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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są
w układzie klasowym według symboli Int. CL* i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL z dnia 21 XII 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1973 r. nr 1,
poz. 4) zawierają następujące dane:
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli II edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, tj. Int. CL1,
- 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 wystawy - 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* podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym.

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T za numerem 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 Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy:
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer
stronicy,
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.

Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości konta w NBP:
1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych;
opłaty za skargi i odwołania.
2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7811
§ 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe
3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-139-32 - wpłaty za powołanie biegłego.

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

Egzemplarze archiwalne można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek
Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa
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Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony
I. W Y N A L A Z K I
Dział A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A01D

P. 204187 T

23.01.1978

Stanisław Kapusta i Kazimierz Kapusta, Mechowiec, Polska (Stanisław Kapusta, Kazimierz Kapusta).
Kombajn jednorzędowy do zbioru ziemniaków
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji kombajnu, odciążenia jego zespołów spowodowanych
przenoszeniem grud, kamieni i łętów
oraz polepszenia skuteczności oddzielania ziemniaków od pozostałej masy.
Kombajn według wynalazku charakteryzuje sią
tym, że układ znanych urządzeń tworzy trzy kierunki
kolejnego prowadzenia ziemniaków, przy czym lemiesz
(2), przenośnik prętowy (7), przesiewający ora:: przenośnik prętowy (28) rozdzielający prowadzą ziemniaki w kierunku do tyłu kombajnu, a taśma przekaźnikowa (30) umieszczona pod przenośnikiem prętowym (26) przenosi ziemniaki w poprzek kombajnu
na wyciągowy przenośnik prętowo-łopatkowy (41)
przenoszący ziemniaki ku górze w kierunku do
przodu kombajnu, bezpośrednio do zasobnika ziemniaków (45) umieszczonego w przedniej części na
ramie (1) kombajnu. Dno zasobnika (45) zaopatrzone
jest w ruchomą taśmę (46) ułatwiającą opróżnienie
z ziemniaków.
(3 zastrzeżenia)

A01N
C07C

P.

192186

Pierwszeństwo:
05.09.1975 — Szwajcaria
20.07.1976 — Wielka Brytania

03.09.1976
(nr 11591/75)
(nr 301 17/76)

Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria.

Środek chwastobójczy do selektywnego zwalczania
chwastów i sposób wytwarzania nowych pochodnych
fenylojnocznika
Środek chwastobójczy do selektywnego zwalczania
chwastów w uprawach roślin hodowlanych, zwłaszcza w uprawach zbóż według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera skuteczną selektywnie ilość
związku o wzorze 1, w którym Rj i R2 niezależnie od
siebie oznaczają atomy wodoru, rodniki alkilowe o
1-4 atomach węgla, grupy alkoksylowe o 1-4 atomach węgla, grupy trójfluorometylowe albo atomy
fluoru, chloru, lub bromu, a R-, oznacza atom wodoru, rodnik metylowy albo grupę metoksyłową, przy
czym gdy Ra oznacza atom wodoru lub rodnik metylowy, wówczas tylko jeden z podstawników Rt i R2
oznacza atom wodoru, atom chloru lub grupę zawierającą węgiel i gdy R3 oznacza atom wodoru i albo
R2 oznacza rodnik metylowy, a P., oznacza atom wodoru albo R2 oznacza atom chloru, a Rj oznacza rodnik metylowy albo też gdy R3 oznacza rodnik metylowy, R3 oznacza atom wodoru, a B,x oznacza atom
chloru lub fluoru, albo R3 oznacza atom chloru, a Rx
oznacza atom wodoru lub rodnik metylowy albo R2
oznacza atom wodoru, a B.t oznacza rodnik III-rzęd.
butylowy.
Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwarzania związków o wzorach la, lb, le.
Sposób wytwarzania związków o wzorze la, w którym R\ i R'2 niezależnie od siebie oznaczają atomy
wodoru, rodnik alkilowe o 1-4 atomach węgla,
grupy alkoksylowe o 1-4 atomach
węgla, grupy
trójfiuorometylowe, atomy fluoru, chloru, lub bromu,
przy czym tylko jeden z podstawników R\ i R'2 oznacza atom wodoru, atom chloru lub grupę zawierającą węgiel i gdy R'2 oznacza rodnik metylowy,
wówczas R't oznacza podstawnik inny niż atom wodoru i gdy R'2 oznacza atom chloru, wówczas R\
oznacza podstawnik inny niż rodnik metylowy, według wynalazku polega na tym, że związki o wzorze 2a, w którym Ri' i R/ mają wyżej podane znaczenia, kondensuje się ze związkiem o wzorze 3.
Sposób wytwarzania związków o wzorze lb, w którym R"x i R"2 niezależnie od siebie oznaczają atomy wodoru, rodniki alkilowe o 1-4 atomach węgla,
grupy alkoksylowe o 1-4 atomach węgla, grupy trójfluorometylowe, atomy fluoru, chloru lub bromu,
przy czym tylko jeden z podstawników R'\ i R"2 oznacza atom wodoru, atom chloru lub grupę zawierającą węgiel i gdy R"2 oznacza atom wodoru wówczas Ri" oznacza podstawnik inny niż atom chloru
lub fluoru i jeżeli R", oznacza rodnik metylowy
wówczas R"2 oznacza podstawnik inny niż atom
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chloru oraz gdy R"i oznacza III-rzęd. rodnik butylowy
wówczas R"2 oznacza podstawnik inny niż atom wodoru, albo związków o wzorze lc, w którym R/" i
R2'" niezależnie od siebie oznaczają atomy wodoru,
rodniki alkilowe o 1-4 atomach węgla, grupy alkoksylowe o 1-4 atomach węgla, grupy trójfluorometylowe, atomy fluoru, chloru lub bromu polega na
tym, że związki o wzorze 2b, w którym R/' i R"2
mają wyżej podane znaczenia albo związki o wzorze
2c, w którym R/" i R2'" mają wyżej podane znaczenia, w postaci soli sodowej lub potasowej, kondensuje się ze związkami o wzorze 4, w którym R oznacza grupę metylową albo metoksylową.
(6 zastrzeżeń)

A01N

Nr 26 (132) Í97Ő
P. 201471

12.10.1977

Pierwszeństwo: 14.10.1976 - RFN (nr P. 26 46 712.9)
Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Republika Federalna Niemiec i Berlin Zachodni.
Środek do regulowania wzrostu roślin
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu według
wynalazku jest opracowanie środka który wskazywałby silniejsze działanie niż znane regulatory wzrostu i znane środki do usuwania liści.
Środek do regulowania wzrostu roślin, zwłaszcza
do usuwania liści z roślin, zawiera co najmniej jedną pochodną l,2,3-tiadiazolilo-5/-mocznika o ogólnym
wzorze przedstawionym na rysunku, w którym Rx
oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-3 atomach węgla, R2 oznacza atom wodoru lub rodnik
alkilowy o 1-4 atomach węgla, R3 oznacza rodnik
alkilowy o 1-4 atomach węgla, rodnik cykloalkilowy o 5 - 8 atomach węgla, rodnik fenylowy, chlorowcofenylowy, metylof etylowy, metoksyfenylowy lub
nitrofenylowy a X oznacza atom tlenu lub siarki, w
mieszaninie z regulatorem wzrostu i/lub środkiem do
usuwania liści z roślin.
(12 zastrzeżeń)

A23B

P. 201781

27.10.1977

Pierwszeństwo: 29.10.1976 - St. Zjedn. Ameryki
(nr 736,710)
Wolverine Word Wide, Inc., Courtiand, N. E. Rockford, Michigan, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób i urządzenie bębnowe do ściągania skóry
Sposób wg wynalazku obejmuje następujące etapy: podwieszanie wieprza na przenośniku za tylne
pęciny, z zachowaniem możliwości jego obrotu; zabicie wieprza i spuszczenie z niego krwi; ręczne
ściągnięcie skóry z okolic tylnych pęcin i głowy: rozcięcie skóry, wzdłuż linii sutek i przygotowanie brze-
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gu skóry; umieszczenie krawędzi brzegu skóry w urządzeniach
mocujących i w urządzeniu posuwu
wgłębnego; wycofania urządzeń posuwu wgłębnego do
wnętrza otwartego kanału bębna; zamocowanie brzegu skóry wewnątrz kanału; obracanie bębna; ściągnięcie skóry z wieprza.
Urządzenie wg wynalazku ma zamocowany obrotowo i ustawiony zazwyczaj pionowo bęben (14), który
ma na swym obrzeżu otwarty, pionowo zorientowany kanał. W kanale bębna (14), porusza się razem
z nim uchwyt do zamocowywania brzegu skóry wieprza. Stycznie umieszczony jest w kanale zdzierak
ruchomy oraz urządzenie przytrzymujące brzeg skóry i nadające jej posuw poprzeczny, pozwalające jednocześnie zamocować ją tak, aby podczas obrotu
bębna wieprz mógł się obracać a skóra była ściągana zdzierakiem.
(23 zastrzeżenia)
A46D
Centralne

P. 202560 T
Laboratorium

Technicznych

'
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rzystnie przymocowanych do siatki (12) łańcuszkami (11). Do siatki (12) poprzez układ dźwigni (17)
przymocowany jest promiennik gazowy (16) emitujący promienie podczerwone potrzebne do opiekania
potraw. Pręt (13) rożna spoczywa w otworze (6)
wspornika (4) i w wybraniu (7) wspornika (5), a na
jednym z końców ma końcówkę gwintowaną (U), na
którą zakręca się korbę (15) do obracania pręta (13), z
założoną potrawą. Pieczenie potraw odbywa się przy
użyciu węgla drzewnego spalanego poniżej siatki pieczeniowej (12).
(5 zastrzeżeń)

30.11.1977
Wyrobów

Włókienniczych, Łódź, Polska (Leszek Korycki, Leszek Ostaszewski, Henryk Trella).
Sposób wytwarzania szczotek polerskich oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie opracowania
sposobu wytwarzanai szczotek polerskich w sposób
zautomatyzowany oraz urządzenie do stosowania tego sposobu.
Sposób według wynalazku polega na tym, że materiał włókienniczy w postaci np. sznurka nawija się
na płytę (1) wyposażoną w kołki (2) umieszczone w
promieniowych otworach (6) tarczy, a po uzyskaniu
zamkniętego wielcboku i po nawinięciu wymaganej
szerokości materiału włókienniczego cała warstwa uległa promieniowemu załamaniu, uformowaniu w
kształcie litery U, przesunięciu do środka płyty i zaianiu płynną masą
plastyczną celem uformowania
piasty.
Urządzenie według wynalazku zbudowane jest z
płyty (1) wyposażonej we wzdłużne otwory (6), wewnątrz których przesuwają się kołki oporowe (2) oraz
listwy załamujące (3) prowadnika (7). (3 zastrzeżenia)

A47J

P. 197490

18,04.1977

Olkuska Fabryka Naczyń Emalowanych, 'Olkusz,
Polska (Stanisław Wadas, Zenon Wadas).
Zaczep, uchwytu, zwłaszcza pokrywy naczynia
Zaczep, umożliwiający łatwe, szybkie i trwałe osadzenie uchwytu na pokrywie naczynia, według wynalazku ma kształt litery „U".
Część dolna (5) zaczepu (2) uchwytu (1) przyspawana
jest do pokrywy (4). Górna krawędź (6) zaczepu (2)
rozchylona jest na zewnątrz i ma zarys linii śrubowej.
Na górną krawędź (6) zaczepu (2) nakręcony jest uchwyt (1), wsparty dolną płaszczyzną na podkładce (3).
(1 zastrzeżenie)

A47J

P. 197214

04.04.1977

Zakłady Sprzętu Grzejnego „Predom-Wrozamet",
Wrocław, Polska (Walerian Strzyżewski, Janusz Orłowski, Stanisław Kwasniewski).
Rożen turystyczny
Rożen turystyczny, przeznaczony 'do pieczenia lub
opiekania potraw, według wynalazku zbudowany jest
ze stojaków (1), do których przymocowana jest siatka pieczeniowa (12) za pomocą ruchomych tulejek (8)
ze śrubami blokującymi (9) lub przetyczek (10) ko-
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19.04.1977

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu
Domowego
„Predom-Eda", Poniatowa, Polska (Zbigniew Czujkowski, Henryk Tomasik, Kazimierz Przydatek, Janusz
Tajer, Julian Kłudka).
Przystawka, zwłaszcza do wieloczynnościowych maszyn
kuchennych z napędem silnikowym
Przystawka według wnyalazku ma korpus obudowy
(1) z kołnierzem (2) mającym co najmniej dwa przelotowe kanały (3). Na korpusie obudowy (1) umieszczona jest tuleja (4) ustalona elementami sprężystymi
(5). Tuleja (4) ma występy ustawiające (6), a pokrywa
(7) ma występy mocująco-ustawiające (8). Występy
ustawiające (6) tulei (4) stykają się z występami mocująco-ustawiającymi (8) pokrywy (7), a dolna powierzchnia tulei (4) ma okresowy kontakt z przyciskiem (9) stycznika (10) włączonego w obwód silnika
napędzającego. Przystawka znajduje zastosowanie jako
wyposażenie maszyn kuchennych zabezpieczając użytkownika przed włączeniem napędu, jeśli naczynie robocze nie jest zamknięte pokrywą.
(3 zastrzeżenia)
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Dno wgłębienia (17) ma otwór (18) zakończony od dołu
użebrowaną podstawką. Na wgłębienie (17) od strony
zbiornika (3) nałożona jest osłona (19) zamocowana za
pomocą zatrzasków (20), mająca siatkę (21) umieszczoną korzystnie na obwodzie koła wyznaczonego przez
żebra (16). Powierzchnia mocująca (9) ma wgłębienie
osadcze do osadzania w nich kształtek rurowych, ssawek, szczotek oraz węża ssącego, przy czym głębokość
wgłębień osadczych oraz wgłębienia (17) jest równa.
(9 zastrzeżeń)

A61F

P. 203180 T

20.12.1977

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka
k/Warszawy, Polska (Tadeusz Tyburski).
Nausznikowy ochraniacz narządów słuchu

