadmiarowo-prąclowego (3) i astabilne-
go lub stabilnego łącznika wyłączającego (7) znajdują 
się w obwodzie wyzwalacza napięciowego (5) i są 
zbocznikowane filtrem (21) rezystorowo-pojemnościo
wym tłumiącym, natomiast astabilny lub stabilny 
łącznik załączający (15), kondensator (Î6) i dioda (17) 
tworzą szeregowy obwód sterowania tyrystora (13), 
który łączy przekaźnik pomocniczy (10). 

(2 zastrzeżenia) 

H01P P. 202355 T 22.11.1977 
H02K 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażenia 
Zakładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycz
nych „Promel", Gliwice, Polska (Włodzimierz Rogoż). 

Komutator maszyny elektrycznej 

Przedmiotem wynalazaku jest komutator maszyny 
elektrycznej o wydłużonej powierzchni ślizgowej. 

Komutator według wynalazku ma zastosowanie w 
maszynach elektrycznych, w których wymagany jest 
komutator o stosunku długości powierzchni ślizgo
wej do średnicy - > 1,5. 

Komutator ma korpus składający się z dwóch lub 
więcej pierścieniowych segmentów (3) z tworzywa 
sztucznego, które przedzielane są szczeliną (4), wypeł
nioną wkładką (5). (4 zastrzeżenia) 

HOIR P. 202431 T 25.11.1977 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „ME-
RA-PIAP", Warszawa, Polska (Ewa Lewicka, Marian 
Fabrycy). 

Zacisk do mocowania przewodów, zwłaszcza w urzą
dzeniach elektronicznych 

Przedmiotem wynalazku jest zacisk do mocowania 
przewodów, zwłaszcza w urządzeniach elektronicz
nych, znajdujący również zastosowanie w przemyśle 
teletechnicznym i elektrotechnicznym. Zacisk ma 
kształt litery „U" i wykonany jest najkorzystniej z 
drutu, przy czym rozwartość zacisku (1) jest równa 
grubości przewodu (4). W płycie (3), do której mocuje 
się przewód (4) zaciskiem (1), jest wykonany naj
korzystniej okrągły otwór (2) o średnicy, równej śred
nicy przewodu (4) i dwóm średnicom drutu, z którego 
zrobiony jest zacisk (1). 

Wynalazek zmniejsza pracochłonność wykonania 
oraz zapewnia lepsze zagospodarowanie małej po-
pierzchni na płycie. (1 zastrzeżenie) 

H02B P. 202349 T 22.11.1977 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław, Polska (Ryszard Pędziński, Tadeusz Ne-
ustein). 

Kratownica, zwłaszcza dla mozaikowej tablicy 
synoptycznej 

Przedmiotem wynalazku jest kratownica 2;właszcza 
dla mozaikowej tablicy synoptycznej, zbudowana z za
zębiających się płaskowników pionowych i poziomych. 
Ma ona jako element mocujący węzły specjalny za-
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strzask, zbudowany z płytki (2) mającej wystające 
sprężyste zaczepy (3) zakończone haczykami (4), przy 
czym długość zacze'pôw dostosowana jest do głęboko
ści wycięć w płaskownikach (12, 14). 

Przedmiot wynalazku ma zastosowanie do odwzoro
wywania schematów procesów technologiczaiych, a w 
szczególności, do odwzorowywania bieżącego stanu 
elektroenergetycznego. (4 zastrzeżenia) 

K0£G P. 202233 T 18.11.1977 

Fabryka Silników Elektrycznych „Tamel", Tarnów 
Polski Stanisław Morzyński, Zygfryd Domin, Zy
gmunt Kozuba, Franciszek Sumera, Józef Nowak). 

Urządzenie do mocowania i uszczelniania przewodów 
zasilających urządzeń elektrycznych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do usz
czelniania i mocowania przewodów zasilających, o du
żej wytrzymałości i odporności na przypadkowe u-
derzenia zewnętrzne, przy zachowaniu wymaganych 
cech szczelności i zamocowania przewodu w obudo
wie. 

Urządzenie ma dławik (3), którego wewnętrzna po
wierzchnia w górnej części jest ścięta, a w której 
umieszczone są dwa elastyczne pierścienie (4, 5). Dła
wik (3) zaopatrzony jest również w pierścieniowy koł
nierz ze ścięciami, do którego zamocowana jest po
krywa (2) o kształcie odpowiadającym kształtowi koł
nierza dławika (3). Występy (12) pokrywy (2) wchodzą 
w przestrzeń utworzoną przez dwa sąsiednie żebra 
(10) wykonane w obudowie i rozstawione promienio
wo w stosunku do osi dławika (3). (2 zastrzeżenia) 

I102G P. 202533 T 30.11.1977 
B65H 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego i Spe
cjalnego „Metroprojekt", Warszawa, Polska (Radosław 
Łysakowski, Stanisław Piasecki). 

Prowadnica kabla 

Przedmiotem wynalazku jest prowadnica kabla, 
zwłaszcza do wprowadzania kabla z włazu do kanału, 
na zadane tory kablowe rozmieszczone na różnej wy
sokości kanału i różnej odległości od jego osi. Prowa
dnicę stanowi głowica (1), część łukowa (2) oraz sto
pa (3), które połączone są kołnierzowo (4), z tym, że 
między głowicą i częścią łukową usytuowany jest 
przedłużacz teleskopowy (5). Prowadnica posiada na 
części łukowej i stopie dwa rzędy rolek tocznych (6), 
a na głowicy jeden rząd. Głowica (1) mocowana jest 
nastawnie sworzniem (8) z nakrętką (9), z obudową 
włazu (10), a z częścią łukową (2) poprzez przedłu
żacz (5), natomiast ze stopą (3) nastawnie i rozłącz
nie poprzez wkładkę (11), którą stanowi wielokrot
ność połączenia kołnierzowego. (4). (2 zastrzeżenia) 

II02G P. 202534 T 30.11.1977 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego i Spe
cjalnego „Metroprojekt", Warszawa, Polska (Stani
sław Piasecki, Radosław Łysakowski). 

Urządzenie rolkowe do prowadzenia kabli, 
zwłaszcza w tunelach z torowiskami 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie rolkowe do 
prowadzenia kabli, zwłaszcza w tunelach z torowiska
mi, na kilku torach kablowych bez zakłócenia trans
portu poziomego. Składa się ono z rolek przelotowych 
(1) usytuowanych we wnękach (5) podkładów (6) szyn 
(7) i rolek kątowych (10) na podkładach szyn (7), od
dzielnie lub łącznie. Przy łącznym usytuowaniu na 
jednym podkładzie (6) rolka przelotowa (1) umieszczo
na jest między rolkami kątowymi (10). Tor kablowy 
dla kabla (14) wyznaczają rolki (1, 10). (1 zastrzeżenie) 
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H02H 
H01H 

P. 202238 T 17.11.1977 

Zbigniew Komorowski, Warszawa, Andrzej Budkie
wicz, Wołomin, Polska (Zbigniew Komorowski, An
drzej Dudkiewicz). 

Wyłącznik zanikowy jednej z faz 

Przedmiotem wynalazku jest wyłącznik zanikowy 
jednej z faz, w szczególności prądu trójfazowego. Wy
łącznik charakteryzuje się tym, że elementy (RICr .. 
R6C6) połączone są szeregowo, przy czym końcówki 
kondensatorów (Cl, C2, C3), oraz (C4, C5, CS) połą
czone są razem w punkcie (A), który poprzez diodę 
(D2), kondensator (C7) oraz rezystor (R9) i nastawny 
rezystor (PR) połączony jest bazą tranzystora (T). Wy
łącznik według wynalazku zabezpiecza silnik przed 
uszkodzeniem przy zaniku jednej z faz. 

(1 zastrzeżenie) 

H02H P. 202354 T 22.11.1977 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Za
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
„PROMEL", Gliwice, Polska, (Zbigniew Lewandow
ski). 

Układ zabezpieczający obwód elektryczny 

Przedmiotem wynalazku jest układ zabezpieczający 
obwód elektryczny, który stanowi przyrząd pomiaro-
wo-zabezpieczający i który przeznaczony jest do kon
troli pracy odbiorników siłowych prądu stałego i je
dnofazowych prądu zmiennego. 

Istota wynalazku polega na wykorzystaniu prze
stawnego styku (4) układu zabezpieczającego (E), sta
nowiącego uzupełnienie przyrządu pomiarowego (D). 
Wielkość mierzoną, przy której nastąpi zadziałanie 
ukiadu zabezpieczającego (E), nastawia się stabilizu
jąc przestawny styk w odpowiednim punkcie skali 
przyrządu. Układ zabezpieczający (E), zadziała w 
chwili, gdy wskazówka (3) miernika układu pomiaro
wego pokryje się ze stykiem przestawnym układu 
zabezpieczającego. (2 zastrzeżenia) 

H02M P. 202503 T 28.11.1977 

Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska (Zygmunt 
Bendyk, Ryszard Nieżorawski, Janusz Otto, Wojciech 
Roman, Andrzej Spichalski, Jerzy Zieleniewski). 

Układ sterowania falowników niezależnych z modula
cją szerokości impulsów 

Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania fa
lowników z modulacją szerokości impulsów, służących 
do zasilania silników indukcyjnych, w których dąży 
się do zminimalizowania zawartości harmonicznych w 
przebiegu prądu zasilającego. 

Układ ma generator przebiegów trójkątnych i pro
stokątnych (1), który połączony jest kolejno z: kompa
ratorem (5), dzielnikiem częstotliwości (2) oraz podwa-
jaczem częstotliwości (3). Dzielnik częstotliwości (2) 
połączony jest z przetwornikiem impulsowo-sinusoidal-
nym (4), tak samo podwajacz częstotliwości (3) połą
czony jest z przetwornikiem impulsowo-sinusoidalnym 
(4). Przetwornik impulsowo-sinusoidalny (4) połączony 
jest z komparatorem (5), z którego sygnał porównania 
podawany jest na układ formowania impulsów (6). 

Układ formowania impulsów (8) połączony jest z 
generatorem impulsów sterującym (7), z którego sy
gnał podawany jest na wzmacniacz impulsów z tran-
soptorem (8), który z kolei wysterowywuje odpowie
dnie tyrystory falownika. (1 zastrzeżenie) 

H02M P. 202504 T 28.11.1977 

Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska (Ryszard 
Nieżorawski, Andrzej Spichalski, Jerzy Zieleniewski. 

Wzmacniacz impulsowy do wyzwalania tyrystorów z 
oddzieleniem galwanicznym obwodu sterowania 

Przedmiotem wynalazku jest wzmacniacz impulsowy 
do wyzwalania tyrystorów z oddzieleniem galwanicz
nym obwodu sterowania. 

Wzmacniacz ma na wejściu transoptor (TV), którego 
wyjście jest zasilane poprzez transformator (T r i), pro
stownik (D) oraz kondensator filtrujący (C). 

Emiter fototranzystora transoptora (Tj) połączony 
jest poprzez rezystor (Rx) do masy oraz rezystor (R2) 
do bazy tranzystora (T2). Kolektor tranzystora (T2) po
łączony jest z kondensatorem filtrującym (C), nato
miast emiter bezpośrednio z bramką (B) tyrystora. 
Masa układu połączona jest z katodą tyrystora. 
Wzmacniacz może pracować z różnymi typami tyry
storów, w różnych układach przekształtników tyrysto
rowych. (1 zastrzeżenie) 
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H03F P. 202334 T 23.11.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radia i 
Telewizji, Warszawa, Polska (Stanisław Lubiński). 

Beztransformatorowy układ wzmacniacza mikrofono
wego o symetrycznym wyjściu 

Przedmiotem wynalazku jest beziransformatorowy 
układ wzmacniacza mikrofonowego o symetrycznym 
wejściu, przeznaczony do stosowania w profesjonal
nych urządzeniach fonicznych, wymagających szczegól
nie niskiego poziomu szumów własnych1 i dużego 
współczynnika tłumienia składowej niesymetrycznej. 
Układ składa się z dwustopniowego tranzystorowego, 
(Tj, T2, T3, T4), symetrycznego wzmacniacza wstępnego 
wzmocniania oraz z dwóch wzmacniaczy operacyj
nych. (Zn Z2). Ujemne sprzężenie zwrotne dla prądu 
stałego i zmiennego obejmuje wszystkie stopnie ukła
du. Do regulacji wzmocnienia służy opornik (K^ o 
zmiennej oporności. (2 zastrzeżenia) 

ÍI03K 
H03B 

P. 202203 T 16.11.1977 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa, Polska (Włodzimierz Semko
wicz). 

Sposób i układ do podwajania częstotliwości sygnałów 
cyfrowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do pod
wajania częstotliwości sygnałów cyfrowych, w bardzo 
szerokim paśmie częstotliwości. Wynalazek jest przy
datny do stosowania w cyfrowych syntezerach często
tliwości. 

Sposób według wynalazku polega na tym że cyfro
wy sygnał wejściowy (S 1) poddaje się całkowaniu w 
dwóch układach całkujących (RC), a następnie piło-
kształtny sygnał (S 3) uzyskany z wyjścia pierwsze
go układu całkującego (t 1) porówuje się w ukła
dzie komparatora (K) napięcia z wartością średnią 
sygnału wejściowego (S 2), uzyskaną na wyjściu dru

giego układu całkującego (T 2), przez co otrzymuje się 
na wyjściu komparatora (K) przebieg (S 4) opóźniony 
o 1/4 okresu w stosunku do sygnału wejściowego 
(S 1), który po zsumowaniu z sygnałem wejściowym 
w bramce modulo dwa (B) daje na jej wyjściu sy
gnał (S 5) o częstotliwości dwukrotnie wyższej i współ
czynniku wypełnienia równym 1/2. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że obydwa wejścia komparatora (K) napięcia połączo
ne są z wejściem (We) układu za pośrednictwem 
dwóch układów całkujących (T 1, T 2), o różnych 
stałych czasowych, a wyjście komparatora (K) połą
czone jest z jednym z wejść bramki modulo dwa (B), 
natomiast drugie wejście tej bramki połączone jest z 
wejściem (We) układu, przy czym wyjście bramki 
stanowi wyjście (Wy) całego układu. (2 zastrzeżenia) 

H0^ P. 201365 07.10.1977 

Pierwszeństwo: 15.03.1977 - Węgry (nr 3361) 

Posta Kisérleti Intézet, Budapeszt, Węgry (István 
Házman, István Magyar). 