A47L

P. 203096 T

17.12.1977

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego
„Predom-Zelmer", Rzeszów, Polska (Roman Mieloch,
Kazimierz Wiech).
Uniwersalny odkurzacz do czyszczenia powierzchni
suchych i mokrych
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie
opracowania
konstrukcji o obniżonej głośności, o dużym wytłumieniu drgań pochodzących z agregatu ssącego, podczas
pracy, o lepszych parametrach wydatku powietrza i
podciśnienia oraz łatwym montażu.
Uniwersalny odkurzacz do czyszczenia powierzchni
suchych i mokrych, mający wyposażenie w postaci
ssawek, szczotek, węży ssących i końcówek czyszczących, według wynalazku składa się z pokrywy (1),
korpusu (2) i zbiornika (3) stanowiących podstawowe
części odkurzacza.
Korpus (2) ma powierzchnię mocującą (9), na której
od strony pokrywy (1) umieszczony jest mimośrodowo agregat ssący (10) otoczony specjalną osłoną (57) i
osadzony swym układem ssącym (11) w gnieździe (12)
powierzchni mocującej (9). Poniżej powierzchni gniazda (12) usytuowane jest wgłębienie (17), w kształcie
rury połączonej za pomocą zewnętrznych żeber (16),
z powierzchnią mocującą (9). We wgłębieniu (17)
umieszczony jest pływak (38) osadzony na wewnętrznym kołnierzu (37) w górnej części wgłębienia (17).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji nie powodującej obniżenia parametrów tłumienia dźwięków przy swobodnej wymianie powietrza
spod ochraniacza do otoczenia.
Nausznikowy ochraniacz narządów słuchu ma kształt
czaszy, wewnątrz której zamontowane są elementy
tłumiące. Komora ochraniacza (1) wykonana z tworzywa sztucznego wyposażona jest w zespoły płytek
(2) i (3) oraz płytkę (4), tworzących szeregowo równoległy ustrój perforowany. Zespół płytek (2) składa się
z trzech płytek, w których wykonano kanałki o odpowiednio dobranych doświadczalnie średnicach i długościach.
Zespół płytek (3) składa się z dwóch płytek, w których wykonano trzy rodzaje kanałków o jednakowych
średnicach, natomiast o rożnych długościach.
Zespoły płytek (2) i (3) oraz płytka (4) rozmieszczane
są względem siebie w odpowiednio dobranej doświadczalnie odległości. Pomiędzy zespołem płytek (2) i (3)
znajduje się wata tłumiąca (6).
Ponadto ochraniacz ma część przyuszną (7) z poduszką uszczelniającą (8) pokrytą folią (9) oraz wysięgnik do zamontowania słuchawki miniaturowej (12)
z przewodem elektrycznym (13).
(3 zastrzeżenia)
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AßlH
H03K

P. 202882 T

08.12.1977

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ryszard
Grobelny).
Układ elektronicznego stymulatora pracy mięśni
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu wytwarzającego ciąg impulsów podstawowych i
ciąg impulsów opóźnionych oraz umożliwiającego pomiar parametrów impulsów doprowadzanych do mięśni badanego pacjenta. Układ według wynalazku jest
wyposażony w zespół (1) przerzutników monostabilnych zawierający sterujące elementy (6, 8, 10), które
są połączone z próbkującym członem (13) i z generatorem (14) napięcia piłozębnego. Człon próbkujący (13)
pobiera próbki z generatora (14) albo z prądowo-naczeń mających przywrócić pełną sprawność manualną
pięciowego przetwornika (3) o galwanicznie oddzielonych obwodach, który jest połączony z zespołem (2)
wzmacniaczy impulsów. Pomiarowy przyrząd (15) włączony na wyjściu próbkującego członu (13) wskazuje
wartość mierzonego parametru ustaloną w wyniku pobrania próbki przez człon (13) próbkujący.
Układ stymulatora według wynalazku znajduje zastosowanie zwłaszcza przy zabiegach terapeutycznych
dokonywanych na mięśniach kończyn u spastyków.
(3 zastrzeżenia)

A63B

P. 197395

5

Przyrząd według wynalazku zawiera mechanizm
gimnastykujący dłoń składający się z płyty spoczynkowej śródręcza, zginaczy (11) i (12) w kształcie placów
dłoni, przycisków sterowania siłą, częstotliwością i zakresem kątowym ruchów dłoni, przełącznika sterowania z ręcznego na automatyczny, mechanizmów (13),
(14) i (15) mocujących zginacze oraz cięgien (16), (17),
(18) i (19) przekazujących napęd.
(3 zastrzeżenia)
A63H

P. 203327 T

22.12.1977

Krajowy Związek Spółdzielni Zabawkarskich Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Zabawkarskiego i Artykułów Politechnicznych, Łódź, Polska (Jerzy
Papuziński).
Symulator kroczenia do zabawek
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji umożliwiającej przemieszczanie się
dowolnej zabawki o stabilnej podstawie ruchem przypominającym chód kaczek.
Symulator kroczenia z napędem elektrycznym do zabawek w postaci kroczącej figurki według wynalazku
jest wyposażony w mechanizm kroczenia sprzężony
poprzez reduktor z silnikiem (3). Mechanizm kroczenia ma poziomą oś (14), na której z obu jej stron są
zamocowane kułaki (15) wystające podczas obrotu na
przemian poza dolny obrys korpusu (2), przy czym kułaki są przesunięte względem siebie korzystnie o 180°.
Obrót osi z kułakami powoduje przemieszczenie zabawki.
(1 zastrzeżenie)

13.04.1977

Zakłady Azotowe „Puławy", Puławy, Polska (Andrzej Szkutnik, Ryszard Stępień, Jerzy Marzec).
Przyrząd do rehabilitacji dłoni
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji umożliwiającej dowolną regulację sił zginających, częstotliwości oraz zakresów kątowych zginanych palców dłoni.
Przyrząd do rehabilitacji dłoni jest używany do ćwidłopi.

A63H

P. 20332S T

22.12.1977

Krajowy Związek Spółdzielni Zabawkarskich Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Zabawkarskiego
i Artykułów Politechnicznych, Łódź, Polska (Jerzy Papuziński).
Urządzenie kroczące do zabawek
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej konstrukcji zapewniającej efekt kroczenia zabawki.
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Urządzenie według wynalazku jest wyposażone w
mechanizm kroczący sprzężony poprzez reduktor z silnikiem (2). Mechanizm kroczący ma wykorbioną na
końcach oś (9), na której z obu jej stron w części prostej są nasadzone suwaki (11) zawierające podłużne
otwory, natomiast w części wykorbionej są nasadzone

kończymy (14), osadzone przesuwnie w pionowym gnieździe suwaków (11), przy czym wykorbione końcówki tej
osi są przesunięte względem siebie korzystnie o 180°.
Połączenie poziomego i pionowego ruchu kończyny powoduje ruchy zabawki..
(1 zastrzeżenie)

Dział B
RÓŽNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B01D

P. 198775

10.06.1977

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Ryszard Wiatrek, Stefan Szczeciński, Stanisław Trębacz).
Odpyl acz powietrza
Przedmiotem wynalazku jest bezwładnościowy, promieniowy odpylacz powietrza mający zastosowanie
zwłaszcza w silnikach turbinowych oraz sprężarkach
o dużym natężeniu przepływu powietrza.
Odpylacz ma profilowane wgłębienia (7) ukierunkowujące odbite ziarna pyłu do kanału (6) odprowadzającego zanieczyszczenia do atmosfery, przy czym
wgłębienie to wykonane jest w kanale przepływowym (1), w ścianie (3) o większym promieniu krzywizny.
(1 zastrzeżenie)

B01D
A23L

P. 204575 T

09.02.1978

Biuro
Projektów Przemysłu
Farmaceutycznego
„Polfa", Warszawa, Polska (Michał Kasprzycki, Andrzej Bieniek).
Dyfuzor do ekstrakcji periodycznej, zwłaszcza do
odklejania śrutu kostnego

B01D

P. 204156 T

21.01.1978

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urządzeń Ochrony Powietrza „OPAM", Katowice, Polska
(Henryk Sekta, Bogusław Malirz).
Obudowa filtrów tkaninowych workowych
Wynalazek
rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
materiałochłonności obudowy.
Obudowa filtrów tkaninowych workowych składająca się z dwu lub więcej sekcji przystosowanych do
zabudowania w nich worków filtracyjnych oraz posiadająca układ lejów pyłowych i odpowiednio zabudowanych kanałów gazu zawiera dźwigary nośne
(1) podparte w osiach ścian zewnętrznych (2). Dźwigary nośne (1) stanowią równocześnie górny element
lejów pyłowych (3), a nachylenie ich jest identyczne
z nachyleniem ścianek lejów pyłcrwych (3). W przestrzeni między kanałem gazu brudnego (8), a lejami
pyłowymi (3) zabudowane jest urządzenie (4) do otwierania przepustnic (5) umieszczonych na króćcach
(7) doprowadzających gaz do oczyszczania i gaz do
przedmuchu, natomiast drąg (9) stanowiący przedłużenie urządzenia (4) jest umieszczony w obudowie ochronnej (10) usytułowanej w kanale gazu brudnego (8),
(4 zastrzeżenia)

Wynalazek
rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
pracochłonności i zwiększenia bezpieczeństwa pracy
przy obsłudze dyfuzora oraz umożliwia zastosowanie
dyfuzora w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.
Dyfuzor
według wynalazku charakteryzuje się
tym, że jest wyposażony w siłowniki (4) do uszczelniania zamknięć bagnetowych otworów załadowczego
i wyładowczego, siłowniki (6 i 7) do podnoszenia i opuszczania pokryw (2) i (3) otworów załadowczego
i wyładowczego oraz siłownik (8) do przemieszczania
pokrywy (2) otworu załadowczego w płaszczyźnie prostopadłej do osi tego otworu. Dyfuzor jest również
wyposażony w urządzenie kontaktowe (9) blokujące
zasilanie siłowników (4), (6), (7) i (8) gdy w zbiorniku
ciśnieniowym (1) panuje nadciśnienie. (1 zastrzeżenie)
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B01D

P. 204760 T

17.02.1978

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urządzeń
Ochrony Powietrza „Opam", Katowice, Polska (Jerzy
Witecki, Eugeniusz Ćwieczek, Stanisław Kiełboń, Zbisiaw Niedziela, Stanisław Piekorz Kazimierz Stąpel,
Andrzej Krzemiński).
Urządzenie przelewowe do schładzania i nawilżania
gazów

7

wierzchni wewnętrznej zbiornika (1); (A) pod kątem
(a) równym 15-60°, (B) pod kątem (ß) równym 9 0 110° i (C) pod kątem (y) równym 90-110°, przy czym
odległości położenia dyfuzorów (A, B, C) od górnej
powierzchni wynoszą odpowiednio (a, b i c).
Wynalazek ma zastosowanie głównie w procesie badawczym pomp służących do transportu mas papierniczych.
(2 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
gabarytów urządzenia w odniesieniu do wielkości przepływu gazu oraz zmniejszenia wrażliwości na zanieczyszczenia podawanej wody.
Urządzenie przelewowe do schładzania i nawilżania
gazów, zwłaszcza do współpracy ze zwężkami Venturi'ego, ma korpus (1) w kształcie krótkiego kanału gazowego, w którego górnej części, od strony wlotu gazu, usytuowane są komory przelewowe (2) wyposażone w urządzenia do regulacji przepływu wody (3), zaś
w dolnej części, od strony wylotu gazu, usytuowane
są obrotowo zamocowane przegrody (4). Do korpusu
(1), od strony wylotu gazu, zamontowany jest kanał
dystansowy (5).
(2 zastrzeżenia)

B01J

P. 203928 T

10.01.1978

Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców „Społem", Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska (Marek Domoradzki, Wojciech Korpal, Witold Schmidt, Wojciech
Weiner).
Sposób granulowania pylistych produktów spożywczych
lub ich mieszanin

B01F
B21D

P. 204174 T

23.01.1978

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Ryszard
Sobociński, Henryk Sońta, Albert Adrianowicz, Krzysztof Jeziorski).
Sposób i mieszarka do strumieniowego mieszania
cieczy o dużej lepkości i gęstości, zwłaszcza włóknisnych mas papierniczych
Sposób według wynalazku polega na tym, że wymusza się odpowiedni przepływ wirowy mieszanej cieczy w całej jej objętości zbiornika (1) stanowiącego
komorę wirową w ten sposób, że struga wypływająca
z jednego dyfuzora powoduje ruch obrotowy w zbiorniku względem jego osi a strugi wypływające z pozostałych dyfuzorów powodują ruchy wirowe w objętości zbiornika odpowiadające określonym wycinkom jego wysokości.
Urządzenie do stosowania tego sposobu stanowi
zbiornik (1), który ma trzy odcinki rurociągów zakończone dyfuzorami wylotowymi (A, B i C), których osię geometryczne są rozmieszczone w płaszczyznach
poziomych pod odpowiednimi kątami względem po-

Przedmiotem wynalazku jest sposób granulowania
pylistych produktów spożywczych lub ich mieszanin
stosowanych głownie do sporządzania napojów.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania granulek w wąskim zakresie uziarnienia, całkowicie pozbawionych pyłu oraz umożliwia wprowadzenie do
granulatu dowolnych dodatków przy jednoczesnej jednorodności składu uzyskiwanego produktu.
Sposób według wynalazku polega na tym, że produkty spożywcze lub ich mieszaniny granuluje się w
granulatorze talerzowym początkowo przy kacie pochylenia talerza względem poziomu 20 do 50° dozując od 20 do 80% całkowitej ilości cieczy zawartej
w zakresie 0,025 do 0,250 kg, cieczy na kg surowca
poddawanego granulacji, a pozostałą ilość cieczy dozuje się przy kącie pochylenia talerza względem poziomu nie większym od 70°, stosując ciągłą zmianę
częstości obrotów urządzenia granulacyjnego zapewniającą maksymalne pokrycie powierzchni talerza granulowanym materiałem.
(8 zastrzeżeń)

B02B
A47J

P. 197187

04.04.1977

Zakłady Zmechanizowanego
Sprzętu Domowego
„Predom-Eda", Poniatowa, Polska (Zbigniew Czujkowski, Henryk Tomasik, Kazimierz Przydatek, Janusi
Tajer, Julian Kłudka).