Elektroniczny mostek zasilający z jednostką 
dzwonkową 

Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny mostek 
zasilający z jednostką dzwonkową, zwłaszcza dla cen
tral telefonicznych, poprzez który do gałęzi (a) i (b) 
pary przewodów abonenckich są przyłączone dwa bie
guny centralnego źródła napięcia (1). Mostek zasila
jący zawiera co najmniej jedno źródło prądowe (2, 3) 
i co najmniej jedno ujemne źródło prądowe (4, 5) z 
których jedno jest przyłączone do jednej gałęzi (a), 
drugie do drugiej gałęzi (b), pary przewodów abo
nenckich. Między wyjściowe bieguny źródła prądowe
go (2, 3), jak też ujemnego źródła prądowego (4, 5) 
jest włączony obwód prądowy emiter-kolektor tran
zystora (6, 16). 
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W źródle prądowym (2, 3) i w ujemnym źródle prą
dowym (4, 5) znajduje się wyłącznik (11, 18) dla od
łączania mostka zasilającego, uruchamiany przez lo
giczny zespół sterujący (15) centrali. Źródło prądowe 
(2, 3), jak też ujemne źródło prądowe (4, 5) są zao
patrzone w wyjścia informacyjne J l , J2, J3, J4), któ
re są również połączone z logicznym zespołem steru
jącym centrali. (16 zastrzeżeń) 

H03K P. 202467 T 26.11.1977 
F42C 

Lotnicze Zakłady Remontowe nr 4, Warszawa, Pol
ska (Teodor Grzelańczyk, Krzysztof Borowski). 

Rozdzielacz sygnałów elektrycznych, zwłaszcza do 
odpalania ładunków pirotechnicznych 

Przedmiotem wynalazku jest rozdzielacz sygnałów 
elektrycznych, zwłaszcza do zdalnego odpalania, w 
określonej kolejności i w dowolnych odstępach czasu 
ładunków pirotechnicznych. 

Rozdzielacz składa się ze sterującego układu (S) 
oraz przerzutników (PI, P2, P3, P4). Przerzutniki 
składają się z tyrystorów (T) oraz impulsowych tran
sformatorów (Tr) posiadających rdzenie o prostokąt
nej pętli histerezy, przy czym jedno z uzwojeń tran
sformatorów jest podłączone do bramek i katod od
powiednich tyrystorów. Pomiędzy uzwojenie transfor
matora impulsowego sterującego obwód bramka-
katoda tyrystora, a bramką i katodą tyrystora stero
wanego jest włączony wzmacniacz prądowy. Rozdzie
lacz ten zasila wyrzutnie wielolufowe energią elek
tryczną tylko w momencie podawania sygnału ste
rującego. (2 zastrzeżenia) 

H05K P. 202460 T 25.11.1977 
G12B 

Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska (Andrzej Jerzew-
ski). 

Sposób wytwarzania substancji przewodzącej ciepło 
do wyrównywania temperatury między elementami 

układów elektronicznych 

Substancja otrzymana sposobem według wynalazku 
ma zastosowanie do wyrównywania temperatury mię
dzy dwoma lub więcej elementami układów elektro
nicznych, zwłaszcza tranzystorów w precyzyjnych, 
czułych wzmacniaczach różnicowych. 

Sposób wytwarzania substancji według wynalazku 
polega na nasyceniu roztopionej parafiny rozdrobnio
nym polietylenem, oddzieleniu gotowego stopu od 
resztek polietylenu i dodaniu do gorącego stopu pyłu 
aluminiowego w ilości około dwie części na trzy czę
ści objętościowa stopu. (1 zastrzeżenie) 
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I I . W Z O R Y U Ż Y T K O W E 

Dział A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01D W. 58815 14.12.1977 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, 
Polska (Franciszek Wiśniewski). 

Urządzenie obcinające liście z główką buraków 
cukrowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
obcinania liści z główką buraków cukrowych i innych 
roślin korzeniowych przeznaczone do stosowania w 
jedno lub wielorzędowych maszynach do cgławiania. 

Urządzenie według wzoru charakteryzuje się tym, 
że ma pojedyncze zespoły robocze osadzone w maszy
nie odejmowalnie na beice ramy maszyny, przy czym 
poszczególne zespoły są łączone między sobą za po
mocą rozłączalnych sprzęgieł elastycznych (2) przeno
szących moment obrotowy doprowadzony do jednego 
z segmentów wału za pomocą końcówek (3) wpusto
wych lub wielowpustowych. Ponadto narząd nastaw-
czy wielkości szczeliny między kołem czujnikowym 
(5) a nożem (4) ma końcówkę (6) na klucz lub pręt 
wystającą ponad belkę (7) unoszącą koło (5) czujnika, 
najlepiej poprzez otwór (17) w tej belce. 

(2 zastrzeżenia) 

A01G W. 581S0 24.09.1977 

Zdzisław Więckowski, Warszawa, Polska (Zdzisław 
Więckowski). 

Doniczka otwierana do uprawy rozsad warzyw, 
kwiatów i lny eh roślin 

Doniczka otwierana do uprawy warzyw, kwiatów i 
innych roślin, a głównie ich rozsad wykonana z ter
moplastycznego tworzywa sztucznego, najlepiej z pół
sztywnej folii winidurowej charakteryzuje się tym, że 
ma kształt prostokąta z odpowiednio ukształtowanymi 
elementami do zamykania. Przy krótszym boku ma 
wygięte szczeliny (1, la), a przy drugim boku ma wy
cięty ząb (2) w kształcie spłaszczonego haczyka i za
czep (2a) w kształcie krótkiego odwróconego haczyka. 

(1 zastrzeżenie) 

A01H W. 57885 02.08.1977 

Leonard Grygieńć, Suwałki, Polska (Leonard Gry-
gieńć). 

Zapylacz wibracyjny 

Zapylacz wg wzoru ma korpus (1) z silnikiem elek
trycznym (2) i regulatorem obrotów (3). W korpusie 
zamontowane jest koło mimośrodowe (7) napędzane 
poprzez pasek klinowy (5). Do zawieszenia urządzenia 
służy wysięgnik (8) z przesuwnymi zaczepami (9). 

Zapylacz wibracyjny służy do zapylania kwiatów 
pomidorów w szklarniach przemysłowych. 

(1 zastrzeżenie) 
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A01K 
A63B 

W. 57895 05.08.1977 

Zakłady Chemiczne „Oświęcim", Oświęcim, Polska 
(Jan Jarnot, Włodzimierz Piech). 

Pływak do liii torowych basenów pływackich 

Pływak do lin torowych basenów pływackich za
pewniający tłumienie fali podczas płynięcia zawodni
ka, wykonany z tworzywa o budowie komórkowej o 
ciężarze właściwym poniżej 1 g/cm3, ma kształt płas
kiego walca (1) o średnicy około 100 mm, z czterema 
otworami (2) rozmieszczonymi na promieniu około 
25 mm co 90° oraz z jednym otworem centralnym (3), 
służącym do zawieszania pływaka na linie, przecho
dzącym w tulejkę (4), o długości równej grubości 
całego pływaka. Na obu podstawach walca znajduje 
się po piętnoście słupków (5), o zaokrąglonych krawę
dziach zewnętrznych, rozmieszczonych naprzemianleg-
le na obwodach co 24°. (1 zastrzeżenie) 

A2SN W. 58005 29.08.1977 

Instytut Przemysłu Fermentacyjnego, Warszawa, 
Polska (Krystyna Krajewska, Leszek Dobosz, Jerzy 
Pluta). 

Urządzenie do chemicznego obierania owoców 
i warzyw, zwłaszcza dyń 

Urządzenie do chemicznego obierania owoców i wa
rzyw zwłaszcza dyń charakteryzuje się tym, że wew
nątrz zbiornika (1) zamontowane są dwa przenośniki 
taśmowe (4) i (6) składające się z taśm bez końca 
przewiniętych przez obrotowe bębny, które osadzone 
są na ruchomych łożyskach (8) umożliwiających re
gulowanie naprężanie taśm. Jeden z przenośników 
usytuowany jest równolegle w stosunku do dna zbior
nika, a drugi pod kątem w stosunku do dna zbiorni
ka. (3 zastrzeżenia) 

A45C W. 57931 12.08.1977 

Władysława Jaroszek, Warszawa, Polska (Władysła
wa Jaroszek). 

Etui do kluczy 

Etui o kształcie zamkniętego, płaskiego woreczka z 
suwakowym, błyskawicznym zamkiem, według wzoru 
użytkowego charakteryzuje się tym, że krawędzie wo
reczka są zaokrąglone i mają znaczne, łukowate wcię
cia ku środkowi tak, że górna część (1) woreczka ma 
kształt prawie kolisty, a dolne znacznie większe prze
dłużenie woreczka ma ukształtowanie w formie wy
dłużonego trapezu. Do przeciwległych skrajów końców 
(1, 2) woreczka etui są przymocowane płaskie pętle 
(5) o wielkości opuszków palców ręki. 

(2 zastrzeżenia) 

A47B W. 58388 11.11.1977 

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy, Byd
goszcz, Polska (Aleksander Rostowski, Edmund Wojt
czak). 

Kącik lekcyjny ucznia 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji umożliwiającej regulowanie wysokości 
i kąta nachylenia płyty roboczej. Kącik lekcyjny ucz
nia, mający postać segmentu meblościankowego z za
budowanymi szufladami, półkami oraz płytą roboczą, 
według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że 
płyta robocza (6) osadzona jest pomiędzy bokami (1) 
i (2) za pomocą listw mocujących (14) i (15) umoco
wanych od dołu, przy czym w przedniej i tylnej części 
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boków (1) i (2) wykonanych jest szereg otworów (11) 
rozmieszczonych w " pionie, w których osadzone są 
kołki (12) o kształcie grzybków, które dalej przełknię
te są przez otwory (13) łistw mocujących (14) i (15). 

(1 zastrzeżenie) 

A47B W. 58590 10.12.1977 

Eugeniusz Kiełtyka, Gliwice, Polska (Eugeniusz Kieł-
tyka). 

Stojak stołu o regulowanej wysokości położenia płyty 

Stojak stołu o płycie z regulowanym położeniem, 
według wzoru użytkowego składa się z dwu ścian po
łączonych sztywno łącznikiem (5), zawierających po 
dwie tuleje (3), związane obejmą (4) mechanizmu pod
noszenia płyty stołu, przy czym wewnętrzne powierz
chnie tulei są prowadnicami suwaków określających 
kierunek przemieszczania płyty stołu. (1 zastrzeżenie) 

A47B W. 58604 13.12.1977 

Franciszek Królikowski, Bydgoszcz, Polska (Franci
szek Królikowski). 

Barek składany 

Barek składany według wzoru użytkowego charak
teryzuje się tym, że ma półki górną (3) i dolną (9) 
pośrodku dzielone wzdłuż i przymocowane do wspor
ników (5), oraz połączone po bokach z cięgnami (4), 
które u dołu połączone są z podpórkami (6), przy czym 
podpórki (6) połączone są ze sprężynami (7) nawinię
tymi na dolnych końcach uchwytu (1). 

(1 zastrzeżenie) 

A47C W. 58589 10.12.1977 

Eugeniusz Kiełtyka, Gliwice, Polska (Eugeniusz 
Kiełtyka). 

Podstavva obrotowego krzesła lub fotela z regulowaną 
wysokością położenia siedziska 

Podstawa obrotowego krzesła lub fotela z regulowa
ną bezstopniowo wysokością położenia siedziska nad 
podłogą, według wzoru użytkowego składa się z pio
nowej kolumny (1) połączonej sztywno z nóżkami (2) 
krzesła, wyposażonej w gniazdo prowadzące (3), wew
nątrz którego umieszczona jest sprężyna (4) oraz su
wak (5), mający w swej górnej, wychodzącej z gniaz
da prowadzącego (3), części obejmę (6) mocującą obro
towo czop (8) siedziska (9), a z boku kolumny (1), 
znajduje się zacisk (10) suwaka. (3 zastrzeżenia) 
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A47G W. 58659 20.12.1977 

Zygmunt Paczesny, Wrocław, Polska (Zygmunt Pa-
czesny). 

Ramka do obrazów 

Ramka do obrazów według wzoru użytkowego ma 
obwód w postaci listwy, która w przekroju poprzecz
nym ma kształt zbliżony do litery „C", a w miej
scach przeznaczonych na naroża ma wycięcia w kształ
cie litery „V", które po zagięciu listwy (1) tworzą 
krawędzie (2). Na długości jednego z boków ramki 
(1) jest wybranie tworzące kątownik (5), który sta
nowi przednią stronę ramki (1) i miejsce wsunięcia 
lub wysunięcia przedniej szyby (7) obrazu (8) i płyty 
dociskowej (9). (4 zastrzeżenia) 

A47J W. 58598 13.12.1977 

Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów Zakład 
Usług Technicznych, Warszawa, Polska (Bronisław 
Bruski, Ewa Florczak-Dryja, Mieczysław Gawrysiak). 

Wyciskacz soku cytrynowego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opraco
wania prostej konstrukcji pozwalającej wycisnąć sok 
z cytryny bez dotykania jej ręką. 

Wyciskacz według wzoru użytkowego zawiera dwie 
połączone obrotowo nitem (4) dźwignie. Jedną dźwig
nią jest korytko (1) zakończone z jednego końca pta

sią główką z dziobkiem, a z drugiego końca płaskim 
ogonem. Wewnątrz korytka (1) jest umieszczony, tło
czek (2) wzmocniony żeberkiem (3). 

(1 zastrzeżenie) 

A61H W. 58420 14.11.1977 

Przedsiębiorstwo Państowwe Uzdrowisko „Połczyn", 
Połczyn Zdrój, Polska (Leonard Dobryjanowicz). 

Urządzenie do rozciągu kręgosłupa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji umożliwiającej regulację siły ciągu w 
zależności od pozycji pacjenta, elimującej ucisk pier
siowy, umożliwiającej rozciąganie odcinka szyjnego 
kręgosłupa oraz dawkowanie rozciągania czynnego. 

Urządzenie do rozciągu kręgosłupa, składające się ze 
stołu oraz konstrukcji przestrzennej z rur, zaopatrzo
nej w uchwyty do mocowania bloczków, według wzo
ru użytkowego charakteryzuje się tym, że stół (1) ma 
stopień (3), regulowaną płytę stołu (4), z gąbką (13), 
ruchomą przystawkę (12) i uchwyty boczne (10) mo
cowane do płyty stołu (4), i połączony jest rozłącznie 
z konstrukcją przestrzenną. (1 zastrzeżenie) 

A61H W. 58422 14.11.1977 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Uzdrowisko „Połczyn", 
Połczyn Zdrój, Polska (Leonard Dobryjanowicz). 