8

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 26 (132) 1978

Komora mielenia młynka udarowego, zwłaszcza dla
młynków o ograniczonej prędkości obrotowej

Urządzenie do przesiewania materiałów ziarnistych
z przesypem międzypokładowym

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji zapewniającej właściwy proces mielenia i rozdrobnienia produktu przy prędkości obrotowej noża
nie przekraczającej 15000 obrotów na minutę.
Komora mielenia młynka udarowego o kształcie
bryły obrotowej według wynalazku zaopatrzona jest
na wewnętrznej powierzchni bocznej (2) w jedną lub
kilka kierownic (1) które wychodzą stycznie z powierzni bocznej i osiągają maksymalną wysokość (H)
nie przekraczającą 0,05 średnicy komory mielenia (D).
(3 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie opracowania
konstrukcji o większej wydajności i skuteczności przesiewania.
Urządzenie do przesiewania materiałów ziarnistych
z przesypem międzypokładowym stosowane jest w
procesie .klasyfikacji wstępnej w celu wydzielenia z
surowej nadawy najdrobniejszych klas ziarnowych.
Urządzenie według wynalazku ma zsuwnię daszkową (8) zabudowaną pomiędzy pokładami sitowymi (2
i 3), dochodzącą swoimi krawędziami dolnymi do
szczelin wylotowych (9 i 10) wzdłuż ścian bocznych
rzeszota (1). Pokład sitowy dolny (3) ma szerokość
mniejszą od pokładu sitowego górnego (2).
(1 zastrzeżenie)

B06B

P. 202855 T

10.12.1977

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Bogumił
Wierzchowski).
Generator harmonicznych drgań skrętnych, zwłaszcza
do oddziaływania na elementy urządzenia znajdujące
się w ruchu obrotowym
Wynalazek
rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji umożliwiającej regulację częstości momentu skręcającego przy zadanej amplitudzie oraz
.prostej i niezawodnej w działaniu.
Generator przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju
badań dynamicznych urządzeń przenoszących moment
obrotowy na przykład: przekładni zębatych, wałów
napędowych, sprzęgieł.
•Generator według wynalazku ma mechanizm dwukorbowy symetryczny, w którym długość jednej z
korb (li) jest odpowiednią ilość razy większa od długości drugiej korby (14), a dwa pozostałe człony (12, 13)
stanowiące dźwignie są sobie równe. Osie przegubów
(A, B, C) są środkami uderzeń członów (Iis Is).
(4 zastrzeżenia)

B07B

P. 197341

09.04.1977

Główne Biuro Studiów i Projektów Przeróbki Węgla „Separator", Katowice, Polska (Włodzimierz Tuszko, Eugeniusz Janik).

B07B

P. 203311 T

23.12.1977

Zakłady
Zmechanizowanego Sprzętu Domowego
„Predom-Zelmer", Rzeszów, Polska oraz Zjednoczone
Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o. Warszawa, Polska (Kazimierz Piasecki, Andrzej G łuski, Jerzy Dzierżawski,
Kazimierz Wiech, Emil Szczęch, Jan Czają).
Ręczny rozpylacz cieczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej i niezawodnej konstrukcji. Ręczny rozpylacz cieczy, składający się z dwuczęściowej obudowy w
kształcie pistoletu, dźwigni pompki, tłoka obciążonego
sprężyną, dwóch zaworów zwrotnych i dyszy rozpyla-
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jącej, według wynalazku charakteryzuje się tym, że
obudowa (1) zakryta jest króćcem (2). W otworze (5)
króćca (2) osadzona jest dysza rozpylająca (8) z elastyczną opaską (7). Kanał (10) doprowadzający ciecz
ma tylną część (38) odgiętą w dół i wciśniętą szczelnie
w otwór (17) cylindra (18), wewnątrz którego znajduje
się tłok (24).
Otwór (30), doprowadzający ciecz z butelki poprzez
giętki przewód (31), zasłonięty jest szczelnie elastyczną tulejką (37).
Korpus (1) ma dwa zatrzaski (34), którymi połączony
jest ze specjalną nakrętką (35) mającą gwint dopasowany do gwintu butelki z płynem.
(5 zastrzeżeń)

B07C

P. 203281 T

9

Bezpiecznik według wynalazku, charakteryzuje się
tym, że jego obudowa (1) ma wycięcie dolne (10) oraz
okno (11) ułatwiające wymianę płytki oraz zaczepy
(9) umożliwiające zawieszenie obudowy (1) na śrubie nastawczej, a stempel (4) zawieszony jest na końcu śruby za pomocą pierścieni (7) i (8).
(2 zastrzeżenia)

21.12.1977

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska
(Zygmunt Biemacki, Jan Jarzynka, Zenona Jarzynka).
Urządzenie do kontroli drobnych przedmiotów
płaskich, zwłaszcza krążków
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji skracającej czas kontroli przedmiotów.
Urządzenie według wynalazku składa się z układu
optycznego oraz układu elektrycznego, sterującego,
mechanizmem przemieszczania i rozdzielania kontrolowanych przedmiotów, który zawiera korpus (1) wyposażony w bieżnię (2) usytuowaną w stosunku do poziomu pod kątem większym od kąta tarcia między materiałem kontrolowanych przedmiotów a materiałem
bieżni (2). Bieżnia (2) zaopatrzona jest we wziernik (4)
oraz w przysłony (5, 6), z których jedna zaopatrzona
jest w otwór stanowiący odwzorowanie kształtów kontrolowanego przedmiotu, a druga w szczelinę. Z obydwu stron wziernika (4) znajdują się soczewki płasko-wypukłe (7, 8), przy czym nad jedną z nich znajduje
się źródło światła (9), a pod drugą soczewką (8) znajdują się fotoelementy (10,12,14), które sterują układem elektrycznym, zapewniającym
wyeliminowanie
kontrolowanych
przedmiotów, nie odpowiadającym
określonym wymogom.
(1 zastrzeżenie)

B21B

P. 204038 T

17.01.1978

Huta „Pokój", Ruda Śląska, Polska (Józef Siwajnoch, Joachim Jońca, Konrad Kuc, Tadeusz Potocki).
Bezpiecznik dla klatek walcowniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia
klatek walcowniczych przed przeciążeniem.
Przedmiotem wynalazku jest bezpiecznik dla klatek
walcowniczych, w którym elementem przenoszącym
siłę nacisku jest płytka z co najmniej dwoma promieniowymi nacięciami wchodzącymi w materiał płytki
poza średnicę ścięcia umieszczona w obudowie między
jej nożem dolnym a nożem górnym stempla.

B21D

P. 198172

16.05.1977

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „Polam-Wilkasy",
Wilkasy, k/Giżycka, Polska (Czesław Krawczyk).
Sposób wykonywania głębokich wytłoczek oraz przyrząd do wykonywania tego sposobu
Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie
możliwości
zmniejszenia liczby operacji w procesie wykonywania
wytłoczek oraz liczby braków.
Sposób wykonywania głębokich wytłoczek charakteryzuje się tym, że wewnętrzne włókna tłoczonego
lub przetłaczanego materiału w pobliżu dna wytłoczki,
podaje się na obwodzie tego materiału trwałemu plastycznemu odkształceniu.
Przyrząd do wykonywania głębokich wytłoczek ma
według wynalazku stempel (1) z wykonanymi na obwodzie lub części obwodu rowkami (4), korzystnie w
kształcie pierścieniowych trójkątnych wcięć. Pierwszy
rowek (4) jest wykonany na końcu zaokrąglenia (5)
roboczych krawędzi stempla (1), a głębokość rowków
(4) jest nieznaczna.
(2 zastrzeżenia)
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B21D

P. 198326

21.05.1977

Bielawskie Zakłady Przemyślu Bawełnianego im.
Dąbrowszczaków „BIELTEX", Bielawa, Polska (Tadeusz
Błażejczyk, Roman Srodoń, Jan Polański).

B21J
F16C

Nr 26 (132) 1978
P. 204148 T

20.01.1978

Fabryka Łożysk Tocznych, Kraśnik, Polska (Henryk
Kolczyński, Kazimierz Kolczyński, Marian Sonta).

Sposób profilowania rurek metalowych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

Urządzenie do wkładania nitów w otworki zwłaszcza
dla nitowania półkoszy łożysk kulkowych.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie profilowania rurek metalowych w dowolnym ich miejscu i na dowolną głębokość.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że na wirującą rurkę (1) nasuwa się osiowo głowicę
(2) z obrotowymi rolkami profilującymi (7). Głębokość .profilowania reguluję się przesuwając promieniowo w głowicy (2) ruchome szczęki (5).
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że ma rolki (7) zamocowane obrotowo w szczękach (5) przesuwających się promieniowo w prowadnicach głowicy (2).
(2 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie mechanizacji
procesu montażu łożysk kulkowych. Urządzenie według wynalazku składa się z mechanizmu orientującego nity (a) z głowicy nawlekającej (b) i z wsypu (1)
dozującego nity do zasobnika (2). W wewnętrznej części zasobnika (2) są odpowiednio rozmieszczone listwy
suwakowe (3) podające nity pod tarczę obrotową (5).
Na czole tarczy obrotowej (5) znajduje się elastyczny
element (4) zgarniający nity na prowadnice zasobnika
(2a). Otworki wlotowe (11) połączone są rurkami elastycznymi (12) z głowicą nawlekającą (b). Głowica nawlekająca (b) ma w korpusie (17) krążek (14) wykonujący ruch obrotowo-zwrotny. Krążek (14) przemieszcza nity do tulejek (19). Trzpienie (21) umocowane w
części kołnierzowej korpusu (17) naciskają na nity i w
połączeniu z ruchem drgającym głowicy (b) wciskają
nity w otworki półkoszy.
(3 zastrzeżenia)

B21H

P. 198186

18.05.1977

Bielska Fabryka Wyrobów Śrubowych, Bielsko-Biała, Polska (Oswald Machalica, Ernest Herma, Stanisław Olejak).
Szczęka walcownicza zwłaszcza do blacho wkrętów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie właściwego wykonania gwintu na blachowkręcie oraz poprawnego
wykonania jego zakończenia.
Szczęka walcownicza zwłaszcza do blachowkrętów
charakteryzuje się tym, że jest szczęką dzieloną składającą się ze szczęki walcującej (1) i szczęki czubkującej (2).
Szczęka czubkująca (2) ma część pracującą (3),
płaszczyzny pomocniczej (4), której krawędź (7) stanowi nóż obcinający nadmiar materiału, płaszczyznę
(5) decydującą o średnicy rdzenia oraz wybranie (6).
Szczęka walcująca (1) ma dodatkowe wejście (8).
(2 zastrzeżenia)
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FIG. 2.

B22C
B22C

P. 198124

14.05.1977

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zabiec", Zębiec, Polsga (Dominik Wajszel, Roman Siemieński, Stanisław
Grzeszczyk," Mieczysław Dulny, Bronisław Jakubczyk).
Zasypka egzotermiczno-izolacyjna
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie opracowania
składu zasypki nie wykazującej skłonności do pylenia
i skażania środowiska.
Zasypka egzotermiczno-izolacyjna do ocieplania nadlewów charakteryzuje się tym, że ma ciężarowo do
40% proszku aluminiowego o uziarnieniu mniejszym
od 0,075 mm, korzystnie 23%, do 80% perlitu, korzystnie 60% do 20% wysokoglinowego materiału ogniotrwałego w postaci sproszkowanego, hutniczego tlenku
glinu, tlenkowych zgarów aluminiowych lub cyjanitu,
do 2% soli kamiennej, oraz do 5% środków zmniejszających skłonność do pylenia.
(1 zastrzeżenie)

B22C

P. 200439 T

23.08.1977

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Jan Filipecki, Jan Rączka, Zdzisław Wertz).
Urządzenie do sporządzania masy formierskiej lub
rdzeniowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie możliwości przesuwu szybkoobrotowej głowicy
urządzenia zarówno
wokół osi jak i w kierunku pionowym.
Wynalazek dotyczy urządzenia do sporządzania masy formierskiej lub rdzeniowej, zwłaszcza sypkiej masy samoutwardzalnej z ciekłym spoiwem.
Urządzenie wyposażone
jest w obrotową głowicą
napędzaną według wynalazku poprzez drążony wał
(14) silnikiem pneumatycznym (13). Substancje wiążące masę doprowadzane są za pomocą sprężonego
gazu poprzez drążony wał (14) i dozowane za pomocą
pomp. Do rozpylania substancji służą dysze (18 i (19).
Urządzenie wyposażone jest w zamontowane na wale (14) dwa talerze rozrzucające masę (20 i 21) i w umieszczoną w zasobniku piasku (11) przegrodę wysypową (22), która umożliwia regulację wydajności urządzenia.
(2 zastrzeżenia)

P. 206088

14.04.1978

Pierwszeństwo: 15.04.1977 - Szwajcaria (nr 4695/77)
Georg
Fischer
Szwajcaria.

Aktiengesellschaft,

Schaffhausen,

Sposób wytwarzania ogniotrwałych korpusów
formierskich
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie utrzymania w
masie odpowiedniej wewnętrznej struktury utrwalającej.
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania korpusu
formy z ogniotrwałego metanolu, w temperaturach
powyżej 1300°C, związanego fosforanem, zwłaszcza
cienkościennego korpusu dla przemysłu odlewniczego.
Sposób ten charakteryzuje się tym, że ogniotrwały
wypełniacz z AL(H2OPO4),-xH2O lub polifosforanem
jako spoiwem -• nanosi się na jedno lub wielowarstwowy materiał nośnika i w jednym lub wielowarstwowym cienkościennym układzie, utwardza się przeważnie w temperaturach poniżej 400°C. Całkowita grubość ścianki korpusu formy ogranicza się do wymiaru
poniżej 15 mm przeważnie poniżej 10 mm.
Korpusy form wytwarzane zgodnie z wynalazkiem,
mają postać rur, lejków i form odlewniczych, płyt izolacyjnych, które mają zastosowanie w przemyśle odlewniczym.
(17 zastrzeżeń)

B22D

P. 201497

13.10.1977

Pierwszeństwo: 15.10.1976 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 732867).
USS ENGINEERS AND CONSULTANTS,
Pittsburgh, Stany Zjednoczone Ameryki.

INC,

Sposób odlewania ciekłego metalu z kadzi odlewniczej
z zasuwą wylewu dennego i zasuwa wylewu dennego
kadzi odlewniczej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania zwarnego strumienia ciekłego metalu przy maksymalnym
dławieniu. W sposobie według wynalazku dodatkowo
przesuwa się. płytę zasuwowa za pośrednictwem drugiego mechanizmu przesuwu z siłownikiem, celem
zdławienia strumienia ciekłego metalu.
Zasuwa według wynalazku posiada "drugi mechanizm nrzesuwu (17, ?,(y\ do przesuwania płyty zasuwowej (13, 25) od położenia pełnego otwarcia przepływu
do dławienia strumienia ciekłego metalu wypływającego z kadzi.
(9 zastrzeżeń)
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Oprawka (1) według wynalazku jest jednolitym elementem metalowym w kształcie wydrążonego stożka
ściętego, przechodzącego od strony mniejszej podstawy w walec z otworem przeznaczonym do osadzenia
nawiertaka (2) oraz od strony większej podstawy w
walec przylegający swą podstawą do powierzchni czołowej obrotowego kła (3) tokarni.
(1 zastrzeżenie)

B23B

P. 198125

14.05.1977

Fabryka Przyrządów i Uchwytów „Ponar-Bial" Zakład Nr 13 Wiodący, Białystok, Polska (Zygmunt Zawadzki).

B23B

P. 198383

24.05.1977

Zakład Usług Technicznych Regionalnego Związku
Spółdzielni Inwalidów, Wrocław, Polska (Jerzy Hyska).