Urządzenie do ćwiczeń zwłaszcza kończyn dolnych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji prostej w obsłudze, umożliwiającej stoso
wanie go do każdego pacjenta bez względu na wzrost. 

Urządzenie do ćwiczeń, zwłaszcza kończyn dolnych, 
wyposażone w rotor, według wzoru użytkowego skła
da się z fotela (1) zaopatrzonego w składane oparcie 
boczne (2) oraz oparcie stałe (3), zaś pod siedziskiem 
ma płozy (6) z wycięciami (11), na których spoczywa 
wyciągnik (7) wraz z rotorem (8). Odległość rotora (8) 
od fotela reguluje się położeniem wspornika (10) we 
wcięciach (11) płóz (8). 

Urządzenie przeznaczone jest dla chorych ze znacz
nymi dysfunkcjami ruchowymi. (1 zastrzeżenie) 
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A63B W. 58423 14.11.1977 

Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko „Połczyn", 
Połczyn Zdrój, Polska (Leonard Dobryjanowicz, Mie
czysław Miszczak). 

Urządeznie do ćwiczeń mięśni, zwłaszcza mięśni stóp 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji eliminującej stosowanie różnorod
nych typów przyrządów. 

Urządzenie według wzoru użytkowego składa się z 
trzech segmentów (1, 2, 3) połączonych rozłącznie ze 
sobą, z których segment (1) ma powierzchnię wklęsłą 
o kącie rozwarcia ścian 120°, segment (2), - powierz
chnię falistą, zaś segment (3) powierzchnię wypukłą o 
kącie wierzchołkowym 120°. 

Urządzenie znajduje zastosowanie w zakładach lecz-
nicznych i placówkach oświatowych. (1 zastrzeżenie) 

A63F W. 58672 20.12.1977 

Zakłady Sprzętu Sportowego „Połsport", Bielsko-
-Biała, Polska (Adam Dawid). 

Gra zręcznościowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji stołu rozbieralnego, umożliwiającej łatwą 
wymianę części. 

B01D W. 58605 14.12.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy
słu Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Andrzej 
Konarzewski, Wanda Liberus, Anna Musialik). 

Wkład filtrujący do oczyszczania powietrza 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wkład filtru
jący do oczyszczania powietrza z oparów pyłów pow
stających w czasie produkcji papy asfaltowej i wy
robów z wełny mineralnej. 

Gra zręcznościowa imitująca piłkę nożną, wykona
na jest w formie stołu, w którym na rozbieranych no
gach (3) umocowane jest obramowanie wykonane z 
kształtownika z aluminium lub sztucznego tworzywa, 
mającego półkę (2). Na półce (2) umieszczona jest 
płyta (10) mająca umocowane bramki i otwory wylo
towe. W otworach dłuższych boków (4) obramowania 
osadzone są tulejki (5) mające rozprężny zatrzask (6). 
W tulejkach (5) umieszczone są drążki, na których 
macowane są figurki graczy. (1 zastrzeżenie) 

Układ według wzoru użytkowego stanowi, metalowa 
kaseta (1), w której jest umieszczony materiał filtru
jący (3) w postaci płyty z włókna szkalnego super-
cienkiego o średnicy 1-13 jxm i gęstości 50-100 kg/m3. 
Płyta (3) jest zabezpieczona siatką metalową (2). Ka
seta (1) jest wstawiona w urządzenie odciągowe. 

(1 zastrzeżenie) 

B01J W. 58573 09.12.1977 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmasz-projekt", Katowice, Polska (Jan Podgór
ski, Marian Czaja). 

Urządzenie załadowczo-wyładowcze autoklawu 
ciśn^enio wo-próżniowego, zwłaszcza o dużych 

gabarytach 

Urządzenie załadowczo-wyładowcze autoklawu ciś-
nieniowo-próżniowego, zwłaszcza o dużych gabary
tach,, mające szczególne zastosowanie do pokrywania 
wykładziną gumową urządzeń oraz sprawdzania o-
gn oszczelności aparatury elektrycznej, ma przejezdny 
;, ost (1) z kołami (2) w prowadnicach (3), zamocowa
nych w komorze (4), na którym zabudowany jest tor 
(5) dla transportowych wózków (6) oraz przeciągarkę 
(9) do przesuwu przjezdnego mostu (1) z transpor
towymi wózkami (6). (2 zastrzeżenia) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 
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B21D W. 58477 22.11.1977 

Huta Zygmunt, Bytom, Polska (Jan Chłodek, Jó
zef Miler). 

Prowadnica wlotowa dla prostowarek materiałów 
prętowych i rurowych 

Prowadnica według wzoru składa się z prowadzą
cej rury (1) mającej w pobliżu jednego końca reduk
cyjną tuleję (2), której wylotowy otwór (b) ma śred
nicę mniejszą od średnicy wewnętrznej rury (1), przy 
czym prowadnica jest dostawna do prostowarki (5). 

Przedmiot wzoru użytkowego stosowany jest przy 
prostowarkach materiałów prętowych i rurowych w 
celu zabezpieczenia obsługi przed wypadkami przy 
pracy. (2 zastrzeżenia) 

B21D W. 58499 24.11.1977 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Iława, Polska 
(Klemens Nawasielski). 

Prościarka do pręta okrągłego i płaskownika 

Prościarka według wzoru charakteryzuje się tym, 
że ramę (1) prościarki stanowi konstrukcja spawania 
z ceowników i kątowników połączonych w całości za 
pomocą śrub. Do ramy przymocowany jest za pomocą 
śrub reduktor z rolką napędowo czynną (3) zespół 
prostujący (2), przyrząd tnący (5) i zespół rolki do
ciskowej (4). (1 zastrzeżenie) 

B21F W. 58494 23.11.1977 

Rybnickie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowe
go, Niedobczyce, Polska (Rafał Blacha, Eugeniusz 
Szulc). 

Przyrząd do wykonywania klamer z drutu 

Przyrząd służy do wykonywania klamer z drutu 
przeznaczonych do przyszywania do taśm przenośni
kowych spinaczy zawiasowych. 

Przyrząd składa się z dolnej nodstawy (1) zaopa
trzonej w imak (3) z dwoma nożami (4) ustawionymi 
pionowo obok siebie, kształtowej matrycy (7) i po
ziomego prowadnika (9) osadzonej na stole prasy oraz 
górnej podstawy (17) zamocowanej na suwaku prasy. 
Górna podstawa (17) ma imak (18) z dwoma nożami 
(19) zamocowanymi obok siebie ostrzami w dół i tele
skopowy element (22) podtrzymujący koniec drutu. 
Ponadto jest połączona przegubowym łącznikiem (26) 
i układem krzywek (11) i (27) z kształtującym stem
plem (12) umieszczonym w prowadniku (9). 

Przyrząd nadaje się szczególnie do stosowania w 
górniczych zakładach naprawczych. (1 zastrzeżenie) 
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B23F W. 58551 06.12.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan Szadkow
ski, Józef Matuszek, Stanisław Rapacz). 

Dogniatak 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia technolo
gii wykonania dogniataka oraz wzrostu jakości do-
gniatanych kół zębatych. 

Dogniatak według wzoru przeznaczony zwłaszcza do 
obróbki wykańczającej kół zębatych, stanowi koło 
zębate z korygowanym uzębieniem, na którego zębach 
(2) są nacięte wzdłuż linii śrubowej rowki (3) na 
grubości zębów (2). (1 zastrzeżenie) 

B23K W. 58519 28.11.1977 

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Hie
ronim Wiśniewski, Kazimierz Pyż). 

Urządzenie do automatycznego napawania przedmio
tów cylindrycznych 

Urządzenie według wzoru charakteryzuje się tym, 
że do suportu (4) przesuwu pionowego przytwierdzona 
jest pozioma belka (6). Na jednym końcu belki (6) od 
strony napawanego przedmiotu, zamocowany jest po
dajnik drutu (8), zaś na przeciwnym końcu - zamo
cowany jest silnik elektryczny (9) wraz z przekład
nią zębatą (10). Przekładnia zębata (10) połączona jest 
z rolkami ciągnącymi (11) drut poprzez przegubowy 
łącznik (12). Wzdłuż belki (6) zamocowana jest szyna 
zbiorcza (14), do której doprowadzone są kable elek
tryczne (15). 

Urząddzenie przeznaczone jest do napawania przed
miotów cylindrycznych o znacznych średnicach i wy
sokich temperaturach nagrzewania, jak na przykład 
do napawania walców do walcowania stali, które 
przed napawaniem nagrzewane są do temperatury od 
350 do 450°C. (1 zastrzeżenie) 

B23K W. 58585 10.12.1977 
B65H 

Zespół Elektrowni Dolna Odra, Nowe Czarnowo 
k/Gryfina, Polska (Wacław Grzesik, Zbigniew Gwar-
decki, Stanisław Weber, Władysław Brasel). 

Zwijak przewodu spawalniczego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia, izo
lacji przewodu roboczego przed przecieraniem się, 
zmniejszenia wysiłku fizycznego przy rozwijaniu i 
zwijaniu przewodu roboczego oraz usprawnienia czyn
ności samego spawania. 

Zwijak przewodu spawalniczego według wzoru skła
da się z bębna nawojowego (10) zawieszonego na 
wale, który w sposób trwały umieszczony jest na 
korpusie spawarki. Wał, wyposażony jest w pierś
cienie ruchomy (1) i nieruchomy (2). Pierścień rucho
my (1) dociskany jest sprężyną (4) do pierścienia nie
ruchomego (2), którego położenie ustala śruba (5). 
Przewód (8) ze spawarki do pierścienia nierucho
mego (2) podłączony jest przy pomocy śruby (6) a 
przewód roboczy (9) przy pomocy śruby (7). 

(1 zastrzeżenie) 

B23Q W. 58450 17.11.1977 

Opolskie Fabryki Mebli, Opole, Polska (Bronisław 
Konieczny, Jan Palarczyk, Henryk Zieliński). 

Oslena narzędzia, zwłaszcza w obrabiarkach do 
drewna 

Rozwiązanie według wzoru charakteryzuje się tym, 
że do osłony stałej (1) zamocowana jest osłona rucho
ma (7) zasłaniająca stale otwór roboczy (4) osłony 
stałej dzięki działaniu sprężyny (9). 
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Osłona służy do całkowitego osłonięcia narzędzia 
obrabiarki w czasie dokonywania obróbki i podczas 
biegu jałowego maszyny. (2 zastrzeżenia) 

B24B W. 58576 

Instytut Obróbki Skrawaniem, 
(Kazimierz Bednarek, Józef Syska). 

08.12.1977 

Kraków, Polska 

Stolik ostrzarki narzędziowej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie możliwości podnosze
nia względnie opuszczania stolika względem ściernicy. 

Stolik ostrzarki narzędziowej służy do ustawiania 
ostrzonego noża tokarskiego względem ściernicy. 

Stolik ma wahliwą płytę (4) połączoną z osadzo
nym na prowadnicach walcowych (7) wsporniku, któ
ry jest zaopatrzony w pokrętło (5) regulacji pochyle
nia. Walcowe prowadnice (7) zamocowane są do płyty 
(9) połączonej sztywno z nagwintowanym w dolnej 
części trzpieniem (10) zaopatrzonym w pokrętło (11) 
posuwu pionowego i osadzonym w tulei (12). z za
ciskiem (14) blokady przesuwu. (2 zastrzeżenia) 

B24D W. 58518 29.11.1977 

Bolesław Kruze, Warszawa, Albert Wakkienas, Ot
wock, Polska (Bolesław Kruze, Albert Wakkienas). 

Przyrząd do ścierania skóry 

Przyrząd do ścierania skóry, zwłaszcza zrogowacia-
łej skóry pięt składa się z korpusu w postaci pod
łużnej płytki (1), zakończonej rękojeścią (3). W części 
roboczej korpus jest zaopatrzony w obustronne wgłę
bienia (4) o powierzchni wypukłej, do których są 
przyklejone wykładziny ścierne (5) i (6), najkorzy
stniej o różnej ziarnistości. Wykładziny (5) i (6) skła
dają się z podkładu - płótna, papieru lub folii wo
doodpornej i z naniesionej na niego warstwy ścier
niwa,. (5 zastrzeżeń) 

B25B 
B23Q 

Fig.S 

W. 58553 06.12.1977 

Fabryka Samochodów Osobowych „Polmo', Warsza
wa, Polska (Jerzy Wrzesiński). 

Imadło, a zwłaszcza do obróbki skrawaniem 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji zapewniającej dokładne, poziome usta
wienie płaszczyzny obrabianej. 

Imadło według wzoru użytkowego ma podstawę 
(1), na której oparta jest szczęka stała (2). W pod
stawie (1) umieszczony jest klocek (3) ze śrubą napę
dową (4). Na klocku (3) osadzona jest szczęka rucho
ma (5), podparta od czoła rolką (6), a od tyłu wkrę
tem ustalającym (7) i blokującym (8). Do szczęki ru
chomej (5) umocowane są listwy prowadzące (9 i 10). 

(1 zastrzeżenie) 

B25B W. 58554 06.12.1977 

Fabryka Samochodów Osobowych „Polmo", War
szawa, Polska (Waldemar Bąkowski, Henryk Sarbian). 
i 

Głowica klucza pneumatycznego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji eliminującej możliwość okaleczenia ob
sługującego. Głowica klucza pneumatycznego według 
wzoru użytkowego ma tuleję dociskową (1) umiesz
czoną współosiowo z kluczem (2) i wysuniętą poza je
go krawędź. Tuleja dociskowa (1) podparta jest sprę
żyną (3) osadzoną w obudowie (4) umocowanej do 
korpusu klucza (5). (1 zastrzeżenie) 
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B25H W. 58592 12.12.1977 
i' 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Gospodar
stwa Domov/ego „Domgos" w Katowicach, Oddział w 
Krakowie, Kraków, Polska (Ryszard Ciuła, Stanisław 
Wijas). 

Składany stolik warsztatowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji stolika pozwalającej na wykonywanie na 
niej większej ilości czynności. 

Składany stolik warsztatowy według wzoru użytko
wego ma na bocznej ścianie płyty (1) osadzone do
datkowe imadło. W płycie (1) są wahliwie osadzone 
trzpienie (4) połączone trwale z nakrętkami (5) śrub 
(6) osadzonych w prowadnicach (3). (1 zastrzeżenie) 

B25H W. 58601 12.12.1977 

Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Montażowe „Budo-
stal", Kraków Polska (Stanisław Kowalik, Jan Ko
walik, Ryszard Wilkosz). 