Uchwyt wiertarski zwłaszcza do wiertarek udarowych

Przyrząd do wytaczania czasz kulistych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej konstrukcji uchwytu, w której wyeliminowano
specjalne kanały do osadzenia elementu ciernego.
Uchwyt wiertarski zwłaszcza do wiertarek udarowych z nasadzanym na wrzeciono wiertarki korpusem i obrotowo założoną na nim tuleją nastawczą,
której skręcenie względne w stosunku do korpusu
uchwytu hamowane jest elastycznym elementem ciernym charakteryzuje się tym, że element cierny (6)
osadzony jest na górnej promieniowej części tulei nastawczej (2), a wewnętrzną częścią powierzchni styka
się z powierzchnią zewnętrzną górnej części korpusu
(1).
(2 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji przyrządu do wytaczania czasz kulistych o szerokim zakresie promieni, nastawianych w przyrządzie.
Przyrząd według wynalazku składający się z oprawy (1), osadzonej stożkiem (2) w koniku (16) tokarki
charakteryzuje się tym, że z oprawą (1) jest połączony przegubem (3) uchwyt (5) z mocowanym w nim nożem (6). Uchwyt (5) jest połączony łącznikiem (10)
z suportem (9). Uchwyt (5) ma przedłużenie łączące go
z oprawą (1). Przedłużenie to składa się z trzonu (12)
i wsuwanego weń przedłużacza (13). (2 zastrzeżenia)

B23B

P. 198219

Zakład Remontontowy Energetyki,
ska (Arno Neutwich).

18.05.1977
Wrocław, Pol-

Oprawka nawiertaka tokarskiego do wykonywania
nakielków
Wynalazek rozwiązuje* zagadnienie takiej konstrukcji oprawki, że nakiełkowanie wałków oraz późniejsze
ich toczenie nie wymaga demontażu kła obrotowego
tokarni dla osadzenia uchwytu wiertarskiego z nawiertakiem celem wykonania nakiełkowania.

B23D

P. 198170

16.05.1977

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych „DOLMEL", im. Feliksa Dzierżyńskiego, Wrocław, Polska (Ignacy Oracz, Stanisław Wyrwiński).
Urządzenie do cięcia rur grubościennych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie cięcia rur o długościach handlowych do 12 mb, średnicy zewnętrznej
100-245 mm i grubości ścianek 4-12 mm, na odcinki
długości od kilkunastu do 1490 mm z możliwością zarówno powtarzalnego półautomatycznego cyklu cięcia
jak również cięcia pojedynczego.
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Urządzenie według wynalazku ma osadzoną na podstawie (1) urządzenia, obrotową głowicę tnącą (2) umieszczoną w dwudzielnym korpusie (3), która jest
jednocześnie osadzonym na łożyskach wrzecionem (7),
zaopatrzonym w przelowoty otwór wewnętrzny i trzy
noże trzące (10). W gniazdach wrzeciona (7) znajdują
się dźwignie kątowe (13) osadzone na kołkach. Zaokrąglone końce jednych ramion dźwigni umieszczone są swobodnie we wnęce prowadnicy imakowej
(8). Zaopatrzone w kołki (14) końce drugich ramion
dźwigni umieszczone w wyjęciu tarczy. Tarcza osadzona na wpustach (16) ma możność obracania się
noże tnące (10). W gniazdach wrzeciona (7) znajdują
wraz z wrzecionem (7) i przemieszczania się wzdłuż
wrzeciona (7) ruchem posuwisto-zwrotnym sterowanym układem krzywek.
(3 zastrzeżenia)

B23K

P. 198357

23.05.1977

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Bogdan
Krasuski, Tadeusz Lipski, Witold Związek, Edmund
Szymański).
Sposób i urządzenie do wytwarzania taśm topikowych

B23F

P. 206412

27.04.1978

Pierwszeństwo: 29.04.1977 - Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 792, 170)
EATON CORPORATION,
dnoczone Ameryki.

Cleveland,

Stany

Zje-

Sposób wytwarzania uzębienia wału napędowego
Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie możliwości
zwiększenia długości wypustu lub średnicy wału bez
konieczności proporcjonalnego zmniejszania drugiego
z nich, a tym samym osiągnięcie ogólnego wzrostu
zdolności przenoszenia momentu obrotowego.
Do wytworzenia uzębienia wału napędowego zawierającego: pierwszy i drugi zestaw poosiowo usyz zestawów zewnętrznych, baryłkowatych wypustów
do przenoszenia momentu obrotowego, pomiędzy
pierwszym a drugim zestawem wewnętrznych, prostych wypustów, które to zestawy wewnętrznych prostych wypustów określają mimoosiowość E, a każdy
z zestawów zewnętrznych, baryłkowych wypustów
określa płaszczyznę środkową, zorientowaną zasadniczo prostopadle do osi tego wału, stosuje się według
wynalazku frez obwiedniowy z zębami o kącie przypór u 0H, przy czym kąt przyporu freza 0 H jest
większy od pierwotnego kąta przyporu zewnętrznych
wypustów 0s. Następnie wprawia się ten frez w
ruch obrotowy w celu frezowania wypustów, jednocześnie wprawia się ten frez w ruch posuwowy
wzdłuż długości tych wypustów zewnętrznych.
(6 zastrzeżenia)

Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie
precyzyjnej
regulacji ustawienia względem siebie elektrod zgrzewających oraz zespołów odwijających, nawijających
i prowadnic, przy wykonywaniu zgrzein w bardzo
niewielkiej wzajemnej odległości.
Sposób według wynalazku polega na kolejnym
zgrzewaniu
pierwszego paska (22) na zakładkę z
drugim paskiem (29). Następnie tak utworzoną tasiemkę (22+29) łączy się z kolejnym paskiem (22)
metodą liniowego zgrzewania, doprowadzając paski
(22, 29) równomiernie wstępnie naprężone, ruchem
ciągłym, do krążkowych, chłodzonych elektrod (7 i
9), dociskanych z wyznaczoną siłą. Zgrzewanie jest
prowadzone w atmosferze gazu obojętnego, a zgrzeiny są wyżarzane także w atmosferze gazu obojętnego.
Urządzenie według wynalazku składa się z kilku
modularnych zgrzewarek. Każda ze zgrzewarek ma
odwijający zespół (1) z hamulcem, wałki kierujące
(3) i (4), prowadnice pasków (5) zestaw zgrzewających elektrod (7) i (9), zamocowanych tak, że można
regulować ich ustawienie,
wyżarzający piec (17) i
końcowy nawijający zespół (18). Dodatkowym wyposażeniem jest układ elektryczny impulsowego zasilania, układ chłodzenia i instalacja gazu obojętnego.
(10 zastrzeżeń)
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B23Q

P. 198126

14.05.1977

Fabryka
Przyrządów i Uchwytów „Ponar-Bial",
Zakład Nr 1 Wiodący, Białystok, Polska (Aleksy Biryłko, Mikołaj Pawlicz).
Uchwyt membranowy zwłaszcza do obrabiarek
skrawających
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie takiej
konstrukcji uchwytu, która pozwalałaby na precyzyjne
ustalanie i mocowanie przedmiotów.
Uchwyt membranowy zwłaszcza do obrabianek
skrawających charakteryzuje się tym, że korpus (1),
membrana (2) i tuleja rozprężana (3) wykonane są
z jednolitego materiału. Tuleja rozprężna (3) ma
kształt jednolitego pierścienia.
(4 zastrzeżenia)

B23Q
B23G

P. 198276

Kombinat - Huta im. Lenina,
(Jan Krupa, Jan Nita).

B23Q
B21C

P. 204082 T

19.01.1978

Centrum
Badawczo-Konstrukcyjne
Obrabiarek,
Pruszków, Polska (Andrzej Mańkowski, Wiesław Łokieć, Jan Kurzela).
Głowica planująca z mechanizmem napędowym
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie planowania
czół, wykonywania podtoczeń, oraz rowków w przedmiotach mocowanych na stole roboczym obrabiarki.
Głowica planująca (1) umieszczona na wrzecienniku według wynalazku składa się z korpusu (17), w
którym usytuowane są symetrycznie względem osi
WR, narzędziowe suwaki (3) wyposażone w nożyki
(9) i (10) osadzone w obsadzie (7).
Nożyki (9) i (10) zaopatrzone
są w zębatki (4)
sprzężene z zębatą końcówką (5) ciągadła (6) połączonego z tłokiem mechanizmu napędowego (2). Mechanizm napędowy (2) składa się z hydraulicznego
cylindra (12) z dwustopniowym tłokiem (13) osadzonym za pomocą łożysk (14) na ciągadle (6). Tłok (13)
odciążony 'jest od sił osiowych za pomocą sprężyny
(15) osadzonej w jego wytoczeniu i zamkniętej osiowo tuleją (16).
(2 zastrzeżenia)

19.05.1977
Kraków,

Polska

Głowica pneumatyczna
Wynalazek
rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
niezawodności pracy głowicy, przedłużenia jej żywotności oraz ułatwienia prowadzenia remontu układu zaciskowego.
Przedmiotem wynalazku jest głowica pneumatyczna zwłaszcza do gwinciarek przeznaczona do mocowania obrabianych elementów w automatycznym
ciągu produkcyjnym.
Głowica według wynalazku ma kształtową tuleję
(7) zaopatrzoną w wewnętrzny stożek (27), na którego powierzchni są wzdłużne wycięcia (28). We
wzdłużnych wycięciach (28) są prowadzone rolki (23)
szczęk zaciskowych (3).
.
(1 zastrzeżenie)

B23Q

P. 204083 T

19.01.1978

Centrum
Badawczo-Kontrukcyjne,
Obrabiarek,
Pruszków, Polska (Andrzej Mańkowski, Wiesław Łokieć, Marian Zimnota).
Zderzak położenia pośredniego
Przedmiotem wynalazku jest zderzak położenia pośredniego przesuwnych elementów obrabiarek, w
szczególności precyzyjnych wytaczarek, umożliwiający dokładne zatrzymanie elementu przesuwnego w
położeniu pośrednim między położeniem skrajnym.
Zderzak położenia pośredniego składa się według
wynalazku z twardych zderzaków (3) i (4) oraz nastawnego zderzaka (5) sprzęganego z przesuwką (6).
Zderzaki (3) i (4) oraz nastawny zderzak (5) osadzone
są w poprzecznym stole (1). Przesuwką (6) osadzona
jest w saniach (13) za pośrednictwem korpusu (11) z
prowadnicą zaopatrzonego w hydrauliczne cylinderki
(7) i (8). Cylinderki (7) i (8) są wyposażone w tłoczki
(9) i (10) połączone z przesuwką (6). (2 zastrzeżenia)
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P. 198204

17.05.1977

Fabryka Maszyn "Wiertniczych i Górniczych „Glinik", Gorlice, Polska (Stanisław Wszołek).
Uchwyt do szlifowania wewnętrznego
Uchwyt do szlifowania wewnętrznego na szlifierkach uniwersalnych służy do szlifowania otworów
zwłaszcza w elementach, których zewnętrzna powierzchnia nie jest obrabiana mechanicznie, nie ma
kształtu koła lub są na niej przyspawane występujące części.
Uchwyt do szlifowania według wynalazku składa
się z kadłuba (2) z wymienną bazującą wkładką (3) i
osłony (10). Uchwyt ma nakrętkę (14) tarczę (13) dociskającą od czoła szlifowany element (6).
Wymienna wkładka (3) ma zatoczenie bazujące (5)
dla szlifowanego elementu (6) oraz stożkowy otwór
(7) dla osadzenia w nim trzpienia centrującego (8).
(3 zastrzeżenia)

B23Q
B23C

P. 204155 T

21.01.1973

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice", Katowice,
Polska (Jan Ciosek, Romuald Sulżycki, Ludwik Nakonieczny).
Układ automatycznej regulacji nastawy frezów pionowych zwłaszcza w linii ciągłego frezowania taśm
miedzianych i mosiężnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapobiegania
zaklinowywania się krawędzi taśmy frezowanej.
Układ według wynalazku ma tachogeneratory (TG),
usytuowane bezpośrednio na układach npędowych
frezów pionowych.
Tachogeneratory (TG) połączone są szeregowo ze
wzmacniaczem różnicowym (WR), który połączony
jest ze wzmaącniaczem mocy (WF). Wzmacniacz mocy (WP) połączony jest z przetwornikiem: napięcie
- obroty (U/W), który steruje znanym serwozaworem (SZ). Sygnał z serwozaworu (SZ) steruje siłownikiem (S) powodując odpowiednie przesunięcie stołu z frezami pionowymi.
(1 zastrzeżenie)

B24B
B21G

P. 198322

21.05.1977

Fabryka Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych, Milanówek, Polska (Jan Kaniewski, Wiesław
Ponder).
Szlifierka
Przedmiotem wynalazku jest szlifierka przeznaczona szczególnie do szlifowania ostrza igieł lekarskich.
W3'iialazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
gładkości obrabianych powierzchni bez pozostawienia zadziorów na krawędziach igieł oraz zwiększenia wydajności szlifowania.
Szlifierka
według wynalazku wyposażona w co
najmniej dwa wrzecienniki charakteryzuje się tym,
że osie wrzecion (2), (3), (4), (5) są równoległe w stosunku do siebie, a kierunki ich obrotów są różne.
Ściernice osadzone na wrzecionach mają różną twardość i strukturę. Szlifierka ma dwie śruby pociągowe (6) i (7) o osiach równoległych, do osi wrzecion
i różnym kierunku obrotów.
Na śrubach pociągowych (6) i (7) umieszczone są
uchwyty (8) na szlifowane igły.
(1 zastrzeżenie)
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B24B

P. 204143 T

20.01.1978

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Michał
Król, Stefan Nachyla, Mieczysław Bojczuk, Jerzy Ludynia).
Sposób i urządzenie do dogniatania powierzchni
cylindrycznych tulei
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia jakości tulei dogniatanych oraz zwiększenia wydajności dogniatania.
Sposób według wynalazku polega na tym, że obydwie powierzchnie tulei (13) zewnętrzną i wewnętrzną dogniata się równocześnie. Urządzenie według wynalazku ma dwa dogniataki zewnętrzny (2) i
wewnętrzny (6), które są usytuowane współśrodkowo.
(2 zastrzeżenia)

B25B

P. 203743 T
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dociskowa (1) wkręcona jest w otwór gwintowany
korpusu (2), który ma wycięcia śrubowe (7). W wycięciach (7) umieszczony jest kołek ograniczający (5),
służący do przenoszenia momentu obrotowego, natomiast w dolnej części znajduje się zakończenie w
kształcie grzybka (4).
(3 zastrzeżenia)
B25C

P. 196433

07.04.1977

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Stolarki Budowlanej, Baboszewo, Polska (Stnisław Suplewski, Kazimie Hondra).
Pistolet pneumatyczny
Pistolet
pneumatyczny o uproszczonej budowie,
służący do wbijania elementów zlącznych, według wynalazku ma zawór sterowniczy (2) uszczelniony membraną (4), natomiast ramię łącznika (18) uruchamiające zawór spustowy (8) połączone
jest tuleją ze
skośną krzywką (19), która przesuwa w podłużnym
otworze (20) mechanizmu podającego (17) elementy
złączne pod bijak (6) tłoka (3).
W korpusie zaworu spustowego (8) wydrążony jest
kanał odpływowy (12), do dwustronnego sterowania
tłoka (9), którego trzpień zabezpieczony jest dodatkowo dźwignią (15) języka spustowego (16).
(2 zastrzeżenia)