Przewoźny stół warsztatowy 

Stół warsztatowy, umożliwiający transport ręczny, 
według wzoru użytkowego składa się ze stalowej ra
my (1) z drewnianą płytą (2), szufladami (3), nogami 
(4), rękojeścią (5) oraz uchwytem (6), a ponadto jest 

wyposażony w zestaw jezdny, składający się z dwóch 
kół (8) osadzonych na wspólnej osi (9) zaopatrzonej w 
korby (10) i połączonej łącznikiem (16) za pośred
nictwem przegubów (17) z obudową (14) sterującego 
koła (13), przy czym cały zestaw jest podnoszony lub 
opuszczany dźwignią (18) przymocowaną do jednej 
korby (10). (1 zastrzeżenie) 

B42F W. 58624 14.12.1977 

Fabryka Obrabiarek Specjalizowanych „Ponar-Tar-
nów", Zakład nr 2 w Andrychowie, Andrychów, Pol
ska (Eustachy Handzlik, Emilian Kuś). 

Szafka magazynowa 

Szafka magazynowa o małej powierzchni składowa
nia, służąca do magazynowania przedmiotów małoga
barytowych i kartotek biurowych, według wzoru użyt
kowego ma pojemniki magazynowe (5) zawieszone 
przegubowo, powyżej ich środka ciężkości na sworz
niach (4), osadzonych w tarczach obrotowych (3) połą
czonych z wałkiem, ułożyskowanym w obudowie (1). 
Do wałka przymocowane jest ręczne pokrętło wypo
sażone w ustalające urządzenie zatrzaskowe, służące 
do obracania i ustalania położenia wałka oraz połą
czonych z nim tarcz obrotowych (3). (2 zastrzeżenia) 

B43M W. 58632 16.12.1977 

Edward Malij, Srebrna Góra, Polska (Edward Ma-
łij). 

Podstawa na biurko 

Podstawka na biurko, składająca się z podstawy i 
korytka, według wzoru użytkowego charakteryzuje się 
tym, że podstawa (1) ma kształt leżącego rombu o 
sfazowanej górnej krawędzi dłuższego boku, przy 
czym za sfazowaniem po lewej stronie jest osadzone 
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na stałe korytko (2), którego podstawa ma kształt 
rombu i zwężone jednostronnie ku górze obie boczne 
ścianki, a wewnętrz korytka (2), również z lewej stro
ny jest swobodnie osadzony kominek (3) obrazujący 
grzbiet okładki książki, natomiast po prawiej stronie 
znajduje się łoże (4) osadzone na trzpieniu (5) o kształ
cie odwróconego grzybka przymocowanego główką do 
podstawy (1). 

Łoże (4) stanowi płytka w kształcie rombu osadzo
na skośnie do podstawy (1), której dwa boki są 
równoległe do krótszych boków korytka (2), a syme
trycznie w osiach równoległych do tych boków znaj
dują się niepełne przelotowe dwa otwory (6) stożko-
wo zbieżne w dolnej części, zaś między nimi prze
lotowy rowek (7) o przekroju kwadratu. 

(2 zastrzeżenia) 

B43M W. 58653 19.12.1977 

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, Pol
ska (Jerzy Wronek, Andrzej Gradzik, Roman Tuszyń
ski). 

Rozpinacz do zszywek biurowych 

Rozpinacz do zszywek biurowych, przeznaczony do 
rozpinania uprzednio zszytej korespondencji, według 
wzoru użytkowego składa się z dwóch dźwigni (1) i (2) 
o kształcie ceowników, gdzie dźwignia (2) jest umiesz
czona w dźwigni (1) i połączona z nią na jednym koń
cu w sposób stały za pomocą nita (3), na którym znaj
duje się sprężyna (4) rozchylająca dźwignie (1) i (2). 
Drugie końce obu dźwigni są tak wyprofilowane, aby 
ich ostrza w łatwy sposób wchodziły pod zszywkę po
wodując jej rozpięcie i wyciągnięcie. (1 zastrzeżenie) 

B60P 
B60L 

W. 58623 13.12.1977 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal
nej i Mieszkaniowej, Oława, Polska (Tadeusz Sojda, 
Józef Bednarz). 

Platforma karawanu o napędzie elektrycznym 

Platforma karawanu o napędzie elektrycznym skła
da się z podłogi (1) z umocowanymi na niej prowad
nicami (2) równolegle do osi podłużnej karawanu za
kończonych ogranicznikami przesuwu (11), po któ
rych przemieszczają się wózek zewnętrzny (3) i wózek 
wewnętrzny (4), posiadające pomosty nośne (7), na któ
rych spoczywa trumna podczas jazdy karawanu. Unie
ruchomienie trumny następują poprzez zablokowanie 
ruchu wózka wewnętrznego (4) w jego skrajnym poło
żeniu na prowadnicach (2) za pomocą zatrzasku bloku
jącego (5). Platforma umieszczona jest na wózku o na
pędzie elektrycznym, a zwłaszcza na wózku elektry
cznym typu Melex. (2 zastrzeżenia) 

B61B, W. 58579 09.12.1977 

Fabryka Maszyn Górniczych im. Tadeusza Żarskie
go „PIOMA", Piotrków Trybunalski, Polska (Alain 
Pałgan, Zbigniew Marciniak, Jakub Bruzda, Marek 
Krzemiński, Aleksander Banaszczyk). 

Zestaw krążków prowadzących linę 

Zestaw krążków według wzoru służy do prowadze
nia liny, zwłaszcza liny powrotnej kolejki jednoszy-
nowej. 

Zestaw ten składa się z ramy (1) posiadającej czte
ry kątowniki (3) połączone dwoma obejmami (4) oraz 
śrubą (5) z tulejką (6). W otworach (7) kątowników (3) 
są osadzone osie (8, 9) czterech krążników (2) i są 
zamocowane śrubą dociskającą (11) przy pomocy pod
kładki (12). (i zastrzeżenie) 
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B62D W. 58607 14.12.1977 
E02F 

Kombinat Maszyn Budowlanych „BUMAR" Zakład 
Urządzeń Technicznych, Ostrówek Węgrowski, Polska 
(Bogdan Zieńczuk, Zenon Czaplicki, Witold Dudre-
wucz, Henryk Zapaśnik, Zdzisław Wiński). 

Rama poprzeczna dla koparki ciągnikowej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest rama poprzecz
na do mocowania osprzętu koparkowego w koparce 
ciągnikowej, zapewniająca jednocześnie przesuw os
przętu koparkowego o niewielkiej masie na niewielką 
odległość wzdłuż całej szerokości maszyny. 

Rama poprzeczna według wzoru użytkowego cha
rakteryzuje się tym, że pochwy podpór (3), połą
czone są prowadnicą górną (1) i prowadnicą dolną (2), 
w których umieszczone są śruby (7) i z rolkami (11), 
przy czym śruby (7) połączone są od wewnątrz pła
skownikami (12), a od zewnątrz przechodzą przez o-
twory w wieszaku (5), do którego przyspawane są list
wy odciążające (13) śruby (7) od obciążeń zginają
cych. (1 zastrzeżenie) 

B63B W. 58566 07.12.1977 

Stocznia Północna im. Bohaterów Westerplatte, 
Gdańsk, Polska (Zenon Pawlak, Krzysztof Erhard). 

Urządzenie prostowodowe do wodzenia elementów 
przesuwnych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie 
prostowodowe do wodzenia elementów przesuwnych 
mające zastosowanie na jednostkach pływających, 
morskich. 

Urządzenie według wzoru użytkowego składające 
się z wodzarki (5), dwóch bębnów (1), dwóch lin (4), 
krążków (2) i torów jezdnych (6) jest zbudowane w 
ten sposób, że lina (4) zamocowana jednym końcem do 
lewej części elementu przesuwanego (3) po przejściu 
przez krążki (2) i bębny (1) wodzarki (5) odciąga 
prawą część elementu przesuwanego (3). Analogicz
nie druga lina (4) zamocowana do prawej części ele
mentu przesuwanego (3) odciąga lewą część elementu 
przesuwanego. (1 zastrzeżenie) 

B65B W. 58871 20.12.1977 

Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej, Po
znań, Polska (Wojciech Binder, Janusz Kaczmarek). 

Urządzenie do zabezpieczania jednostki ładunkowej 
na palecie 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji umożliwiającej wielokrotne jej sto
sowanie, izolującej zawartość termicznie, zabezpiecza
jącej przed opadami klimatycznymi i amortyzującej 
przeciążenia wywołane ruchem środka transportowe
go. 

Urządzenie według wzoru użytkowego zawiera czte
ry ściany (1) boczne oraz jedną ścianę (2) górną, wy
konane z impregnowanego materiału elastycznego. 
Ściany mają szczelne kanały (3, 4) wypełnione po
wietrzem. Urządzenie służy do zabezpieczania jedno
stki ładunkowej na palecie przed uszkodzeniem w 
czasie transportu. (4 zastrzeżenia) 

B65I) W. 58542 01.12.1977 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świ
dnica, Polska - (Zdzisław Nieciak, Zygmunt Święto-
niowski). 

Paleta do składowania i transportu form odlewniczych 
gotowych do zalewania 

Wzór rozwiązuje zagadnienie możliwości składowa
nia dużej ilości form na paletach zestawionych w 
stosy na niedużej części powierzchni odlewni oraz za
lewania form na paletach, przeniesionych na pole za
lewania. 
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Rozwiązanie według wzoru użytkowego charaktery
zuje się tym, że zastosowano oddzielne płyty (5) z ot
worami (6), nakładane na ramę (1) palety. Na pły
tach (5) ustawione są formy (8), każda forma na od
dzielnej płycie (5). Płyta (6) ma boczne wycięcia two
rzące prześwity przy zestawieniu płyt (5). Rozwiąza
nie umożliwia składowanie form na paletach w sto
sach, łatwy ich transport i racjonalną organizację pra
cy w odlewni. (2 zastrzeżenia) 

B65D W. 58569 07.12.1977 

Spółdzielnia Inwalidów „Współpraca", Sopot, Pol
ska (Mieczysław Szpulak). 

Przyrząd do wysypywania i porcjowania z zamknię
tych opakowań 

Przyrząd do wysypywania i porcjowania proszków 
z zamkniętych opakowań według wzoru użytkowego 
charakteryzuje się tym, że korpus (4) ma posiać walca 
zakończonego z jednej strony główką (1) z drugiej zaś 
strony stożkiem (6), przy czym wewnątrz korpusu (4) 
jest otwór (5) nieprzelotowy połączony z pionowymi 
wycięciami (3). (2 zastrzeżenia) 

B65D W. 58570 07.12.1977 

Spółdzielnia Inwalidów „Współpraca", Sopot, Pol
ska (Stanisława Ziemann). 

Etui do apteczki samochodowej 

Etui do apteczki samochodowej o kształcie prosto
padłościanu, o podstawie prostokąta ze sztucznej 
skóry lub podobnego tworzywa, według wzoru użyt
kowego charakteryzuje się tym, że ma boki (6) krót
sze połączone rozłącznie z bokami (10) dłuższymi za 
pomocą zatrzasków (4) ułatwiających dostęp do wnę
trza. (1 zastrzeżenie) 

B65G W. 58403 12.11.1977 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Władysław 
Stanisławski). 

Przenośnik stacjonarny pełnoobrotowy z regulacją 
odrzutnika i stoków 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
powierzchni składowania materiału przenoszonego 
przenośnikiem. 

Przenośnik według wzoru użytkowego składa się z 
podstawy obrotnicy (1), z urządzenia jezdnego w skład 
którego wchodzą koła (3) osadzone na osiach (2), z 
konstrukcji wsporczej łoża (6), płyty pneumatycznej 
(11), wysięgnika widłowego (7), przegubu (12) szkieletu 
przenośnikowego (4), taśmy bez końca (5), zasypu (10) 
i przeciwwagi z wałem nawojowym (9), przy czym 
konstrukcja szkieletowa (4) naciągana jest przy po
mocy linki napinającej (8) i posiada ona w części gło
wicowej dostawny odrzutnik ruchomy (13). 

(1 zastrzeżenie) 
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B65G W. 58584 10.12.1977 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Biuro Projektów Górniczych - Katowice, Katowice, 
Polska (Tadeusz Tarkowski, Stanisław Szajda, Karo] 
Hanel). 

Selektywna zsuwnia zasypowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejsze
nia kruszenia ładowanego do zbiornika urobku 
i zmniejszenia awaryjności całego układu. 

Selektywna zsuwnia zasypowa służąca do napełnia
nia górniczych zbiorników wyrównawczych ze zsuw
nią śrubową w obmurzu według wzoru użytkowego 
składa się z wymienialnego rusztu (1) osadzonego na 
konstrukcji nośnej (2) wyposażonej w burty boczne (3) 
oraz urządzenia wychwytującego materiały długie zło
żonego z dwóch bocznych osłon (8) i zsuwni pochyłej 
(9) z rolką (10). (1 zastrzeżenie) 

B65G W. 58588 10.12.1977 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL -
Świdnik", Świdnik, Polska (Władysław Morawski). 

Urządzenie do załadunku materiałów sypkich, 
zwłaszcza wiórów 

Urządzenie według wzoru użytkowego składa się z 
wózka widłowego, blokującego zatrzasku (I) i prze
chylnego pojemnika (3). Zatrzask (I) ma połączone z 

poprzeczną belką (1) wsporniki (5) w górnej części 
wyposażone we współosiowy otwór dla osadzenia 
trzpienia (6) z elementem sprężystym (7). Ucho trzpie
nia (6) jest wykonane w kształcie widełek, którymi 
nachodzi na dźwignię (8) osadzoną jednym końcem we 
wsporniku (9), zaś drugim końcem połączoną z nacią
gową linką (10). Linka poprzez rolki (11, 12) łączy się 
z ramieniem rączki (13), zamocowanej przegubowo na 
nośnej belce (14), wózka. Pojemnik (3) od strony tyl
nej ma występ (4) współpracujący z zatrzaskiem (I). 
W dolnej części pojemnik (3) ma wsporniki (15) usy
tuowany najkorzystniej w stosunku długości 
pojemnika. (3 zastrzeżenia) 

B65J 
B65D 

W. 58511 26.11.1977 

Szczecińskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego 
„Polmos", Szczecin, Polska (Jerzy Jakimowicz, Ryszard 
Binkowski). 

Pojemnik do materiałów sypkich 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
pojemnika eliminującego ręczne jego opróżnianie. 