31.12.1977

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy w Słupsku, Oddział Nr 2, Bytów, Polska (Stanisław Borzyszkowski).
Klucz do wkręcania śrub dwustronnych
Wynalazek rozwiązuje zagdnienie opracowania prostej w* obsłudze konstrukcji eliminującej uszkodzenie
części gwintowanej wkręcanej śruby. Klucz do wkręcania śrub dwustronnych, zwłaszcza ocynkowanych
według wynalazku charakteryzuje się tym, że śruba

B27B

P. 204057 T

17.01.1978

Jerzy Nowicki, Suwałki, Polska (Jerzy Nowick).
Wycinarka włośnicowa
Wynalazek
rozwiązuje zagadnienie
wyciszenia
pracy zespołu napędowego wycinarki oraz łatwiejszej wymiany narzędzi wycinających.
Wycinarka włośnicowa służy do wycinania otworów dowolnych kształtów na zamkniętych powierzchniach.
Wycinarka ma korpus wycinarki (1) wykonany najlepiej z tworzywa sztucznego, który wewnątrz ma
silnik elektryczny (2) jednofazowy, na osi którego zamontowana jest tarcza (3), zamontowana w ten sposób, że tworzy w stosunku do osi silnika kąt (a)
mniejszy od kąta prostego. Od wartości kąta (a) zależy skok narzędzia. Z tarczą (3) współpracuje jarzmo (4) osadzone trwale na wodziku (5), który jest ułożyskowany elementem (6) osadzonym w korpusie (1)
wycinarki. Na końcu wodzika (5) zamocowany jest
uchwyt (7) piłki wlośnicowej 13). Piłka właśnicowa
(13) zamocowana jest jedynie jednym końcem. W
celu jej usztywnienia i nadania określonych ruchów
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bez uskoków bocznych piłka włośnicowa (13) jest łożyskowana w dwóch punktach, a mianowicie łożyskiem (8) przy przejściu przez stolik (10) urządzenia
oraz łożyskiem (9) przy przejściu przez ramkę (12)
urządzenia.
(2 zastrzeżenia)

B28B

P. 204504

07.02.1978

Pierwszeństwo: 08.02.1977 - RFN (nr P 27 05 121.4)
ZYTAN Thermochemische Verfahrenstechnik GmbH
und Co., Kommanditgesellschaft, Braunschweig, Republika Federalna Niemiec.
Urządzenie do wytwarzania korpusów kształtowych
z granulatów matariałów ceramicznych
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wytwarzania korpusów kształtowych z granulatów materiałów ceramicznych grupy SiO2 i A12O3 które z
natury są porowate lub posiadające zdolność do wydąć, takie jak ziemia okrzemkowa, lawalit, gliniec,
glaukonit, perlit i podobne, które po przekroczeniu
temperatury punktu mięknienia poddawane są wypalaniu w otoczeniu temperatury utleniającej lub
redukującej.
Wynalazek rozwiązuje zagdnienie budowy urządzenia, w którym nie zachodziłoby zjawisko zlepiania
się stykających się części urządzenia z materiałem
wyjściowym, pomimo przechodzenia tego materiału w
stan ciągliwej plastyczności.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że części urządzenia łącznie z formami, stykające się z gorącym materiałem wyjściowym, a co
najmniej powierzchnie ich ścian
skierowanych ku
materiałowi wyjściowemu składają się z niewiążących się z materiałem wyjściowym materiałów grupy chromitu żelaza, chromitu magnezowego, chromitu wapniowego i trójtlenku chromu.
Ruszt paleniskowy (3) jak i ruszt form stykający
się z gorącym materiałem wyjściowym stanowią perforowane płyty lub pręty,
całkowicie wykonane z
materiału nie wiążącego się z materiałem wyjściowym, przy czym jako ściany ochronne dla materiału
wyjściowego, przewidziane są wielowarstwowe elementy (2a, 2b), których warstwa znajdująca się na
ceramicznej warstwie nośnej, zwrócona ku materiałowi wyjściowemu wykonana jest z niewiążącego się
materiatu z materiałem wyjściowym, np. z korundu,
utrzymywana jest na tej warstwie nośnej za pomocą przylepienia lub przez uchwyty w kształcie litery
U wykonane z materiału nie wiążącego się z materiałem wyjściowym.
(4 zastrzeżenia)

B29D
B29C

P. 201473

12.10.1977

Pierwszeństwo: 12.10.1976 - Wielka Brytania
(nr 42294/76)
Netlon Limited, Lancashire, Wielka Brytania.
Molekularnie zorientowane tłoczone sito z tworzywa
sztucznego i sposób wytwarzania sita
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu wg wynalazku było zwiększenie elastyczności siatki sita
przy zapewnieniu wysokiej wytrzymałości siatki oraz
zwiększenie wydajności procesu wytwarzania.
Molekularnie zoirentowane tłoczone sito z tworzywa sztucznego charakteryzuje się tym, że każdy z
sześciokątów tworzących ściany otworu sita jest z
czterech stron uformowany z części czterech oddzielnych molekularnie zorientowanych splotek (2) sita,
a na dwu przeciwległych bokach sześciokąta z molekularnie zorientowanych członów spolotowych (3)
zawierających wspólnie zwinięte pary splotek. Każdy człon splotowy (3) jest rozciągnięty w stopniu ustalającym korzystną orientację molekularną tworzywa sztucznego w kierunku jego większego rozmiaru,
która to orientacja przechodzi poprzez, ale nie wokół rozwidlenia (6) utworzonego na każdym końcu
członu splotowego (3) pomiędzy splotkami (2), które
łączą się w człon splotowy (3).
Sposób według wynalazku polega na tym, że wytłacza się w stanie surowym rurowy układ sitowy,
który ma rozwidlenia gładkie i zaokrąglone w każdym przekroju oraz kąt rozwidlenia w zakresie 90
do 110°. Po wytłoczeniu rozciąga się rurowy układ
sitowy osiowo w formę liny dla rozciągnięcia jego
splotek a następnie rozciąga się poprzecznie bez stosowania osiowego naciągu dla uzyskania wydłużenia
i molekularnej orientacji przekrojów w członach
splotowych. Molekularna orientacja
wydłużonych
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strów otrzymywanych z kwasu adypinowego, glikoli
i trioli, a jako małocząsteczkowe związki sieciujące
stosuje się trójwodorotlenowe alkohole.
Druki wykonywane z poliuretanowych fleksograficznych form drukowych wykazują dobrą jakość i
zgodność z oryginałem, co pozwala stosować je do
druku ilustracji rastowych.
(4 zastrzeżenia)
B44C

P. 197274

06.04.1977

Zjednoczone Zakłady Ceramiki Stołowej ,,Cerpol"
Wałbrzych, Polska (Ryszard Wojciechowski, Anna
Wojciechowska, Stanisław Herman, Edmund Ruszczyński).
przekroi lub członów splotowych przechodzi przez
rozwidlenia na każdym końcu każdego członu splotowego do splotek, ale nie wokół tego rozwidlenia.
(4 zastrzeżenia)
B41B

P. 202921 T

14.12.1977

Kombinat Przemysłu Narzędziowego „Vis" Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Narzędzi, Warszawa, Polska
(Roman Smolski, Władysława Kohutek).

Sposób zdobienia wyrobów ceramicznych
Sposób zdobienia wyrobów ceramicznych, umożliwiający uzyskanie różnobarwnej zdobiny relief owo-rzeźbiarskiej (a), (b) i (c), na czerepie wyrobu właściwego, według wynalazku polega na zastosowaniu
metody formowania odlewniczego z dodatkowym oprzyrządowaniem w postaci płaszcza
formierskiego
(1) z odpowiednio wyprofilowanymi przegrodami gipsowymi (4, 5, 6).
(2 zastrzeżenia)

Kopiorama
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sztywnej konstrukcji eliminującej błędy odwzorowania wymiarów liniowych, skracającej cazs naświetlania oraz ułatwiającej uzyskanie precyzyjnego położenia kopiowanego
rysunku względem zarysu
przedmiotu.
Kopiorama, składająca się z elementu wsporczego
dla kliszy i przedmiotu naświetlanego oraz środków
dociskania wspomnianej kliszy i przedmiotu naświetlanego, według wynalazku charakteryzuje się
tym, że element wsporczy ukształtowany jest w postaci płaskiej, sztywnej płyty (1) wyposażonej w otwór do naświetlania (2), a środek dociskania stanowi
płaską płytę (5) ruchomą suwliwie, prostopadle do
powierzchni sztywnej płaskiej płyty (1).
(5 zastrzeżeń)

B60D

P. 204315 T

27.01.1978

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
Polska (Bogusław Koczorowski, Stanisław Buda).
Szybkosprzęg do łączenia maszyn roboczych zwłaszcza rolniczych maszyn zawieszanych z ciągnikiem
Szybkosprzęg przeznaczony do łączenia maszyn roboczych, a zwłaszcza rolniczych maszyn zawieszanych, z ciągnikiem, wyposażony w ramę składającą
się z jednej poziomej belki i dwóch pionowych belek do których zamocowane są jeden górny i dwa
dolne zaczepy hakowe, charakteryzuje się tym, że

B41D

P. 202587 T

01.12.1977

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa, Polska (Ineza Kwiatkowska, Ryszard Ostrysz, Anita Miśkiewicz-Hennig, Bożena
Śliwkiewicz, Henryka Lewandowska).

Sposób wytwarzania form drukowych dla
' fleksograficznej

techniki

Sposób według wynalazku polegający na przeprowadzaniu reakcji polioli z dwuizocyjanianami, a następnie utwardzeniu masy poliuretanowej w formach, charakteryzuje się tym, że jako poliole stosuje się trójfunkcyjne kopoliestry blokowe o ciężarze cząsteczkowym 2500-3500, otrzymywane w wyniku polikondensacji oligoestrów politereftalanu etylenu o ciężarze cząsteczkowym 500-1500 i oligoe-
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każdy dolny hakowy zaczep (25) jest zaopatrzony w
obrotowe zapadki (2) w postaci dźwigni kątowej z
dolnym, blokującym występem (4) w kształcie trapezu, którego boki równoległe opierają się o zderzak
(8) i blokujący kamień (10) ustalając obrotową zapadkę (2) w położeniu roboczym, przy czym dla umożliwienia sprzęgania i rozsprzęgania maszyn blokujący kamień (10) jest połączony z zabierającą tuleją
(12) i sterującym prętem (9).
(3 zastrzeżenia)
B60M

P. 204114

T

19.01.1978

Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa, Kolejowego, Warszawa, Polska (Włodzimierz
Sadkowski).
Podwieszenie sieci elektrotrakcyjnej nad rozjazdem
kolejowym
Podwieszenie sieci elektroktrakcyjne nad różnego
typu rozjazdami kolejowymi bez stosowania dodatkowych konstrukcji wsporczych składa się z wysięgnika pomocniczego (5) zamocowanego do ukośnika (1),
wysięgnika głównego (2) i liny nośnej (11) oraz wieszaków (12). Wysięgnik pomocniczy (5) ma zamocowane poprzez uchwyty (6) ramiona odciągowe (7 i 8),
do których podwieszony jest przewód jezdny (9).
(1 zastrzeżenie)

B65B

P. 197768

19

Urządzenie do workowania śmieci według wynalazku składa się z kolumny (1) ustawionej na pokładzie statku, do której jest zamocowany wspornik (2)
za pomocą dociskowej śruby (6). Połączenie kolumny
|1) ze wspornikiem (2) jest przesuwne, przez co umożliwia ustawienie wspornika (2) na określoną wysokość. Na wsporniku (2) znajduje się pokrywa (3)
oraz zsyp (4), przez który śmiecie są sypane do worka (7). Worek (7) na śmieci jest przymocowany do
zsypu (4) za pomocą zaciskowej opaski (5).
(1 zastrzeżenie)
B65B

P. 204175 T

23.01.1978

Gdańskie Zakłady Środków Odżywczych, Gdańsk-Oliwa, Polska, (Włodzimierz Wojski, Stanisław Wcisło).
Urządzenie chwytające
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie chwytające i przenoszące torebki w maszynach i automatach
dozuj ąco-pakujących. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia mocnego chwytania i trzymania torebek w czasie przenoszenia ich przez głowicę automatu i zredukowania do minimum siły potrzebnej do
otwierania szczęk.
Urządzenie chwytające torebki według wynalazku
ma ramię nośne (1) zaopatrzone w szczęki: nieruchomą (2) oraz ruchomą (3) osadzoną przy pomocy sworznia (4) współpracujące ze sobą przy pomocy sprężyny (5) umocowanej na zaczepie (6) i łączącej obie
szczęki, z których ruchoma (3) posiada rolkę (7) rozwierającą szczęki
(1 zastrzeżenie)

28.04.1977

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni
Remontowych, Gdańsk, Polska (Józef Wojtasziek, Czesław Zegarowicz, Antoni Arciszewski).
Urządzenie So workowania śmieci na statku
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji umożliwiającej łatwe gromadzenie śmieci
bez zagrożenia sanitarnego i łatwe przekazywanie ich
do urządzeń odbiorczych w porcie.
B65D

P. 197658

25.04.1977

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego, Kraków, Polska (Bronisław Cichoń).
Worek na materiały sypkie
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
worka umożliwiającego wielokrotne użycie, odpornego na wilgoć, umożliwiającego całkowite usunięcie
powietrza z worka podczas pakowania.
Worek na materiały sypkie jest wykonany z impregnowanej tkaniny lub plastyku. Jego górna część,
zamknięta przy pomocy pokrycia (1), wyposażona jest
w dwa zawory (2) i (3) wykonane z tego samego materiału co cały worek, natomiast jego otwieralne całkowicie dno ma dwa zamki klinowe (7).
Dno worka tworzone jest przez kilkakrotne zawinięcie jego ścian czołowych.
(2 zastrzeżenia)
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Zasobnik na węgiel usytuowany przy kotle elektrowni składa się ze zbiornika górnego (1) o większej pojemności i zbiornika dolnego (4) umieszczonego pod zbiornikiem górnym (1), przy czym zbiorniki (1) i (4) są przedzielone szczelnie zasuwą (3) sterowaną minimalnym poziomem zapełniania węglem
zbiornika dolnego (4), a przenośnik zgrzebłowy wygarniający (6) jest nachylony do poziomu pod kątem
(ß) zawartym w granicach od 10° do 15°.
(1 zastrzeżenie)

B65G

P. 197391

12.04.1977

Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki im. M. Nowotki „Siarkopol", Tarnobrzeg, Polska (Marian Burek, Janusz Leś, Stanisław Warzybok).
Sposób wykonywania krążników nośnych dolnych do
przenośników taśmowych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
opracowania
sposobu oraz urządzenia umożliwiającego wykonywanie powłok gumowych dla różnych średnic i długości krężników przy pomocy różnych pras wulkanizacyjnych.
Sposób według wynalazku polega na wykonywaniu
jednolitej powłoki gumowej profilowanej (4) metodą
wulkanizacji na płaszczu metalowym krążnika dolnego (3).
Urządzenie według wynalazku składa się z powtarzalnych matryc (1) i (2), zaopatrzonych w dzielone
pierścienie (5), (6), (7), umożliwiające wykonywanie
powłoki gumowej (4) o różnych średnicach, rozstawie oraz dowolnej ilości powierzchni walcowych
współpracujących z taśmą przenośnika.
(2 zastrzeżenia)

B65G

P. 197778

29.04.1977

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Jerzy Antóniák).
Zasobnik węgla dla elektrowni
Przedmiotem wynalazku jest zasobnik węgla stosowany w ciągu technologicznego zasilania kotłów elektrowni w paliwo. Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie zmniejszenia oporów ruchu przy
wygarnianiu węgla, ułatwienia wykonywania pomiaru
zapełniania zbiornika przy użyciu czujników izotopowych oraz zmniejszenia do minimum procesu
przylepiania się węgla do ścianek zbiornika.