Pojemnik do materiałów sypkich, a szczególnie do 
stłuczki szklanej, według wzoru użytkowego składa się 
z obudowy (1), mającej u dołu dwie ruchome klapy 
(2, 3) połączone obrotowo za pomocą dwóch wałków 
(4, 5), zaopatrzone na czterech krańcach w nóżki (6, 7), 
mające przeciwwagi (8, 9), zaś w środku pojemnika u-
mieszczona jest ramka (10), połączona dmowa drążka
mi (11), do których przymocowana jest płyta na
ciskowa (12). Bo obudowy (1) przymocowane są cztery 
tulejki prowadzące (13). (1 zastrzeżenie) 
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B65J W. 58580 08.12.1977 

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

Kontener składany 

Kontener ma -konstrukcję zamknięta z wnętrzem 
przystosowanym ao ładunku i może być podnoszony 
za naroża dolne. Rama nośna (1) w kształcie prosto
kąta ma ucha (2) do podnoszenia. Część dolna (3) kon
tenera ma kształt miski o mniejszych wymiarach od 
ramy. Górną część kontenera stanowi składana po
krywa (4) o kształcie przybliżonym do odwróconej li
tery U składającą się z segmentów mocowanych złą
czami śrubowymi (8) do ramy nośnej. Segmenty po
krywy mają ucha (5), a ich boczne ścianki są skła
dane. 

Kontener ma wyposażenie wewnętrzne (6) przysto
sowane do mocowania ładunku, oraz podpory śrubo
we (7). 

Główne zastosowanie kontenera to transport kolejo
wy elementów przestrzennie dużych a zwłaszcza ele
mentów samolotu. (2 zastrzeżenia) 

B66B W. 58591 12.12.1977 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Biuro Projektów Górniczych, Katowice, Polska (Euge
niusz Czekalski, Wiktor Ciszek). 

Prowadzenie klatki wielkogabarytowej na prowadni
kach pomocniczych w miejscach przerw prowadników 

czołowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest prowadzenie 
klatki wielkogabarytowej, na prowadnikach pomocni
czych w miejscach przerw prowadników czołowych 
stosowane zwłaszcza w wyciągowych urządzeniach 
kopalnianych. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie
nia jazdy klatki przez poszczególne poziomy z pełną 
prędkością. 

Prowadzenie klatki według wzoru użytkowego skła
da się z czterech prowadników skrzynkowych bocz
nych (5) zabudowanych parami po obu stronach klatki 
(1), przy czym klatka (1) jest wyposażona w odpo
wiednią ilość dodatkowych prowadnic krążkowych (6), 

(1 zastrzeżenie) 

B66B W. 58691 22.12.1977 

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

Łapadło klatki szybowej z prowadnikami linowymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy łapadła 
cechującego się łagodnym przebiegiem hamowania z 
wykorzystaniem ciernego działania nawiniętej liny na 
prowadniku linowym. 

Łapadło według wzoru użytkowego jest wyposażone 
w tuleje (25, 26) zamocowane z boków klatki szybo
wej, przez które przechodzą prowadniki linowe (27) 
28) objęte nawiniętymi linami (23, 24) połączonymi z 
jednej strony do tulei (25, 26), a z drugiej strony i 
obciążnikami (17, 18) zawieszonymi poprzez otwory 
(15, 16) na zaczepowych dźwigniach (8, 9), układu 
dźwigniowego (3, 4, 5) współpracującego z zawiesiem 
(1) liny nośnej. (1 zastrzeżenie) 
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B67B W. 58154 18.11.1977 

Zakłady Metalowe „Predom-Mesko", Skarżysko-Ka
mienna, Polska (Tadeusz Materek, Tadeusz Zachara, 
Jacek Winiarski, Henryk Mizerski, Józef Kubiakow-
ski, Jerzy Klechowski). 

Otwieracz do puszek z obrzeżem zamykanym 
rolowaniem 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji o łatwym montażu i obsłudze. 

Otwieracz do puszek według wzoru użytkowego ma 
dzielony korpus, który stanowią obudowy (1) tylna i 
(2) przednia, mające wewnątrz ukształtowane naby 
drążone z osadzonymi w nich końcami osi kół zęba
tych napędu. Część elektryczna napędu jest oddzielo
na od części mechanicznej ścianką (18) ukształtowaną 
wewnątrz obudowy (1) tylnej. Korpus przystawki (30) 
do otwieracza jest osadzony w obudowie (2) przedniej 
i połączony z nią złączem bagnetowym oraz jest za
bezpieczony zatrzaskami sprężynowymi. 

(6 zastrzeżeń) 

C03B W. 58625 15.12.1977 

Zjednoczone Huty Szkła Gospodarczego i Technicz
nego „Vitropol", Krośnieńskie Huty Szkła, Krosno, 
Polska (Jerzy Dąbrowski, Władysław Jedziniak). 

Zasilacz 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zasilacz do
starczający szkło zawierające lotne składniki do for
mowania rur. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie nadmiernych strat 
szkła a • jednocześnie zapewnia dostarczenie do for
mowania szkła, jednorodnego chemicznie co pozwala 
na poprawę jakości rur i wydajności ciągów produk
cyjnych. 

Zasilacz według wzoru użytkowego charakteryzuje 
się tym, że ma kształtkę, spływu (1) połączoną prze
suwnie z rynną zasilacza, zaś na wpływie ma komorę 
(6), z układem dwóch mieszadeł (5). (4 zastrzeżenia) 

C22C W. 58577 08.12.1977 

Rybnickie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglo
wego, Niedobczyce, Polska (Józef Prefeta, Eugeniusz 
Szulc, Jan Brachmański). 

Urządzenie do powierzchniowego hartowania kół 
zębatych 

Wzór rozwiązuje zaagdnienie utrzymania stałej tem
peratury nagrzania powierzchni zęba, zwiększenia 
prędkości hartowania i zmniejszenia zużycia gazu. 

Urządzenie ma komorę chłodzenia (15) w kształcie 
sercówki z umieszczonym w niej końcem (14) komory 
mieszania (11). Do bocznej powierzchni końca (14) 
skośnie przytwierdzone są palniki (16) wyprofilowane 
w formie symetrycznych łuków spiralnych zwróco
nych do siebie. Na ich końcach wychodzących z ko
mory chłodzenia (15) umocowane są nasadki (17) z 
bocznym otworem (18) i skośną powierzchnią czo
łową (19). Pomiędzy nasadkami (17) osiowo do komo
ry chłodzenia (15) podłączona jest dysza (20) zakoń
czona wylotem zbliżonym do płaskiej ósemki. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział C 

CHEMIA I METALURGIA 
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Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych „Befama", 
Bielsko-Biała, Polska (Józef Więzik). 

Wałek wydający, zwłaszcza do szybu zasypowego 
zasilarki zespołów zgrzeblarkowych 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie kon
strukcji wałka o zmniejszanej masie i zmniejszonej 
pracochłonności wykonania. Wałek, składający się z 
powłoki, bocznych denek i czopów, według wzoru u-
żytkowego charakteryzuje się tym, że powłoka wy
konana jest z szeregu segmentów (1) ukształtowanych 
w formie ceownika, o nieco rozwartych ramionach, 
przy czym ramiona mocowane są ze sobą nierozłącz
nie tworząc na powierzchni powłoki listwy. 

(1 zastrzeżenie) 

E02C W. 58567 07.12.1977 

Stocznia Północna im. Bohaterów Westerplatte, 
Gdańsk, Polska (Zenon Pawlak, Piotr Kołakowski). 

Urządzenie napędowe dla przejezdnych mechanizmów 
na torowiskach o zwiększonym wzniosie 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie na
pędowe dla przejezdnych mechanizmów na torowi
skach o zwiększonym wzniosie stosowanych szczegól
nie na jednostkach pływających. Wzór użytkowy roz
wiązuje zagadnienie uproszczenia konstrukcji urządze
nia. 

Urządzenie napędowe według wzoru ma mechanizm 
jazdy zawierający koło łańcuchowe (1), przemieszcza
jące się po łańcuchu (2) zamocowanym do wsporników 
(3) zamontowanych na końcach toru jezdnego (7), przy 
cym łańcuch (2) jest prowadzony przez pierścienie śliz
gowe (4) zamocowane obrotowo na piaście kół jezd
nych (5). (1 zastrzeżenie) 

E04B W. 58527 29.11.1977 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Stani
sław Majchrzak, Zbigniew Kowal). 

Gąsienicowe przekrycie przestrzenne 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pokrycie hali 
strukturą z integralnie wbudowanym świetlikiem gą
sienicowym, którego konstrukcję stanowi zasadniczy 
ustrój nośny złożony z ostrosłupów (1) górnego pasa 
(2) oraz dolnego pasa (3). 

Przekrycie według wzoru użytkowego stanowi struk
turę przestrzenną, w której występuje zasadniczy ele
ment nośny w postaci przestrzennego dźwigara kra
towego zbudowanego z ostrosłupów (1) oraz pasów 
(2) i (3>, Dźwigar stanowi jednocześnie konstrukcję 
nośną świetlika gąsienicowego. Na zasadniczych 
dźwigarach oparta jest struktura przestrzenna budo
wana z piramid (4) i pasów (5) w tym samym syste
mie prętów, które połączone są w węzłach (6). 

(1 zastrzeżenie) 

E04C W. 58560 05.12.1977 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy
słu Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metal-
plast", Poznań, Polska (Maria Dajerling, Jerzy Dyma-
czewski, Grzegorz Dorożała, Jacek Krotoski, Stanisław 
Przychodzki). 

Wkładka dystansowa, zwłaszcza do ustalenia 
stalowych prętów zbrojeniowych 

Wkładka stosowana podczas zalewania i krzepnię
cia betonów, wykonana jest najkorzystniej z tworzy
wa sztucznego, odpornego na działanie betonu. Wkład
ka ustala położenie pręta w określonej odległości od 
okna i boku formy. 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

D01G W. 58661 19.12.1977 
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Wkładka dystansowa składa sie. z pierścienia wew
nętrznego (2) połączonego listwami (4) z fragmentami 
pierścienia zewnętrznego (1), na którego obwodzie roz
mieszczono kołki dystansowe (5). Wewnątrz pierście
nia (2) znajdują się dwie sprężynujące półpanewki (S). 
Gardziel zawarta między żebrami (8) służy do wy
prowadzenia pręta zbrojeniowego w półpanewki. Pół
panewki (3) mają garbki (7). (5 zastrzeżeń) 

E04F W. 58430 15.11.1977 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Jerzy Sikora, 
Seweryn Młynarski, Jerzy Janicki, Ryszard Kiełpiński, 
Stanisław Drab, Damian Homa, Zbigniew Piątkiewicz, 
Stanisław Jura, Wacław Sakwa). 

Zamknięcie dolne w podajniku komorowym, 
zwłaszcza torkretnicy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie
nia przerwania w dowolnej chwili dopływu strugi ma
teriału ogniotrwałego do komory mieszania. 

Zamknięcie dolne w podajniku komorowym charak
teryzuje się tym, że w komorze mieszania (2) zabu
dowany jest zsypowy lej (3), do którego mocowana 
jest obrotowo szczęka (4), napędzana poprzez kłowe 
sprzęgło (5), wałek (6) z dźwignią (7) i siłownikiem 
(8). Zsyp leja (3) zamykany i otwierany jest poprzez 
siłownik (8) szcęką (4). 

Zamknięcie według wzoru ma zastosowanie w po
dajniku komorowym zwłaszcza torkretnicy dla wymu-
rówek ogniotrwałych pieców hutniczych. 

(1 zastrzeżenie) 

E06B W. 58660 19.12.1977 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego, Piła, 
Polska (Zenon Grabarczyk). 

Mechanizm ułatwiający zamykanie drzwi wymywaczy 
strumieniowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest mechanizm u-
łatwiający zamykanie drzwi wymywaczy strumienio
wych stosowanych przy dwustopniowym wymywaniu 

krochmalu z miazgi ziemniaczanej w zakładach prze
mysłu ziemniaczanego o minimalnym przerobie 200 
ton ziemniaków na dobę. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie likwidacji 
zwisu drzwi stanowiącego przeszkodę w swobodnym 
zamykaniu drzwi wymywaczy strumieniowych. 

Mechanizm według wzoru użytkowego ma metalowy 
hak (1) i współpracującą z nim rolkę (2) ułożyskowa-
ną na górnej krawędzi wymywacza (3) ponad jego 
drzwiami. Dłuższe ramię (5) haka umocowane jest na 
odpowiedniej wysokości do drzwi (4) wymywacza, a 
krótsze ramię (6) z ostrzem (7) skierowanym na rol
kę (2) przymocowane jest do górnej krawędzi, wymy
wacza ponad drzwiami (4) i styczną do niego rolką 
(2). Ostrze (7) haka (1) znajduje się na dolnej krawę
dzi krótszego ramienia (6) haka w najszerszym jego 
miejscu. Szerokość ta równa jest sumie szerokości 
skrajnej ramienia (6) i wielkości zwisu drzwi (4) wy
mywacza. 

Rozwiązanie znajduje zastosowanie w wymywaczach 
strumieniowych DWS 200 lub 250, używanych w 
krochmalniach. (2 zastrzeżenia) 

E21D W. 58571 07.12.1977 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska Igna
cy Kadłuczka, Krzysztof Żywirski). 

Podkładka do kotwi górniczych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest podkładka do 
kotwi górniczych, zwłaszcza do prętów kotwiowyeh o 
gładkich, nieobrobionych końcówkach. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie poprawienia 
współpracy kotwi z podkładką i wyeliminowania ko
nieczności obróbki kotwi. 

Podkładka według wzoru ma dwudzielną tuleję (1) 
osadzoną na końcówce kotwiowego pręta (2). Wew
nętrzne cylindryczne ścianki (3) tulei (1) są nacięte, a 
jej zewnętrzne ścianki (4) klinowo zbieżne. Zbieżność 
ścianek (4) tulei (1) jest mniejsza od zbieżności gniaz
da (5) tulei (6), umieszczonej w otworze płyty (7) pod
kładki i opierającej się na niej kołnierzem (8). 

Podkładka jest przeznaczona do stosowania zwłasz
cza przy kotwieniu spągów wyrobisk górniczych. 

(2 zastrzeżenia) 
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Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

F02M W. 58562 06.12.1977 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samocho
dowej, Sulejówek, Polska (Józef Krawczyk, Marian 
Cieślik, Tadeusz Sobieraj). 

Wieiopołożeniowy ogranicznik pompy wtryskowej 
typu P76-15 i P76-15U 

Wzór użytkowy umożliwia wykonanie zmiany nomi
nalnej dawki paliwa pompy wtryskowej typu P76-15 
i P76-15U silnika wersji wielopaliwowej. Wielopołoże-
niowy ogranicznik ma korpus (2), który jest zamoco
wany za pomocą sworznia (7) do wałka kompletnego 
(1). Korpus ogranicznika ma kieł ze zderzakiem pod 
śrubą regulacyjną (5) oraz kieł do zamocowania płytki 
sprężystej (3) i wkrętu dociskowego (4). 

(2 zastrzeżenia) 

F02M W. 58621 17.12.1977 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa, Polska (Tadeusz Kacprzak, Ja
nusz Januła, Antoni Leśniak, Stefan Szczeciński). 

Wkładka wlotu powietrza do dwugardzielowego 
gaźnika 

Wkładka według wzoru umieszczona jest w obudo
wie (2) filtru powietrza i kształtuje strumień powie
trza wlotowego w strefie bezpośrednio przylegającej 
do gaźnika (4). 

Powierzchnia wewnętrzna (6) wkładki (1) opływana 
przez strumień wlotowy ukształtowana jest wg linii 
lemniskaty Bernoulliego i usytuowana jest niesyme
trycznie względem wlotu (7) gaźnika. 

Wkładka przeznaczona jest do stosowania w spali
nowych silnikach trakcyjnych, w celu zwiększenia 
mocy oraz stabilizacji pracy silnika w zakresach 
przejściowych. (1 zastrzeżenie) 

F04B W. 58600 13.12.1977 

Przedsiębiorstwo Zaplecza Technicznego „TRANS-
BUD", Warszawa, Polska (Marian Szymczak, Zbigniew 
Kornacki, Stanisław Pietrzykowski, Bogusław Mosz
czyński, Władysław Chruściński, Tadeusz Baczakie-
wicz). 

Agregat sprężarkowy do zasilania instalacji sprężone
go powietrza zwłaszcza przy rozładunku materiałów 

sypkich i granulowanych 

Agregat według wzoru użytkowego składa się z 
ramy (1) i umieszczonych na niej: samochodowego sil
nika spalinowego (2) ze zblokowanym napędem na 
półosie, sprężarki (9) i urządzeń niezbędnych do dzia
łania silnika i sprężarki. Napęd z silnika (2) przeno
szony jest na koło pasowe sprężarki (8) przez półoś 
samochodową (3), pośrednie koło pasowe (4) i pasy 
klinowe (7). (4 zastrzeżenia) 

F04D W. 58335 02.11.1977 

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „POWEN", 
Zabrze, Polska (Andrzej Wróblewski, Stanisław Mu
rzyński). 

Wentylator z napędem pneumatycznym 

Wentylator z napędem pneumatycznym ma obudo
wę wentylatora, która składa się z wlotowego członu 
(1) i członu (2) stanowiącego kadług turbiny oraz osa
dzony na wale wirnik (3) wentylatora. Wirnik (3) po
dobnie jak wirniki wentylatorów znanych otoczony 
jest pierścieniem (4) stanowiącym z nim jedną całość. 
W pierścieniu (4) osadzone są łopatki (5) turbiny na
pędowej. Kołnierz (6) osadzony nieruchomo w obudo
wie zaopatrzony jest w dysze (7) o przekroju kształto
wym, najkorzystniej o przekroju prostokątnym. Prze
krój ten może być stały wzdłuż kanału dyszowego lub 
zmniejszający się w celu osiągnięcia prędkości wylo
towej z dyszy. (1 zastrzeżenie) 
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F04D W. 58575 08.12.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń 
Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających „BA-
ROWENT", Katowice, Polska (Janusz Łapa, Danuta 
Sikora). 

Układ dwustopniowego wentylatora promieniowego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest dwustopniowy 
wentylator promieniowy, który ma obudowy pierw
szego i drugiego stopnia połączone ze sobą. Wenty
lator według wzoru użytkowego ma wirniki (11) osa
dzone na wspólnym wale i przegrodzone wspólną 
ścianką z dławicą (7). Obudowa pierwszego stopnia z 
wlotem kolanowym (8) stanowi jedną całość z obudo
wą drugiego stopnia z wlotem kolanowym (9), który 
połączony jest kanałem przelotowym (12) z komorą 
wirnika pierwszego stopnia. Na skutek połączenia 
obudów pierwszego i drugiego stopnia za pomocą 
wspólnej ścianki z dławicą (7) osiąga się zbliżenie obu 
kół wirnikowych, skrócenie i zmniejszenie średnicy 
wału oraz gabarytu ogólnego wentylatora. 

(1 zastrzeżenie) 

F04D W. 58679 21.12.1977 

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych, „POWEN", 
Zabrze, Polska (Eugeniusz Rudzki, Adolf Szczęsny, 
Andrzej Wróblewski, Stanisław Morzyński). 

Pompa z napędem powietrznym 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pompa z napę
dem powietrznym, zaopatrzona w pionowy wał, na 
którym jest zamocowany wirnik pompy oraz wirnik 
turbiny powietrznej. 

Pompa według wzoru charakteryzuje się tym, że po
między wirnikiem (2) turbiny powietrznej a wirni
kiem (8) pompy wodnej, ma osadzoną panewkę (4) i 
czop (5) łożyska hydrostatycznego oraz ślizgową dła
wicę (6) oddzielającą przestrzeń wodną od turbiny i 
łożyska, przy czym powietrze doprowadzone z ruro
ciągu zasila równocześnie turbiny i łożysko a ciśnie
niowy przekaźnik (9) zainstalowany między regulacyj
nym zaworem (12), a tłocznym kadłubem (7) regulu
je obroty turbiny i pompy wodnej. (1 zastrzeżenie) 
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F15B W. 58581 09.12.1977 

Wytwórnia Maszyn Górniczych „Niwka" im. Marce
lego Nowotki, Sosnowiec, Polska (Aleksander Dyrda, 
Adam Basista, Andrzej Wojnar). 

Zespól przyłączy hydraulicznych 

Zespół przyłączy hydraulicznych dla układów hy
draulicznych maszyn i urządzeń górniczych, umożli
wiający łączenie przewodów elastycznych i sztyw
nych według wzoru użytkowego charakteryzuje się 
tym, że korpusy (1) przyłączy są powtarzalnie usytu
owane w różnych poziomach w płaszczyźnie pionowej. 
Następne przyłącze jest utworzone z poprzedniego 
przez powtórzenie korpusu (1) z uszczelniającymi pierś
cieniami (2) o przekroju kołowym, połączonego nieroz
łącznie z gniazdem (4) oraz ze śruby (7) wraz z usz
czelką (5) i dystansowej tulei (6). Wysokość dystan
sowej tulei (6) jest zależna od średnicy elastycznych 
przewodów (8). (4 zastrzeżenia) 

F16H W. 58681 21.12.1977 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Zdzisław Jaskółka, Michał Ploch). 

Przekładnia zębata 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji o małym ciężarze i o zwiększonej 
sztywności. 

Przekładnia zębata według wzoru użytkowego ma 
ukośną płaszczyznę podziału (1-1) przechodzącą przez 
oś większego koła (3), przy czym mniejsze koło (2) jest 
umieszczone w niedzielonej części korpusu (4) z po
krywą (5). (1 zastrzeżenie) 
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F16K W. 58479 22.11.1977 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
Szczecin, Polska (Stanisław Grott). 

Zawór sterowany elektromagnetycznie 

Zawór sterowany elektromagnetycznie, wspomagany 
ciśnieniem czynnika przepływowego, przeznaczony jest 
dla czynników przepływających w węzłach cieplnych 
parowych i wodnych. Wzór użytkowy rozwiązuje za
gadnienie opracowania konstrukcji zapobiegającej usz
kodzeniom i zatarciom zaworu spowodowanym przez 
wysoką temperaturę. 

Zawór według wzoru użytkowego składa się z za
woru głównego, zaworu pilotującego i siłownika mem
branowego. Zaworem pilotującym jest przelotowy za
wór (2) połączony z elektromagnetyczną głowicą (1). 
Zawór pilotujący jest połączony przewodami rurowy
mi (4) i (12) z zaworem głównym i z siłownikiem 
membranowym i usytuowany jest poza przestrzenią 
znajdującą się nad korpusem zaworu głównego. 

(4 zastrzeżenia) 

F16K W. 58534 30.11.1977 

Karpackie Zakłady Gazownictwa, Tarnów, Polska 
(Franciszek Naporowski). 

Niskociśnieniowy sprężynowy zawór bezpieczeństwa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia zaworu umożliwiającego wkręcenie go bezpośre
dnio w otwór technologiczny reduktora domowego, 
bez konieczności demontażu instalacji i wymiany szaf
ki, będącej obudową węzła redukcyjnego. 

Niskociśnieniowy sprężynowy zawór bezpieczeństwa 
służy zwłaszcza do zabezpieczenia instalacji gazowych 
niskiego ciśnienia, zasilanych z sieci średniego ciśnie
nia za pomocą węzłów redukcyjnych, 

Zawór według wzoru użytkowego charakteryzuje się 
tym, że ma korpus (1) w formie króćca z gwintem od
powiadającym gwintowi otworu technologicznego re
duktora domowego. W korpus ten jest wklejone me
talowe gniazdo (2). (3 zastrzeżenia) 

F16L W. 58611 12.12.1977 

Raciborska Fabryka Kotłów „Farako", Racibórz, 
Polska (Tadeusz Gwizdak, Adolf Śliwka, Roman Pie-
chaczek). 

Podwieszeniowa podpora sprężynowa rurociągu 
o stałej sile oddziaływania 

Podpora ze ściskanymi sprężynami usytuowanymi 
na osiach poziomej i pionowej, według wzoru użytko
wego ma jedną sprężynę poziomą (2) i jedną spręży
nę pionową (3) oraz skośną dźwignię (10) przegubową 
zamocowaną w oparciach ruchomych (4) i (6) sprężyn 
i na końcach mającą rolki (11) toczące się po pro
wadnicach poziomej (9) i pionowej (8). Cięgno podwie-
szeniowe (13) jest zamocowane w opraciu ruchomym 
(6) sprężyny pionowej (3). Ponadto podwieszeniowa 
podpora ma regulowane śrubami oparcia stałe (5) i (7) 
sprężyn (2) i (3) dla ich korekty stałej sprężystości. 

(2 zastrzeżenia) 

F16M W. 58551 05.12.1977 
G01C 

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (Je
rzy Jędrysiak, Jan Kolasa). 

Stojak składany 

Stojak do pionowego ustawiania tyczek i łat geode
zyjnych na gładkich oraz nierównych terenach, z trze
ma zespołami rozsuwanych nóg, według wynalazku 
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ma głowicę (1) z przegubami (2), na których zamoco
wane są rozsuwane nogi (3) z segmentami (7), które 
po wysunięciu na odpowiednią długość unieruchamia
ne są zaciskami (8, 9). Rozsuwane nogi (3) sprzęgnięte 
są z wysięgnikiem (4) głowicy (1) cięgnami (5) i su
wakiem (6). Wewnątrz głowicy (1) i wysięgnika (4) o-
sadzone są wkładki gumowe (10). (3 zastrzeżenia) 

F16P W. 58668 20.12.1977 

Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska (Kazimierz 
Nogalski, Nina Kosińska). 

Złącze narożne segmentów dźwiękochłonnych obudowy 
dźwiękochłonnoizolacyjnej, wytłumiającej hałas pracy 
maszyn, zwłaszcza magzyn do obróbki drewna metodą 

skrawania 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji zapewniającej dźwiękoszczelność i 
łatwy montaż. 

Złącze według wzoru użytkowego składa się ze 
sztywnego łącznika (3) wykonanego z kątownika, łą
czącego dwa sąsiadujące narożne segmenty (1 i 2) za 
pomocą śrub (9). 

Kapeluszowa powierzchnia uszczelek (6 i 7) osłania 
z zewnętrz krawędzie zewnętrzne obrzeży (4) lub (5) 
segmentów (1) lub (2) i zakończenia ramion łącznika 
(3). W otworach łącznikowych obrzeży (4 i 5) są osa
dzone dźwiękoizolacyjne tulejki (8), a dźwiękoizola-
cyjne podkładki (12 i 13) są podłożone zarówno pod 
łby (10) jak i nakrętki (11) każdej ze śrub (9). Dodat
kową izolację dźwiękową stanowi izolacyjna listwa 
(14) osłaniająca z zewnątrz łącznik (3). 

(1 zastrzeżenie) 

F21M W. 58666 20.12.1977 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „ZELMOT", 
Warszawa, Polska (Eugeniusz Rybiński, Sławomir Ła-
siewicki, Bogdan Wrzesiński, Wiesław Sajdak, Paweł 
Rygielski). 

Reflektor samochodowy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest reflektor sa
mochodowy, zwłaszcza reflektor świateł dodatkowych, 
eliminujący stosowanie uchwytów mocujących. 

Reflektor samochodowy ma element optyczny (3) 
umieszczony ściśle pomiędzy występami (2), które znaj
dują się wewnątrz obudowy (1) i są skierowane rów
nolegle do osi optycznej reflektora. Element optyczny 
(3) jest unieruchomiony ramką (4) przykręconą do obu
dowy (1) wkrętami (5). (5 zastrzeżeń) 

F23H W. 58559 05.12.1977 

Pierwszeństwo: 12.06.1977 - Międzynarodowe Targi 
Poznańskie (nr 4/MTP/77) 

C.Z.S.P. Przedsiębiorstwo Organizacji Dostaw Eks
portowych „Metalcoop", Zakład Konstrukcyjno-Tech
nologiczny „Bimes", Gdańsk, Polska (Teresa Linda, 
Zygmunt Korolczuk, Ryszard Bednarczyk). 

Ruszt kominkowy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest ruszt kominko
wy przeznaczony do spalania drewna w kominkach do
mowych. Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
zmniejszenia ciężaru rusztu. 

Ruszt składa się z czterech wsporników (3) wyko
nanych z płaskowników metalowych o kształcie pier
ścieni, dwóch łączników (1) oraz jedenastu rusztowin 
(2) tworzących kosz w którym spala się drewno. 

(2 zastrzeżenia) 
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F23J W. 58508 25.11.1977 

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy, Jelenia 
Góra, Polska (Zygmunt Just). 