B65G

P. 198149

14.05.1977

Kopalnia Węgla Kamiennego „ANNA", Wodzisław
Sl. - Pszów, Polska (Ludwik Patas, Witkor Siódmok,
Józef Grycman).
Napęd zwrotny przenośnika ścianowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie prawidłowego
kierowania liny bezpieczeństwa do ściany, wymagającej zabezpieczania maszyny urabiającej przed samoczynnym spełzaniem.
Razwiązanie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że pod korpusem (4) napędu zwrotnego przenośnika umieszczony jest krążek (6) kierujący linę
bezpieczeństwa (12) do ściany krążek (6) osadzony
jest na płycie (11) zamocowanej przegubowo do środkowej ramy belki kotwiąco przesuwającej.
Napęd nadaje się do wszystkich ścian bez względu
na miąższość pokładu.
(1 zastrzeżenie)
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Pierwszeństwo: 24.02.1977 - Austria (nr A 1240/77)
Vereinigte österreichische Eisen - und Stahiwerke-Alpine Montan Aktiengesellschaft, Wiedeń, Austria (Wolfgang Mayer).
Zawieszenie wieńcowe do przenośnika taśmowego
Przedmiotem wynalazku jest zawieszenie wieńcowe
do przenośnika taśmowego składające sie. z obrotowych rolek podtrzymujących taśmę transportową
oraz z przegubowych członów łączących te rolki.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy zawieszenia, które mogłoby być obniżane, a tym samym
wyłączane z ruchu przy czym wyeliminowana byłaby możliwość uszkodzenia krawędzi taśmy przenośnikowej.
Zawieszenie wieńcowe (2) według wynalazku jest
połączone z wzdłużnymi dźwigarami (11) usytuowanymi po obu stronach przenośnika taśmowego za pomocą przegubowych członów (4, 5, 6) i ucha (7) cięgna mającego trzonek (8), który jest osadzony w tulei (9) przymocowanej na stałe do dźwigara (11). Ponadto zawieszenie wieńcowe jest wyposażone w oddzielne urządzenie naciągowe, które służy do obniżenia zawieszenia (11) poza położenie robocze, względnie do podwyższania w położenie robocze.
Szereg takich zawieszeń wieńcowych usytuowanych
jedno za drugim tworzą podparcie dla taśmy transportowej przenośnika taśmowego.
(10 zastrzeżeń)

B66C

P. 204365 T

31.01.1978

Przedsiębiorstwo Budowy Huty „Warszawa", Warszawa, Polska (Włodzimierz Szydło, Andrzej Szydło).
Zawiesie
Przedmiotem wynalazku jest półautomatyczne zawiesie służące do przenoszenia w pozycji pionowej i
poziomej elementów prefabrykowanych podczas robót montażowych i przeładunkowych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uniwersalizacji
zawiesia, zmniejszenia jego gabarytów oraz wyeliminowania trudności występujących przy odczepianiu
elementów.
Zawiesie według wynalazku składa się z poziomej
belki (1), nośnej oraz z pionowych ramion (2) o regulowanym rozstawie, na końcach których znajdują się
bolce (12) umieszczone w obudowie złożonej z cylindra i wypychacza (15) złączonych teleskopowo, między którymi znajduje się sprężyna (16). Na poziomej
belce (1) nośnej umieszczony jest mechanizm napędowy ramion nośnych.
(1 zastrzeżenie)

B66B

P. 204070 T

17.01.1978

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „Projmors", Gdańsk, Polska (Ryszard Marczak).
Przejezdny pomost wyposażeniowy
Przejezdny pomost wyposażeniowy hal przemysłowych przeznaczony do prac montażowych zamontowany na platformie przejezdnej, charakteryzuje się
tym, że pomost roboczy osadzony jest na kolumnie
(2) nośnej o budowie segmentowanej połączonej rozłącznie pi-zegubami (3). W górnej części kolumny (2)
nośnej znajduje się wciągarka (4) pracująca w układzie (5) linowym z przeciwwagą (6) przy przemieszczaniu liniowym pomostu (7) roboczego po listwie (9)
zębatej.
(1 zastrzeżenie)
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Dział C
CHEMIA I METALURGIA

C01B

P. 198795

11.06.1977

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska
(Halina Leszczyńska, Wiesław Cieślewski, Tadeusz
Franke, Marek Waliszewski, Marek Klepacki, Arkadiusz Woźnicki).
Sposób wydzielania siarki z bitumicznej
piany siarkowej w fazie ciekłej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania
znacznie zmniejszonych strat siarki w procesie rafinacji jak również eliminuje konieczność zestalania
piany w warunkach agresywnego oddziaływania rozcieńczonego kwasu siarkowego i kwasów politionowych.
Sposób według wynalazku polega na wydzieleniu
siarki z piany bitumicznej zawierającej związki organiczne, węgiel, kwas siarkowy i substancje mineralne pod działaniem sił odśrodkowych, przy czym
proces najkorzystniej prowadzi się w wirówkach z
przeponą filtracyjną z siatki metalowej.
(2 zastrzeżenia)

C01B

P. 198797

11.06.1977

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska (Halina Leszczyńska, Wiesław Cieślewski, Maria Jędraska, Ryszard Andruski, Zdzisław Czelny).
(Sposób

odzysku siarki z bitumicznej piany siarkowej

Sposób odzysku siarki z bitumicznej piany siarkowej, która stanowi produkt uboczny procesu rafinacji siarki, polega na tym, że bitumiczną pianę siarkową zawierającą związki organiczne, węgiel i substancje mineralne poddaje się spaleniu w tempeturze 600-900°C w niedomiarze powietrza, a powstałe
pary siarki kondensuje się przeponowo lub bezprzeponowo w ciekłej siarce.
(5 zastrzeżeń)

C01B

P. 203984 T

12.01.1978

Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów,
Polska (Teresa Zych, Ireneusz Szczeszek, Wacław P.
Niewczas, Edward Dudek).
Sposób wytwarzania krzemu półprzewodnikowego
o zadanym oporze właściwym
Sposób wytwarzania krzemu półprzewodnikowego
o zadanym oporze właściwym polegający na wykonaniu prętów osadczych zawierających atomy domieszki i osadzaniu na nich krzemu w procesie redukcji trójchlorosilanu wodorem, charakteryzuje się
tym, że pręty osadcze wykonuje się z naddatkiem
masy i odpowiadającym mu nadmiarem ilości atomów domieszki w stosunku do ilości potrzebnej do
otrzymania ina tych prętach krzemu o zadanym oporze właściwym, a następnie usuwa się naddatek przez
trawienie chemiczne lub obróbkę mechaniczną.
(3 zastrzeżenia)

C01D

P. 203918 T

09.01.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych, Kraków, Polska (Henryk Szczęśniak, Jerzy Zawadzki," Andrzej Firek, Anna Wojnarowicz, Emilia Slizowska).

Sposób otrzymywania siarczanu potasu z polihalitu
metodą termicznego rozkładu
Sposób otrzymywania siarczanu potasu z polihalitu
polega na tym, że rozdrobniony polihalit poddawany
jest kalcynacji w temperaturze około 450°C, a następnie prażony w temperaturze do 1200°C podczas
którego następuje całkowite oddestylowanie siarczanu potasu w postaci par, które wprowadza się do urządzenia składającego, gdzie następuje krystalizacja siarczanu potasu.
(1 zastrzeżenie)
C01D
D01F

P. 204653 T

14.02.1978

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Alfred
Haba, Wojciech Paterkowski, Aleksander Przepiera).
Sposób otrzymywania bezwodnego siarczanu sodowego w procesie regeneracji kąpieli koagulacyjnych
przy produkcji włókien wiskozowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
prowadzenia procesu w niskiej temepraturze z dużą
wydajnością.
Sposób według wynalazku polega na tym, że kąpiel koagulacyj.ną o stosunku siarczanu sodowego do
siarczanu cynkowego większym od 8 : 1 , a stosunku
kwasu siarkowego do siarczanu sodowego co najwyżej równym 1 : 2,5, korzystnie mniejszym od 1 : 2,1,
zatęża się od 50% do 25% objętości początkowej a oddzielony od ługu macierzystego osad zadaje się solą
glauberską i podgrzewa do uzyskania bezwodnego
siarczanu sodowego oddzielanego od roztworu znanymi sposobami.
(1 zastrzeżenie)
C02C

P. 197593

23.04.1977

Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instar', Katowice, Polska (Ryszard Przybyłowicz, Lech
Narbutt, Jerzy Stępień).
Oczyszczalnia biologiczna ścieków
Przedmiotem wynalazku jest oczyszczalnia biologiczna ścieków pracująca w oparciu o metodę osadu
czynnego. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania parametrów hydraulicznych zapewniających
wysoką sprawność procesu oczyszczania niezależnie
od wielkości i wysokości zblokowanej oczyszczalni.
Oczyszczalnia złożona jest ze zbiornika (1), w którym znajdują się komory biosorbcji (4) i biostabilizacji (5) oraz komora osadzania (6) oddzielone między sobą pierścieniowymi ekranami stałymi (2 i 3)
usytuowanymi współśrodkowo. W komorach biosorbcji i biostabilizacji zamieszczone są ekrany ruchome
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(19 i 20), które następnie zawieszane są w konstrukcji
obrotowej (18). W dnie komory
biostabilizacji jest
studzienka (11) przysłonięta przysłoną (12). W poziomie lustrza cieczy w komorze osadzania znajduje się
koryto zbiorcze (16). Na powierzchni czeczy zainstalowane są aeratory turbinowe (22) i szczotki napowietrzające (23).
(3 zastrzeżenia)
C02C

P. 198013 T

Sposób usuwania osadu pokoagulacyjnego z osadników poziomych i urządzenie do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
pracy ręcznej przy usuwaniu osadu z osadnika jak
również umożliwia usuwanie osadu podczas pracy osadnika.
Sposób polega na tym, że zebrany na dnie osadnika osad jest okresowo nawadniany i rozdrabniany
strumieniami wody pod ciśnieniem, a następnie usuwany na zewnątrz osadnika, podczas jego normalnej
pracy, przewodem spustowym z zaworem, osadzonym w najniższym punkcie dna osadnika. Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma przewód rurowy
(1) mający w równych odstępach od siebie zamocowane dysze (2) z wylotami skierowanymi skośnie w
kierunku spadku dna (3) osadnika (4), przy czym
przewód rurowy (1) podłączony jest do pompy tłocznej (6), a w najniższym punkcie dna (3) osadnika (4)
jest przewód spustowy z zaworem.
(2 zastrzeżenia)

P. 203887 T

06.01.1978

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Urszula
Pawlus, Ewa Mieczkowska, Romuald Pałubicki, Władysław Brzozowski).
Sposób oczyszczania ścieków zawierających dyspersyjne żywice akrylowe
Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania
ścieków zawierających dyspersyjne żywice akrylowe,
zwłaszcza powstałych w procesie barwienia płyt azbestowo-cementowych emulsyjnymi farbami akrylowymi.
Wynalazek
rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania
całkowitego oczyszczenia ścieków w krótkim okresie
czasu, przy czym oczyszczanie zachodzi w temperaturze otoczenia i nie jest konieczna kontrola prowadzonego procesu.
Sposób polega na tym, że przez roztwór ścieków o
stężeniu farby akrylowej 2-20g/l przepuszcza się
prąd stałego napięcia 20-60 V, korzystnie 26 V, oraz o
natężeniu zapewniającym otrzymanie gęstości prądu
do 10 A/dcm 2 , przy czym korzystne jest dodanie roztworu elektrolitu w ilości 0,1-0,65% wagowych.
(2 zastrzeżenia)

P. 204024 T

16.01.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń
Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających „Barowent", Katowice, Polska (Jerzy Waluś, Jan Konieczyński, Krzysztof Sowiński, Andrzej Rosół, Janusz
Słowik).
Urządzenie do neutralizacji chloru gazowego

09.12.1976

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Kraków, Polska (Marian Hrabiec, Kazimierz Kłos).