Urządzenie do opróżniania komory popiclnikowej 
kotłów centralnego ogrzewania 

Urządzenie według wzoru składa się z dwukołowe
go wózka (1) odłączalnego od tego wózka pojemnika 
(2) i nasadowego uchwytu (3), przy czym pojemnik (2) 
jest wyposażony w toczne rolki (4) gniazdo (5) i za
czep (6), a górne krawędzie bocznych ścian tego po
jemnika (2) są zbieżne ku dołowi w kierunku ścianki 
czołowej zaopatrzonej w zaczep (6). (2 zastrzeżenia) 

F26B W. 58313 26.10.1977 

Spółdzielnia Inwalidów Produkcyjno-Usługowa „In-
produs", Jawor, Polska (Romuald Szmołda). 

G01C W. 58572 08.12.1977 

Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Me
dycznych „FARUM", Warszawa, Polska (Henryk Bo
gucki). 

Dalmierz optyczny ogranicznika głębinowego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
ciężaru i wymiarów ogranicznika. 

Dalmierz optyczny rengenowskiego ogranicznika głę
binowego charakteryzuje się tym, że źródło światła (8), 
szczeliny (7) i (11), soczewki skupiające (6) i (12), zwier-

Blokada przenośnej suszarki do bielizny 
W przenośnej suszarce do bielizny blokadę obrotu 

wałka z rolkami, na które są nawinięte sznurki, sta
nowią sprzężenie wielokąfcnego otworu (8) z miejsco
wo wielokątnym wałkiem (1). Wałek (1) jest sześcio
kątny korzystnie na części długości (7). W położeniu 
obrotowym w miejscu odpowiadającym płaszczyźnie 
otworu (8) na wałku (1) znajduje się cylindryczne pod-
toczenie (10) o średnicy mniejszej od średnicy koła 
wpisanego w wielokąt otworu (8). (1 zastrzeżenie) 

ciadło nieruchome (4) i zwierciadło ruchome (14) znaj
dują się na jednej linii prostej. Zwierciadło ruchome 
(14) nachylone jest przy pomocy mechanizmu krzywko
wego (9) poprzez dźwignię (13). Na mechanizmie krzyw
kowym umieszczona jest skala odległości (10). 

(1 zastrzeżenie) 

G01N W. 58314 26.10.1977 

Akademia Medyczna, Poznań, Polska (Eugeniusz Mu
siał). 

Laboratoryjny reaktor obrotowy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest laboratoryjny 
reaktor obrotowy przeznaczany do przeprowadzania 
reakcji chemicznych w podwyższonych temperaturach. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie budowy 
reaktora umożliwiającego prowadzenie procesów 
i reakcji chemicznych w podwyższonych ciśnieniach 
i temperaturach przy użyciu niewielkich ilości odczyn
ników. 

Reaktor obrotowy według wzoru ma wydrężony cy
lindryczny korpus (1), który w swej dolnej części ma 
podstawę (2), zaś w górnej części zaopatrzony jest 
w zewnętrznie gwintowany kołnierz (3). Na kołnierz 
nakręcona jest pokrywa (4) wewnętrznie gwintowana, 
na dnie której osadzona jest obwodowa uszczelka (5). 
Pokrywa (4) zaopatrzona jest w korek (7) redukcji ciś
nienia oraz w uchwyt (8) zamocowany rozłącznie z po
krywą. Dodatkowe wyposażenie reaktora obrotowego 
stanowią szklane pręty (9) oraz wkładka (10) z po
krywką umieszczone w komorze roboczej korpusu (1). 

Laboratoryjny reaktor obrotowy ma zastosowanie 
w laboratoriach jednostek naukowych oraz laborato
riach przemysłowych w warunkach użycia niewielkich 
ilości reagentów. (3 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 
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G01N W. 58587 10.12.1977 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. 
Gdańsk, Polska (Janina Styczyńska, Bohdan Balicki). 
Urządzenie do pomiaru stabilności i odkształcenia mas, 

zwłaszcza mineralno-asfaltowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie budowy u-
rządzenia które umożliwiałoby graficzną rejestracją 
wyników na wykresie. 

Urządzenie według wzoru użytkowego zawierające 
pierścień (2) sprężysty charakteryzuje się tym, że po
siada czujniki (1) tensometryczne, dwa od strony ze
wnętrznej i dwa od strony wewnętrznej pierścienia 
(2), rozmieszczone wzdłuż jego osi poziomej, przy czym 
czujniki (1) są połączone przewodami elektrycznymi 
z mostkiem (6) tensometrycznym połączonym z mili-
woltomierzem (7) piszącym. (1 zastrzeżenie) 

G01R 
G01N 

W. 58586 10.12.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komputerowych Sys
temów Automatyki i Pomiarów „MERA-ELWRO", 
Wrocław, Polska (Zbigniew Moroń, Rajner Jarzombek, 
Henryk Stýbel, Stefan Urban). 

Czteroelektrodowy, zanurzeniowy 
czujnik konduktometryczny 

Przedmiotem wzoru użytkowego, jest czteroelektro
dowy, zanurzeniowy czujnik konduktometryczny, słu
żący do pomiaróv/ konduktywności roztworów wodnych 
przy współpracy z przetwornikiem konduktometrycz-
nym - solomierzem. 

W czujniku według wzoru jedną elektrodę prądo
wą stanowi cylindryczny, metalowy korpus (1), zaopa
trzony na obwodzie w otwory (10) ułatwiające prze
pływ badanego medium, zaś drugą elektrodę prądo
wą stanowi cylindryczny rdzeń (2) usytuowany kon

centrycznie w dielektrycznej wkładce (5) względem 
pierwszej prądowej elektrody (1), przy czym co naj
mniej dwie elektrody napięciowe mają postać prętów 
metalowych (3) zamocowanych w cylindrycznej dielek
trycznej wkładce (5). 

Czujnik według wzoru może znaleźć zastosowanie 
w przemyśle chemicznym, cukrowniczym, farmaceu
tycznym, ochrony środowiska wodnego i celulozowo-
-papierniczym. (1 zastrzeżenie) 

G05D 
D06F 

W. 58593 12.12.1977 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Predom", Warsza
wa, Polska (Tadeusz Olszański, Jerzy Pałczyński). 

Ekran pokrętła termoregulatora, zwłaszcza do 
elektrycznych żelazek do prasowania 

Wzór użytkowy ma ne celu opracowanie konstruk
cji zmniejszającej nagrzewanie się pokrętła termore
gulatora w czasie prasowania. Ekran, mający postać 
pierścienia (2), według wzoru użytkowego usytuowany 
jest pod pokrętłem (1) i ma zgrubienie (5) w części 
mocującej. Zgrubienie (5) tworzy szczelinę powietrzną 
(3) między górną powierzchnią ekranu a dolną pokręt
ła. Pierścień (2) ma mniejszą średnicę niż pokrętło (1). 

(1 zastrzeżenie) 

G08B W. 58419 14.11.1977 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, Rybnik, Polska (Alojzy Wachtarczyk, 
Bronisław Heberle, Henryk Morgała, Piotr Czempiel). 

Lampa ostrzegawcza zwłaszcza drogowa 

Lampa ostrzegawcza według wzoru użytkowego słu
ży do sygnalizacji szczególnie miejsc niebezpiecznych 
w pasie drogowym w warunkach ograniczonej widocz
ności. 

Lampa składa się z żarówki (3), źródła prądu (5), 
korpusu (1), podstawy oraz nóżek (2), przy czym ża
rówka (3) osadzona jest pomiędzy dwoma odbłyśnika
mi (10) i połączona jest z własnym źródłem zasilania 
(5) poprzez przełącznik główny (6), fotorezystor (7) 
oraz wyłącznik zmierzchowy z migaczem (14). 

(2 zastrzeżenia) 
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GOSG W. 58558 05.12.1977 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, Ka
towice, Polska (Rudolf Muc, Józef Zipzer, Grzegorz 
Kania, Władysław Paszkiewicz, Wincenty Gruszka). 

Głowica sygnalizatora ulicznego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest głowica prze
znaczona* do mocowania latarń sygnałowych sygnali
zacji ulicznej na masztach rurowych oświetlenia ulicz
nego, ścianach oraz kratownicach. 

Głowica sygnalizatora ulicznego ma korpus (1) w 
kształcie prostopadłościanu, zamknięty od przodu po
krywą (2) o przekroju, zarówno podłużnym jak i po
przecznym, trapezu równoramiennego, mającą na 
każdej' ze ścian, czołowej i bocznych, po dwa otwory 
(11) dla zamocowania konsol i po jednym otworze (12) 
dla wprowadzenia przewodów. Pokrywa (2) osadzona 
jest na zawiasie (3) i umocowana do korpusu (1) czte
rema śrubami (4). Głowica jest jednocześnie skrzynką 
kablową. (2 zastrzeżenia) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

HOIR W. 58665 20.12.1977 

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka 
k/Warszawy, Polska (Tadeusz Tyburski, Zenon Dulny). 

Złącze dwusiykowe, zwíaszcza do miniaturowych 
urządzeń elektronicznych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest złącze dwu-
stykowe, zwłaszcza do miniaturowych urządzeń elek
tronicznych mające zastosowanie w urządzeniach słu
chowych stosowanych w ochraniaczach słuchu hełmów 
dźwiękochłonnych lub do łączenia elektrycznych spło
nek wybuchowych z urządzeniami odpalającymi. 

Złącze składa się z obudowy (1) oraz gniazda wty
kowego (2) i wtyczki (3), które wraz z przylutowa-
nymi do nich przewodami elektrycznymi (5, 11) zato
pione są w obudowie (1) z tworzywa sztucznego. 

Gniazdo wtykowe (2) wykonane jest w postaci sprę
żyny śrubowej, wtyczka (3) w postaci wystającego z 
obudowy (1) pręta z zakończeniem stożkowym (7) u-

łatwiającym wprowadzanie wtyczki (3) w gniazdo 
wtykowe (2) podczas łączenia z sobą dwóch identycz
nych złącz, natomiast obudowa (1) posiada występ ze 
ścięciem pod kątem (a), który zapewnia pewne i 
trwałe połączenie złącz. Złącze zapewnia dobry kon
takt elektryczny elementów łączonych. 

Przedmiot wzoru użytkowego może mieć również 
zastosowanie w telekomunikacji. (2 zastrzeżenia) 

H02B W. 58697 22.12.1977 

Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „POLAM-NAKŁO", 
Nakło n/Notecią, Polska (Władysław Kwadrans, Ma
ciej Gołębiowski, Ryszard Pawełczak, Henryk Kwa-
sigroch, Leszek Szala, Jerzy Wojcieszko, Janusz Ja
błoński). 

Skrzynka odgałęźna do instalacji podwieszanej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest skrzynka od
gałęźna do instalacji elektrycznej podwieszanej służą
ca do rozdziału energii elektrycznej oraz zasilania od
biorników elektrycznych zarówno jednofazowych, jak 
i trójfazowych. 

Skrzynka według wzoru składa się z korpusu (1) i 
przykrywy (2). W części górnej korpusu (1) umocowana 
jest obejma (3) umożliwiająca umocowanie skrzynki 
na lince nośnej. (1 zastrzeżenie) 
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H02G W. S3616 14.12.1977 

Stocznia Szczecińska, Szczecin, Polska (Marian Ma
sternak). 

Urządzenie do wypełniania skrzynek kablowych masą 
uszczelniającą 

Urządzenie składa się ze zbiornika ciśnieniowego (1) 
z uchwytami (4), wskaźnika poziomu (5) masy uszczel
niającej i pokrywy (2) przymocowanej do zbiornika 
uchwytami śrobowymi (13), uszczelnionej za pomocą 
uszczelki (3). Przewód ciśnieniowy (12) łączy pompę 
pneumatyczną ze zbiornikiem ciśnieniowym (1) przez 
głowicę rozdzielczą (7), która wyposażona jest w za
wór bezpieczeństwa (8), zawór zwrotny (10), mano
metr (9) i kurek spustowy nadmiaru powietrza. W 
pokrywie (2) zamocowany jest ponadto wlew (6), prze
wód wylewowy (14) i króciec (15) mocujący do niej 
głowicę rozdzielczą (7). Urządzenie pozwala na o-
siągnięcie dużej wydajności pracy. 

Urządzenie według wzoru ma zastosowanie do tło
czenia cieczy o półpłynnej konsystencji do komór, 
form lub pojemników, w celu wypełnienia ich tymi 
cieczami, głównie zaś do wypełniania skrzynek kablo
wych masami uszczelniającymi. (1 zastrzeżenie) 

H02G W. 58696 22.12.1977 

Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „POLAM-NAKŁO", 
Nakło n/Notecią, Polska (Władysław Kwadrans, Ma
ciej Gołębiowski, Ryszard Pawełczak, Leszek Szala, 
Zbigniew Przegiętka). 

Przedłużacz ze zwijakiem 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przedłużacz ze 
zwijakiem, w którym przewód można zwijać i rozwi
jać bez przemieszczania przedłużacza. Przedłużacz słu
ży do podłączania odbiorników elektrycznych do in
stalacji elektrycznej. Przedłużacz składa się z bębna 
(2) złożonego z dwóch tulei (1) umiejscowionych mię
dzy wspornikami (3), przy czym tuleje (1) posiadają 
kołnierze (5), a wsporniki (3) gniazda (6) zapewniające 
łatwy obrót bębna (2) przy rozwijaniu przewodu (7). 

(2 zastrzeżenia) 

H02K W. 586Î7 14.12.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Ryszard 
Kidoń, Jerzy Miemczok, Alina Szeloch, Andrzej Szczu
rek, Mieczysław Nasiek, Wiktor Dubik). 

Alternator ognioszczelny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest alternator o-
gnioszczelny, przeznaczony do instalacji elektrycznych 
maszyn górniczych, w których alternator i regulator 
napięcia znajdują się we wspólnej ognioszczelnej obu
dowie. Alternator według wzoru charakteryzuje się 
tym, że we wspólnej obudowie ognioszczelnej (1) ma 
zabudowany w komorze (2) nieognioszczelny alterna-
ton (3), a w komorze (4) nieognioszczelny regulator, 
napięcia (5), przy czym pomiędzy komorami (2, 4) 
znajduje się w ściance otwór (10) do przeprowadzenia 
przewodów elektrycznych (9) łączących alternator (3) 
z regulatorem napięcia (5) i z izolatorami przepusto
wymi (8). (1 zastrzeżenie) 

H02K W. 58705 23.12.1977 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Elektrycznych, Katowice, Polska (Bolesław Kędryna). 
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Zakrywa otworu w ścianie cylindrycznej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zakrywa o ma
łej sztywności, na przykład z cienkiej blachy, przyle
gająca do brzegów otworu wziernikowego w kadłubie 
maszyny elektronicznej na zakładkę. Zakrywa ma je
dnym z brzegów otwór (10). Dolny koniec zakrywy (1) 
przymocowany jest do kadłuba (2) za pomocą wkręta 
(3). Górny koniec zakrywy (1) jest wygięty w celu 
utworzenia progu (5), na który naciska łukowa pod
kładka (6) podczas dokręcania wkręta (7). 