C02C

C02C
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ograniczenia
gabarytów urządzenia do neutralizacji chloru gazowgo dzięki zblokowanej budowie i wielofunkcyjności
jego elementów, co umożliwia lokalizowanie urządzenia wewnątrz chlorowini.
Urządzenie do neutralizacji chloru gazowego ma
zbiornik cieczy absorpcyjnej (2) z wbudowanymi wymiennikiem ciepła (7) i podwieszonym koszem z blachy perforowanej (8), zaś nad zbiernikiem cieczy (2)
zabudowano absorber z półkami sitowymi (1) zamknięty odkraplaczem gazów (4) i mający filtr oczyszczający (6), przy czym wymiennik ciepła (7) ma co
najmniej trzy współśrodkowe zwoje
rur, których
króćce wylotowe łączone są kolektorem zbiorczym umieszezonym w osi wymiennika ciepła, a wylot króćca tłocznego pompy (9) znajduje się w koszu z blachy
perforowanej (8).
(1 zastrzeżenie)

C02C

P. 204603 T

14.02.1978

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Nellialina Nesterenko, Danuta Wyrzykowska-Stankiewicz).
Sposób oczyszczania wód ściekowych pochodzących z
produkcji żywic formaldehydowo-mocznikowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania
wód ściekowych z produkcji żywic formaldehydowo- mocznikowych zawierających w zależności od warunków procesu i rodzaju otrzymywanych żywic do
9% wagowych zanieczyszczien, w skład których wchodzą różne substancje żywiczne,
wolny formaldehyd
oraz metanol.
Sposób polega na tym, że wodę ściekową zakwasza się kwasem solnym do pH 1 - 3 , wprowadza ' się
mocznik w ilości od 3 do 7 części wagowych w przeliczeniu na 1 część wagową globalnego formaldehydu
zawartego w ściekach, mieszaninę utrzymuje się w
stanie wrzenia w ciągu I---3 godzin, następnie schładza się do wytrącenia się znacznej ilości osadu i całość poddaje się destylacji w temperaturze poniżej
65°C, a z destylatu odzyskuje się metanol drogą dystylacji na kolumnie pod ciśnieniem normalnym.
(2 zastrzeżenia)
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P. 204722

C02C

T

17.02.1978

Biuro
Projektów
Budownictwa
Komunalnego,
Gdańsk, Polska (Kazimierz Pętlicki, Wiesław Borowski).
Pneumatyczny podnośnik ścieków
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie prostoty konstrukcji i eksploatacji podnośnika.
Pneumatyczny podnośnik ścieków mający zamknięty zbiornik roboczy, przewód wprowadzający i odprowadzający ścieki oraz sprężone powietrze, charakteryzuje się tym, że w zbiorniku (1) ciśnieniowym
jest usytuowany przewód (2) centralny zaopatrzony
w pływający element zamykający w postaci kuli (3),
przy czym przewód (2) ma odgałęzienie stanowiące
przewód odpływowy zaopatrzony w niepływający element zamykający, kulowy (4).
Podnośnik według wynalazku przeznaczony jest do
przetłaczania ścieków, zwłaszcza ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.
(2 zastrzeżenia)

C02C
Pierwszeństwo:

P. 204997
02.03.1977 - Austria

(nr

A 1392/77)

Sposób neutralizacji cieczy zawierających kwasy
Przedmiotem wynalazku jest sposób neutralizacji
cieczy zawierających kwasy, zwłaszcza cieczy stanowiących wody płuczące lub zużyte roztwory kwasów
do trawienia, stosowanych w wytrawialniach metali.
Spotób według wynalazku polega na tym, że do
cieczy, która ma być neutralizowana, dodaje się węglan wapnia o uziarnieniu do maksimum 0,5 mm,
korzystnie do maksimum 0,1 mm, a następnie dodaje się w znany sposób mleko wapienne aż do uzyskania wartości pH od 7 do 9.
Sposób według wynalazku ma na celu ochronę środowiska.
(5 zastrzeżeń)
P. 195101

szybkością z palnika, przy czym strumień spalin w
przekroju poprzecznym powinien odpowiadać kształtem i wymiarami zatapianej krawędzi.
Wymagania te spełnia palnik do zatapiania obrzeży wyrobów szklanych, szczególnie
cienkościennych
takich jak: szklanki, kieliszki, i filiżanki, który składa się z wykonanych w kształcie zatapianego obrzeża komory wyrównawczej (1) oraz połączonej z nią popoprzez dyszą szczelinową (3) komory spalania (4). Komora wyrównawcza (1) ma
ustalone labiryntowo
przegrody (2). W komorze spalania (4) znajdują się
stabilizatory
płomienia (5) skupiające spaliny w
szczelinie wylotowej (6). Szczelina wylotowa (6) ma
kształt i wymiary wprowadzanej w nią zatapianej
krawędzi. Wokół komory spalania (4) zabudowany
jest rekuperator powietrza utworzony z radiátora (8)
i osłon (9).
(2 zastrzeżenia)

01.03.1978

Verenigte österreichische Eisen - und Stahlwerke - Alpine Montan AG, Wiedeń, Austria (Walter
Hans, Heinz Kohlbacher).

C03C

Nr 26 (132) 1978

03.01.1977

Instytut Szkła i Ceramiki Filia w Krakowie, Kraków, Polska (Zbigniew Skotniczny).
Palnik do zatapiania obrzeży wyrobów szklanych
Zagadnieniem które rozwiązuje wynalazek jest opracowanie konstrukcji palnika zapewniającej wysoki stopień skupienia spalin wypływających z dużą

C03C

P. 204996

01.03.1978

Pierwszeństwo: 01.03.1977 - Wlk. Brytania
(nr 8641/77)
Pilkington Brothers Limited, St. Helens,
Brytania (Manfred Landau).

Wielka

Sposób powlekania szkła powłokami zawierającymi
krzem oraz szkło powleczone powłoką zawierającą
krzem
Sposób powlekania szkła powłoką zawierającą
krzem obejmuje przeprowadzenie szkła przez stację
powlekania, gdy temperatura szkła wynosi co n a j mniej 400°C, uwolnienie gazu zawierającego silan
i związek oddający elektrony blisko powierzchni
szkła, przy zasadniczo stałym ciśnieniu w warunkach
nieutleniających. Obecny w gazie silan ulegając pirolizie tworzy na powierzchni szkła powłokę krzemową, zaś obecność w gazie związku oddającego elekktrony. nadaje powłoce odporność na alkalia.
Szkło powleczone powłoką krzemową ma współczynnik załamania światła w zakresie 2,5-3,5 i taką
odporność n a alkalia, ż e zanurzone w i n roztworze wodorotlenku sodu, w temperaturze 90°C na okres co najmniej 60 sekund nie wykazuje uszkodzeń
powłoki.
(18 zastrzeżeń)
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P. 197797

30.04.1977

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 183849.
Huta Siechnice, Siechnice k. Wrocławia, Polska
(Wiesław Kurdowski, Henryk Makowski, Zenobiusz
Szczepanik, Marian Rudawski, Roman Sobczuk, Albert Jochelson, Leszek Chomicki, Aleksandra Thiel,
Aleksander Jochelson, Zygmunt Krupa).
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go i wodnego roztworu krzemianu sodowego, charakteryzuje się tym, że na jedną jednostkę wagową tej
mieszaniny zawiera 0,01-0,9 jednostek wygowych
produktu poflotacyjnego popiołów lotnych z węgli
mających postać zamkniętych kuleczek wypełnionych
gazami, zwanych mikrosferami, oraz 0,01-0,6 jednostek wagowych wodnego roztworu nadtlenku wodoru H2O2.
(l zastrzeżenie)

Sposób ustalania postaci żużla uzyskiwanego w procesie wytwarzania żelazochromu i utylizacja tego
żużla

C04B

Sposób według wynalazku polega na tym, że żużel dodaje się jako aktywny dodatek hydrauliczny do
wytwarzania cementów zwłaszcza hutniczych, w ilości od 30 do 50% wagowych wsadu. (3 zastrzeżenia)

Domieszka do zaprawy albo betonu i sposób jej stosowania

C04B
C22B

P. 197799

30.04.1977

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 183849
Huta Siechnice, Siechnice k. Wrocławia, Polska,
(Wiesław Kurdowski, Zenobiusz Szczepanik, Marian
Rudawski, Roman Sobczuk, Albert Jochelson, Leszek
Chomicki, Aleksander Jochelson, Zygmunt Krupa).
Sposób ustalania postaci żużla uzyskiwanego w procesie wytwarzania żelazochromu i utylizacja tego
żużla
Sposób według wynalazku polega na tym, że ustalony żużel stosuje się jako kruszywo do celów ogólnobudowlanych, zwłaszcza do betonu, albo ustalony
żużel odlewa się na gorąco do form i wytwarza budowlane kształtki na przykład cegły i wiąże się
znaną zaprawą budowlaną, najlepiej cementem.
(2 zastrzeżenia)

C04B

P. 198828

13.06.1977

Centralny Ośrodek Bada wczo-Rozwoj owy Przemysłu Kruszyw Budowlanych, Warszawa, Polska (Witold
Kowalenko, Jerzy Nawratel, Tadeusz Słychań).
Sposób grudkowania materiałów pylistych, zwłaszcza
popiołów lotnych
Sposób grudkowania materiałów pylistych, zwłaszcza popiołów, lotnych, polega na przepuszczaniu wilgotnej masy pyłowej, ewentualnie mieszanej z dodatkami uszlachetniającymi, przez wibrujące sito o
częstotliwości drgań powyżej 25 Hz.
Sposób jest szczególnie przydatny do grudkowania
popiołów lotnych w celu przygotowania ich do spiekania na lekkie kruszywa sztuczne lub w celu nadania im postaci wygodnej dla celów transportu, składowania itp.
(2 zastrzeżenia)

C04B

P. 203821 T

05.01.1978

Zakład Badawczo-Doświadczalny przy Wojewódzkim Zjednoczeniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Katowice, Polska
(Andrzej Borzemski,
Włodzimierz Wichowski, Marek Koba, Antoni Kurek,
Zbigniew Bogucki, Artur Szczepański, Manfred Heintze).
Tworzywo termoizolacyjne zwłaszcza do izolacji urządzeń pracujących w wysokich temperaturach
Wynalazek
rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania
tworzywa termoizolacyjnego na bazie surowców krajowych.
Tworzywo termoizolacyjne według wynalazku stanowiące mieszaninę sypkiego materiału żaroodporne-

P. 204253 T

26.01.1978

Meynadier und Cie. AG, Zurich, Szwajcaria.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
wytwarzania zaprawy albo betonu o wysokiej wytrzymałości
mrozoodpomości i nieprzepuszczalności
wody.
Domieszka według wynalazku charakteryzuje się
tym że zawiera polisacharydy z grupami karboksylowymi, mające przeciętny ciężar cząsteczkowy 4 0 0 4000, korzystnie 400-1600, i zawierające 2,5-25,0%
wagowych grup karboksylowych. Domieszka ta może
zawierać inne dodatki, np. znane dodatki przyśpieszające wiązanie.
Zgodnie z wynalazkiem, domieszkę tę stosuje się
w takich ilościach, aby stosunek wagowy polisacharydu do ilości cementu wynosił 0,05-1.
(6 zastrzeżeń)
C04B

P. 204485 T

06.02.1978

Akademia Górniczn-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków Polska (Jan Więckowski, Cezary Wieją).
Urządzenie do spiekania i topienia w temperaturach
do 2000°C materiałów ceramicznych, zwłaszcza zawierających tlenek wapnia
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do spiekania i topienia w temperaturach do 2000°C materiałów
ceramicznych, zwłaszcza zawierających tlenek wapniowy, znajdujące zastosowanie w laboratoryjnych badaniach procesów wysokotemperaturowych.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że tygiel grafitowy (1) umieszczony wewnątrz
rury (3) jest wyłożony folią (2) z wolframu lub molibdenu a zawieszony jest na wieszaku (4), wolframowym lub molibdenowym, przy czym nad górnym
otworem rury (3) jest umieszczone zwierciadło (7),
kierujące wiązkę promieniowania do pirometru (8),
zaś w pobliżu zwierciadła (7) jest umieszczony wentylator (9).
(1 zastrzeżenie)
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P. 204513 T

07.02.1978

C05F
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P. 204691 T

15.02.1978

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Irena Gajdzik, Ewa Mieczkowska, Małgorzata Gryń).

Zakłady Płyt Pilśniowych i Wiórowych, Ruciane-Nida, Polska (Władysław Tomiczek, Jan Krajecki,
Michał Wiechowski, Ludwik Poreda).

Sposób wytwarzania mieszaniny o podwyższonej
odporności ogniowej na bazie włókien mineralnych

Sposób wytwarzania nawozów sztucznych z poprodukcyjnych odpadów przemysłowych

Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie uzyskiwania
tworzywa łatwego do obróbki tj. formowania płyt,
przecinania, szlifowania, wycinania otworów oraz
kształtek o płaskich powierzchniach.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do
wodnej mieszaniny włókien mineralnych złożonej z
azbestów chryzotylowych w ilości 5-25% wagowych
i włókna szklanego w ilości do 3% wagowych dodaje się cement portlandzki w ilości do 95% wagowych,
drobno zmielony piasek w ilości do 25% wagowych
oraz popioły lotne w ilości 5-40% wagowych, po
czym mieszaninę poddaje się ujednorodnieniu w wodzie z zachowaniem stosunku 1 : 6,5. (1 zastrzeżenie)

Sposób według wynalazku polega na tym, że popioły z elektrowni, powstałe ze spalenia węgla kamiennego lub brunatnego, korzystnie popioły nieostudzone, nasyca się ściekami z produkcji płyt pilśniowych wytwarzanych metodą mokrą przy domkniętym
obiegu wodnym, to jest obiegu, z którego upuszcza
się nie więcej niż 1,5 m3 ścieków na 1 tonę wyprodukowanych płyt pilśniowych, przy czym udziały wagowe ścieków i popiołów wynoszą odpowiednio od
1 : 100 do 100 : 1.
Wytworzony z popiołów i ścieków nawóz sztuczny
stosuje się do nawożenia
gleby pod orkę w ilościach
od 10 do 80 kg na 1 m2 gleby.
(2 zastrzeżenia)

C06D
C04B
E04F

P. 204727 T

17.02.1978

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków,
Polska, (Zbigniew Pieniążek, Lucjan Banaś).
Warstwa ścieralna posadzki z zapraw na bazie elektrokorundu i sposób wykonywania warstwy ścieralnej posadzki
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy cech
fizyczno-mechanicznych, posadzki, zwłaszcza w obiektach przemysłowych, w których zwykle wykonywane
są nawierzchnie betonowe. Warstwa ścieralna posadzki charakteryzuje się tym, że składa się z cementu portlandzkiego 350, 2 do 8% wagowych barwników, 30 do 39% wagowych wody w stosunku do
ilości cementu i barwników oraz 50 do 110% wagowych elektrokorundu frakcji 20 i 14 w stosunku do
łącznej masy cementu, wody i barwników.
Sposób według wynalazku polega na tym, że warstwa ścieralna posadzki układana jest na świeży beton podkładu w grubości 3 do 5 mm przy czym stosunek masy wody do masy cementu przyjmuje się
taki, aby zaczyn miał konsystencję szpachlową, a zaprawa konsystencję tynku ściennego.
(2 zastrzeżenia)

P. 203897 T

06.01.1978

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Jerzy W. Grochowski,
Edward Stryszak).
Mieszanka dymotwórcza
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania
mieszanki dymotwórczej wykazującej zdolność pochłaniania promieniowania widzialnego i podczerwonego.
Mieszanka dymotwórcza stanowi kompozycję materiałów palnych, utleniających i środka dymotwórczego, przy czym jako materiał palny zawiera azotan
guanidyny lub jego pochodne aminowe z dodatkiem
katalitycznych ilości chromianu potasowego, jako
materiał utleniający - nadchromian amonowy i chloran potasowy a jako środek dymotwórczy mieszaninę
antracenu i rozdrobnionego polistyrenu oraz ewentualnie chlorku amonowego.
Mieszanka znajduje zastosowanie przy wyrobie granatów dymnych do maskowania np. obiektów wojskowych, w badaniach meteorologicznych i w rolnictwie.
(2 zastrzeżenia)