(1 zastrzeżenie) 

H02P W. 58612 15. 12.1977 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Franci
szek Duda, Kazimierz Kubik, Eugeniusz Machudera, 
Zbigniew Potoczny, Grzegorz Kusz). 

Urządzenie sterownicze do układu napędowego 
z elektromangetycznym sprzęgłem indukcyjnym 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie ste
rownicze, wspólne dla sterowania silnika napędowego 
i sprzęgła elektromagnetycznego. 

W urządzeniu jest zastosowany w rękojeści dźwigni 
(8) sterownika silnika napędowego (1) przycisk ste
rowniczy (9) ze stykiem zwiernym (10) podłączonym 
równolegle do rezystora (5) znajdującego się w obwo
dzie wzbudzenia sprzęgła indukcyjnego (2). 

(1 zastrzeżenie) 

H05K W. 58678 21.12.1977 

Zakłady Telewizyjne „UNITRA-POLKOLOR", Za
kład Podzespołów Telewizyjnych, Białystok, Polska 
(Aleksander Kondrusik). 

Przyrząd do montażu elementów elektronicznych na 
płytce drukowanej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do 
montażu elementów elektronicznych na płytce druko
wanej, eliminujący wypadanie elementów z płytki i 
zapewniający właściwe połączenie lutowiem końcó
wek elementów ze ścieżkami płytki. 

Przyrząd składa się z podstawy (4), przesuwnej 
względem niej pod kątem 45° płytki (5) tnącej oraz 
z obejmy (1). WTewnątrz obejmy (1) jest umieszczona 
płytka (2) drukowana z osadzonymi na niej elemen
tami (3) elektronicznymi. Płytka (5) tnąca posiada 
w górnej części wykonanie współosiowo z każdym z 
przelotowych otworów cylindryczne wybranie (6) o 
głębokości równej średnicy końcówki elementu elek
tronicznego (3). (2 zastrzeżenia) 
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Nr zgłoszenia 

1 

187557 
194039 
195688 
195737 
195758 
195828 
195829 
195851 
195899 
195907 
195916 
196019 
196049 
196106 
196136 
196144 
196163 
196181 
196187 
196205 
196208 
196211 
196261 
196276 
196281 
196283 
196302 
196303 
196310 
196312 
196314 
196315 
196328 
196331 
196361 
196363 
196374 
196383 
196395 
196396 
196407 
196410 
196425 
196445 
196447 
196456 
196457 
196464 
196468 
196474 
196475 
196489 
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A01K 
C07D 
B22C 
A01N 
A23K 
A23K 
B05C 
A23J 
B05B 
C29G 
C12D 
C07C 
A23B 
F28C 
>B08B 
E21B 
B24B 
B03B 
B23K 
C21C 
B21D 
B22D 
C23F 
A43D 
B21K 
E21C 
B24B 
B66D 
B02B 
C22C 
A23L 
B23Q 
C22C 
C23B 
C22C 
B66C 
B21D 
F15B 
F27D 
C22H 
F16L 
F28C 
B29H 
B23P 
E21D 
F16C 
A61B 
C22B 
B21B 
E21F 
C22C 
B24B 

Strona 

3 

1 
33 
13 

1 
4 
4 

11 
4 

11 
41 
38 
31 

3 
58 
12 
46 
18 
10 
16 
39 
13 
15 
41 

6 
13 
47 
19 
28 
10 
39 

5 
17 
40 
40 
40 
27 
13 
52 
58 
40 
55 
59 
21 
16 
48 
52 

7 
39 
12 
50 
40 
19 

Nr zgłoszenia 

1 

196506 
196512 
196526 
196528 
196529 
196544 
196551 
196552 
196576 
196583 
196588 
196592 
196607 
196611 
196612 
196613 
196633 
196654 
196656 
196657 
196660 
196662 
196665 
196666 
196680 
196681 
196682 
196684 
196685 
196687 
196689 
196690 
196717 
196718 
196724 
196727 
196741 
196742 
196744 
196748 
196749 
196750 
196763 
196766 
196767 
196776 
196778 
196779 
196786 
196788 
196807 
196808 

Int. Cl.2 
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F24C 
A43B 
G01B 
A47J 
A47J 
C07D 
F16K 
B23Q 
B65C 
B41M 
GUB 
F16H 
F16K 
A01N 
A01N 
A61M 
F16L 
E21D 
C07D 
G01L 
C07C 
C07C 
B66F 
G06F 
A63J 
G01F 
F16N 
F23C 
B65B 
G01R 
B63B 
C10G 
E01D 
B65G 
G01C 
C01C 
F23H 
B66C 
B07B 
E21B 
E21B 
GUB 
B41B 
B65B 
G01N 
C07D 
E21D 
D01H 
B23B 
F23L 
B65H 
C07C 

Strona 

3 

57 
5 

59 
6 
7 

34 
53 
18 
25 
22 
72 
53 
54 
2 
2 
8 

55 
48 
34 
63 
31 • 
32 
28 
72 
9 

61 
56 
56 
25 
67 
24 
38 
43 
26 
61 
30 
56 
27 
11 
46 
46 
72 
22 
25 
64 
34 
49 
41 
15 
57 
27 
32 
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1 

196831 
196837 
196838 
196840 
196857 
196866 
196875 
196876 
196877 
196879 
196888 
196889 
196890 
196892 

N196893 
196894 
196898 
196904 
196936 
196938 
196929 
197579 
197637 T 
198862 T 
199478 T 
200271 T 
200333 T 
200334 T 
201050 
201278 T 
201330 
201365 
201520 
201522 
201539 
201586 
201597 T 
201600 
201614 T 
201624 T 
201653 T 
201683 T 
201710 T 
201717 T 
201747 T 
201760 T 
201777 T 
201794 T 
201805 T 
201806 T 
201828 T 
201836 
201837 
201839 
201872 T 
201873 T 
201875 T 
201876 T 
201887 T 
201893 T 
201895 T 
201917 T 
201919 T 
201924 T 
201925 T 

2 

E21C 
E04G 
E04B 
G01N 
E21F 
G01N 
E06B 
A23J 
C05C 
E21F 
G01F 
C08G 
B65G 
C06C 
B65G 
C06B 
B23K 
B29H 
G01K 
G01L 
G01R 
C12K 
A24F 
F16L 
B61D 
E21C 
B29C 
B29C 
C07C 
G01B 
G02B 
H04M 
C10K 
C07J 
C12D 
C07D 
B23B 
C09C 
B65G 
B23Q 
E21D 
E21F 
F 2 4 F 
A47B 
F23D 
B23P 
E04B 
B30B 
E21C 
F24H 
C21D 
C07D 
C07C 
C07C 

GO I M 
B60L 
G05B 
B23P 
A22C 
F02K 
F 0 2 F 
C25D 
A61F 
A23L 
A23K 

3 

47 
44 
43 
64 
50 
64 
45 

4 
31 
50 
62 
36 
26 
31 
26 
31 
16 
21 
62 
63 
67 
38 

5 
54 
23 
48 
21 
21 
32 
60 
69 
77 
38 
36 
38 
35 
15 
37 
26 
18 
49 
51 
58 

6 
56 
17 
44 
22 
48 
58 
39 
35 
32 
32 
63 
23 
69 
17 
3 

52 
51 
41 

8 
5 
5 

1 

201931 T 
201934 T 
201936 T 
201956 T 
201970 T 
201973 T 
201977 T 
201979 T 
201986 T 
201987 T 
201988 T 
201991 T 
202003 T 
202004 T 
202005 T 
202007 T 
202022 T 
202043 T 
202045 T 
202046 T 
202047 T 
202058 T 
202059 T 
202060 T 
202061 T 

202079 T 
202081 T 
202086 T 
202092 T 
202099 T 
202113 T 
202137 T 
202160 T 
202161 T 
202170 T 
202177 
202188 T 

202192 T 
202203 T 
202213 T 
202214 T 
202222 T 
202230 T 
202233 T 
202238 T 
202257 T 
202260 T 
202266 T 
202273 T 
202274 T 
202275 T 
202276 T 
202277 T 
202282 T 
202283 T 
202284 T 
202287 T 
202290 T 
202299 T 
202329 T 
202333 T 
202334 T 
202349 T 
202354 T 
202355 T 

2 

C01B 
E03B 
E04G 
C08L 
F02B 
B28C 
G05D 
A61K 
C04B 
B25B 
E04C 
G01P 
GO IR 
D01H 
D01H 
D01H 
A01B 
F16J 
E21D 
F24C 
G01K 
B61F 
E05F 
E05F 
A01F 
D04H 
G05D 
C23G 
A23G 
C02C 
D01H 
F16D 
G05G 
G01K 
C04B 
C07D 
F16K 
C01B 
H03K 
B26F 
H01H 
G08B 
G01C 
B44C 
H02H 
B01J 
G04F 
C04B 
G01N 
G01T 
G01T 
C23B 
C23B 
H01B 
H02G 
B01J 
C08K 
G01B 
GO I B 
G05B 
G01R 
H03F 
H02B 
H02H 
H01P 

3 

29 
43 
44 
37 
51 
20 
70 

8 
30 
20 
44 
66 
67 
42 
42 
42 

1 
53 
49 
57 
62 
23 
45 
45 

1 
43 
70 
41 

3 
30 
43 
52 
71 
63 
30 
35 
54 
29 
77 
20 
73 
72 
61 
23 
76 

9 
69 
31 
65 
68 
69 
40 
40 
73 
75 

9 
37 
60 
60 
70 
67 
77 
74 
76 
74 



Wykaz zgłoszeń wzorów użytkowych 
opublikowanych w BUP nr 20/1978 r. w układzie numerowym 

Nr zgłoszenia 

1 

57885 
57895 
57931 
58005 
58130 
58313 
58314 
58335 
58388 
58403 
58419 
58420 
58422 
58423 
58430 
58450 
58454 
58477 
58479 
58494 
58499 
58508 
58511 
58518 
58519 
58527 
58534 
58542 
58551 
58553 
58554 
58558 
58559 
58560 
58561 
58562 
58566 
58567 
58569 
58570 
58571 
58572 
58573 
58575 
58576 

Int. Cl.2 

2 

A01H 
A01K 
A45C 
A23N 
A01G 
F26B 
G01N 
F04D 
A47B 
B65G 
G08B 
A61H 
A61H 
A63B 
E04F 
B23Q 
B67B 
B21D 
F16K 
B21F 
B21D 
F23J 
B65J 
B24D 
B23K 
E04B 
F16K 
B65D 
F16M 
B25B 
B25B 
G08G 
F23H 
E04C 
B23F 
F02M 
B63B 
E02C 
B65D 
B65D 
E21D 
G01C 
B01J 
F04D 
B24B 

Strona 

3 

79 
80 
80 
80 
79 

100 
100 
96 
80 
90 

101 
82 
82 
83 
95 
85 
93 
84 
98 
84 
84 

100 
91 
86 
85 
94 
98 
89 
98 
86 
86 

102 
99 
94 
85 
96 
89 
94 
90 
90 
95 

100 
83 
97 
86 

Nr zgłoszenia 

1 

58577 
58579 
58580 
58581 
58584 
58585 
58586 
58587 
58588 
58589 
58590 
58591 
58592 
58593 
58598 
58600 
58601 
58604 
58605 
58607 
58611 
58612 
58615 
58616 
58617 
58621 
58623 
58624 
58625 
58632 
58653 
58659 
58660 
58661 
58665 
58666 
58668 
58671 
58672 
58678 
58679 
58681 
58694 
58696 
58697 
58705 

Int. Cl.2 

2 

C22C 
B61B 
E65J 
F15B 
B65G 
B23K . 
G01R 
G01N 
B65G 
A47C 
A47B 
B66B 
B25H 
G05D 
A47J 
F04B 
B25H 
A47B 
BO ID 
B62D 
F16L 
H02P 
A01D 
H02G 
H02K 
F0.2M 
B60P 
B42F 
C03B 
B43M 
B43M 
A47G 
E06B 
D01G 
H01R 
F21M 
F16P 
B65B 
A63F 
H05K 
F04D 
F16H 
B66B 
H02G 
H02B 
H02K 

Strona 

3 

93 
88 
92 
97 
91 
85 

101 
101 
91 
81 
81 
92 
87 

101 
'82 
96 
87 
81 
83 
89 

98 
104 
79 

103 
103 
96 
88 
87 
93 
87 
88 
82 
95 
94 

102 
90 
99 
89 
83 

104 
97 
97 
92 

103 
102 
103 
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Nr zgłoszenia 

1 

Int. Cl.2 

2 

Strona 

3 

202356 T 
202358 T 
202369 T 
202394 T 
202415 T 
202417 T 
202418 T 
202431 T 
202432 T 
202436 T 
202444 
202447 
202449 
202452 
202460 T 
202462 T 
202467 T 
202468 
202503 T 
202504 T 
202533 T 
202534 T 
202542 T 
202549 T 
202555 T 

G01R 
G01P 
G01M 
GO IR 
C01B 
G01N 
C04B 
HO IR 
G01N 
G01N 
C01B 
B22C 
BO U 
B63B 
H05K 
G01N 
H03K 
G05D 
H02M 
H02M 
H02G 
H02G 
B01D 
C02C 
G05F 

68 
66 
64 
68 
29 
65 
31 
74 
65 
66 
29 
14 
9 

24 
78 
66 
78 
71 
76 
76 
75 
75 

9 
30 
71 

Nr zgłoszenia 
1 

Int. 
2 

Cl.2 Strona 
3 

202752 
202891 
203137 
203249 
203409 
203431 
203487 
203509 T 
203777 
203784 
203792 
203861 
203862 
203902 
204029 
204209 
204213 
204214 
204404 
204555 
205107 
205174 
205844 
205845 
206109 

C07C 
F24F 
G U B 
A45D 
C07C 
C07F 
C01B 
C09K 
C10M 
A01N 
CO IB 
B01J 
B01J 
A01N 
E21D 
A61B 
C08F 
A61K 
C08L 
C08L 
B32B 
C23F 
F16K 
B66D 
G05D 

33 
58 
73 

6 
33 
36 
29 
37 
38 

2 
29 
10 
10 
2 

50 
7 

36 
8 

37 
37 
22 
41 
54 
28 
71 
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