C06D

P. 204597

13.02.1978

/'Pierwszeństwo: 02.03.1977 - RFN (nr P 2709037.5)
C05B

P. 204989

01.03.1978

Pierwszeństwo: 02.03.1977 - RFN (nr P 27 09 016.0)
Kali-Chemie AG, Hannover, RFN.
Sposób wytwarzania nawozu termofosfatowego
zawierającego alkalia
Sposób wytwarzania nawozu termofosfatowego, zawierającego alkalia, przez prażenie mieszaniny złożonej z fosforanu surowego, węglanu metalu alkalicznego i/albo wodorotlenku metalu alkalicznego, kwasu
fosforowego i kwasu krzemowego w piecu obrotowym w temperaturze 900-1300°C, przy czym w mieszaninie na 1 mol P2O5 przypada 1,1-1,8 mola Me2O
(tlenku metalu alkalicznego) a ilość kwasu krzemowego jest taka, aby CaO nie reagujący z P2O5 do
utworzenia CaMePO4 został przereagowany na ortokrzemian wapnia, charakteryzuje się tym, że kwas
fosforowy bezpośrednio wprowadza się do pieca obrotowego na materiał ogrzany do temperatury co najmniej 150°C.
(8 zastrzeżeń)

Dynamit Nobel AG, Troisdorf, RFN (Heinrich, Brachert, Axel Homburg).
Bezpieczny w warunkach gazów kopalnianych ładunek miotający do nabojów do wstrzeliwania kołków
Bezpieczny w warunkach gazów kopalnianych ładunek miotający nabojów do wstrzeliwania kołków
na bazie pirotechnicznych mieszanin gazujących, charakteryzuje się tym, że zawiera powłokę z rozpadających się na rodniki polimerów i/albo amidów kwasów dwukarboksylowych o 2 - 4 atomach węgla i/albo
szczawianu amonu w ilości 15-30% wag. licząc na
ładunek miotający, przy czym jako polimery rozpadające się na rodniki stosuje się poliakrylany i/albo
związki polioksymetylenowe.
(4 zastrzeżenia)

C07C

P. 194631

21.12.1976

Jaworskie Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena"
Jawor, Polska (Jan Marcisiak, Kazimierz Wojniłowicz,
Krystyna Łukasik, Stanisław Barański, Urszula Hinz-Sokołowska, Marek Zieliński).
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Sposób dezodoryzacji hydrolizatów białkowych

Sposób wytwarzania kwasu para-toluenosulfonowego

Zagadnienie które rozwiązuje wynalazek jest, opracowanie takiego sposobu dezodoryzacji hydrolizatów białkowych wytwarzanych pod ciśnieniem atmosferycznym lub pod ciśnieniem zwiększonym, który
umożliwi prowadzenie
procesu unieszkodliwiania
związków siarki i azotu występujących zarówno w
fazie gazowej jak i ciekłej i nie będzie wymagał stosowania skomplikowanej aparatury.
Sposób według wynalazku polega zatem na tym, .że do
hydrolizatu białkowego wprowadza się stechiometryczną
ilość metanalu, w stosunku do zawartych w hydrolizacie siarkowodoru, amoniaku i ich pochodnych, przy
czym ilość metanalu wynosi od 3 do 10% wagowych
w stosunku do ilości hydrolizatu. Gęstość hydrolizatu
utrzymuje się w granicach 1,0 do 1,3 g/cm3, a jego
pH nie mniej niż 7,5.
Proces prowadzi się w temperaturze nie przekraczającej 90°C, po czym uwolnione w trakcie procesu
gazy przepuszcza się przez 4 do 8% wodny roztwór
metanalu.
(3 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie możliwości ponownego użycia zanieczyszczonego totoluenu w procesie wytwarzania kwasu para-toluenosulfonowego bez
stosowania oddzielnej instalacji do oczyszczania toluenu.
Sposób wytwarzania kwasu para-toleunosulfonowego polegający na jednostopniowym sulfonowaniu toluenu ciekłym kwasem siarkowym, przy czym kwas
siarkowy wprowadzany jest cienką warstewką, a toluen wprowadzany jest w nadmiarze w postaci gazu,
według wynalazku polega na tym, że do kolumny reakcyjnej przez przegrzewacz wprowadza się toluen
pochodzący z ekstrakcji sulfonów lub z rozdziału wodnych roztworów kwasów tolueno-sulfonowych.
(1 zastrzeżenie)

C07C

P. 196256

24.02.1977

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Pabianice i Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Wiesław
Buchowiecki, Stanisław Chachuła, Stanisław Kotlicki,
Henryk Zając Jordan Zjawiony).
Sposób wytwarzania pochodnych aldehydu a-naftylopropionowego

Zagadnieniem które rozwiązuje wynalazek jest
wskazanie prostszego i wydajniejszego sposobu wytwarzania pochodnych aldehydu a-naftylopropionowego niż znane sposoby wytwarzania tych pochodnych.
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1,. w którym R oznacza rodnik alkoksylowy a oznacza atom
wodoru lub chlorowca, według wynalazku polega zatem na kondensacji odpowiedniego 2-acetylonaftalenu
z estrem kwasu halogenooctowego w obecności katalitycznych ilości mocnej zasady organicznej jak trójetyloaminy lub dwumetyloformamidu. Utworzony w
wyniku reakcji ester glicydowy poddaje się bez wydzielenia hydrolizie mocną zasadą nieorganiczną, oddziela powstałą sól kwasu glicydowego, którą poddaje się dekarboksylacji w układzie woda - rozpuszczalnik organiczny nie mieszający się z wodą, a następnie po odparowaniu rozpuszczalnika otrzymuje
odpowiedni aldehyd a-naftylopropionowy.
(1 zastrzeżenie)

C07C

P. 198318

20.04.1977

Farmacentyczna Spółdzielnia Pracy „Galena", Wrocław, Polska (Ryszard Krug, Mieczysław Laskowski,
Piotr Staszczyński).
Sposób wytwarzania i wydzielania
N-acylo-p-aminofenolu z p-nitrofenolu

Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie otrzymywania
białego N-acytylo-p-aminoforolu.
Sposób wytwarzania N-acetylo-p-aminofenolu polegający na redukcji p-nitrofenolu przy pomocy opiłków żeliwnych w roztworze kwasu solnego do p-aminofenolu i poddaniu mieszaniny poreakcyjnej, filtracji krystalizacji uzyskanego p-aminofenolu oraz jego
cetylacji bezwodnikiem kwasu octowego, charakteryzuje się tym, że proces prowadzi się w obecności
emulgatora anionowego, korzystnie modyfikowanego
poliakryloamidu o wysokim stopniu spolimeryzowania. Niezbędne do filtracji ciśnienie wytwarzane jest
roztworem filtrowanym bez dostępu powietrza, a uzyskany drogą krystalizacji p-aminofenol poddaje się
acetylacji bezwodnikiem kwasu octowego w temperaturze nie przekraczającej 80°C.
(1 zastrzeżenie)

P. 201607

C07C

19.10.1977

Pierwszeństwo: 24.02.1977 - St. Zjedn. Am.
(nr 771 860)
American Home Products Corporation, Nowy Jork,
Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób

C07C

P. 197594

23.04.1977

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 184931.
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", Kędzierzyn - Koźle, Polska (Stanisław Łuczyn,
Jerzy Wasilewski, Elżbieta Lipińska, Łuczyn, Jan Nowak, Józef Juraszczyk, Tadeusz Kunicki, Albin Szocik, Janina Karbowiak, Michał Stelmach, Jan Roman).

wytwarzania 2-azotanu 1,4 : 3,6-dwuanhydro-D~glucitolu

Zagadnieniem które rozwiązuje wynalazek jest
wskazanie takiego sposobu wytwarzania 2-azotanu
1,4 : dwuanhydro-D-glucitolu, który umożliwi wytworzenie wyżej wspomnianego związku jako produktu o wysokiej czystości bez obecności dwuazotanu, możliwego do wyodrębnienia przez krystalizację,
z odpowiedniego rozpuszczalnika, surowego produktu.
Sposób wytwarzania 2-azotanu 1,4 : 3,6-dwuanhydro-D-glucitolu, polega na tym, że 1,4 : 3,6-dwuanhydro-D-glucitol acyluje się 0,5-1,5 równoważnikami
molowymi bezwodnika niższego kwasu alkanokarboksylowego w obecności kwasowego katalizatora. Otrzymany produkt nitruje się mieszania kwasu azotowego i bezwodnika octowego, produkt nitrowania hy~
drolizuje w obecności nieorganicznej zasady i wyodrębnia 2-azotan 1,4 :3,6-dwuanhydro-D-glucitolu.
Azotan 1,4 : 3,6-dwuanhydro-D-glucitolu jest użyteczny jako czynnik rozszerzający naczynia wieńcowe.
(13 zastrzeżeń)
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C07C

P. 202526

T

29.11.1977

Politechnika Wrocławska, Wrocław i Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska (Stanisław Bogdał, Henryk Kuczyński, Małgorzata Milewska, Stanisław Witek).
Sposób wytwarzania amin aromatycznych
z nitrozwiązków i siarkowodoru
Przedmiotem wynalazku jest bezodpadkowy sposób
wytwarzania amin aromatycznych z nitrozwiązków i
siarkowodoru, z jednoczesnym odzyskiem siarki.
Sposób według wynalazku polega na tym, że: redukcję nitrozwiązku prowadzi się nadmiarem siarkowodoru w ośrodku utworzonym z wody, odpornego
chemicznie na działanie
siarkowodoru i czynników
alkalicznych emulgatora, jak mp. oksyetylowany 8-ma
cząstkami etylenu nonylofenol, oraz czynnika katalizującego w postaci rozpuszczalnych w wodzie wielosiarczków metali, a po skończonej reakcji i oddzieleniu aminy oraz siarki, wodny roztwór wielosiarczków metali po oddestylowainiu nadmiaru wody zawraca się do następnej redukcji, redukcję nitrozwiązku prowadzi się nadmiarem siarkowodoru w ośrodku
utworzonym z wody i czynnika katalizującego w postaci rozpuszczalnych w wodzie wielosiarczków metali, a po skończonej reakcji i oddzieleniu aminy oraz
siarki, wodny roztwór wielosiarczków metali po oddestylowaniu nadmiaru wody zawraca się do następnej redukcji; redukcję
nitrozwiązku prowadzi się
nadmiarem siarkowodoru w ośrodku utworzonym z
wody, alkoholu oraz czynnika katalizującego w postąpi rozpuszczalnych w wodzie wielosiarczków metali, a po skończonej reakcji i oddzieleniu alkoholu,
aminy oraz siarki, wodny roztwór
wielosiarczków
metali po oddestylowaniu nadmiaru wody zawraca
się do następnej redukcji.
(3 zastrzeżenia)

C07C

P. 204079 T

Sposób wytwarzania 4-bromodwufenylu
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie prostszego otrzymywania 4-bromodwufenylu
oraz uzyskanie wyższej wydajności produktu przy
reakcji jednoetapowej.
Sposób wytwarzania 4-bromodwufenylu przez bromowanie dwufenylu za pomocą
bromu, polega na
tym, że reakcję prowadzi się w środowisku bezwodnika octowego, w temperaturze 0-50°C, korzystnie w
temperaturze 10°C, stosując najwyżej dwukrotny nadmiar, bromu, korzystnie półtorakrotny 4-bromodwufenyl jest substrátem do wytwarzania ciekłokrystalicznych pochodnych dwufenylu, które są stosowane
w urządzeniach elektrooptycznych.
(1 zastrzeżenie)

C07C

P. 205741

T

Sposób wytwarzania nieglikozydowych pochodnych
cukrowych teofiliny o wzorze ogólnym 1, w którym
R t oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, R2
oznacza atom wodoru, alifatyczną grupę acylową o
1-4 atomach węgla, grupę benzoilową, nikotynoilową
albo grupę klofibrynylową, przy czym każdorazowo
dwie sąsiadujące grupy R, i/albo R2 ewentualnie
oznaczają także acetalową albo ketalową grupę zabezpieczającą, natomiast a i b oznaczają liczby 0 albo
1, przy czym jednak a i b nie mogą jednocześnie oznaczać liczby 1, polega na tym, że teofilinę poddaje
się reakcji z pochodną cukru o wzorze 2, w którym
X oznacza reaktywną albo zdolną do reakcji nukleofilowej grupę, zwłaszcza grupę metanosulfonylową
albo toluenosulfonylową, a R^ R2, a i b mają wyżej
podane znaczenia, i następnie ewentualnie odszczepia
się grupy acylowe, albo zabezpieczające grupy acetalowe względnie ketalowe. Otrzymane związki można
stosować jako śrcdki lecznicze w przypadku hiperlipoprotemii.
(13 zastrzeżeń)

WZÖR 2

19.01.1978

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ewa
Białecka-Florjańczyk, Wojciech Cwikiewicz, Krzysztof
Switlak).

31.03.1978

Pierwszeństwo: 02.04.1977 - FRN (nr P27 14 883.0)
BASF Aktiengesellschaft, Republika Federalna Niemiec. (Hans Peter Albrecht, Ludwig Friedrich, Frank
Zimmermann).
Sposób wytwarzania nieglikozydowych pochodnych
cukrowych teofiliny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie znalezienia sposobu wytwarzania takich związków, które nie powodują zmian w wątrobie.
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P. 205895

07.04.1978

Pierwszeństwo: 07.04.1977 - Włochy (nr 22209A/77)
Snamprogetti S.p.A., Mediolan, Włochy (Ugo Romano, Franco Rivettii).
Sposób wytwarzania estrów kwasu szczawiowego
Zagadnieniem, które rozwiązuje wynalazek jest
opracowanie takiego sposobu wytwarzania estrów
kwasu szczawiowego z tlenku węgla i alkoholu, który może być prowadzony bez konieczności stosowania
tlenu jako składnika reakcji i nie na drodze elektrolizy a na drodze reakcji chemicznej.
Cechą sposobu według wynalazku jest to, że reakcję
prowadzi się w obecności kompleksowego związku
palladu dwuwartościowego lub zerowartosciowego i w
obecności kokatalizatora stanowiącego substancję o
charakterze kwasowym. Zgodnie z wynalazkiem jako
kompleksowe związki dwuwartościowego palladu stosuje się związki o wzorach LL'PdXX' albo L"PdXX',
w których L i L' oznaczają obojętne ligandy jednowiązaniowe, L" oznacza obojętny ligand chelatujący,
a X i X' są jednakowe albo różne i oznaczają ligandy
anionowe. Jako kompleksowe związki zerowartosciowego palladu stosuje się związki o wzorze PdLn'", w
którym n oznacza liczbę 2 - 4 i L'" oznacza obojętny
ligand, albo związki o wzorze Pd x (CO) y L z IV , w którym
x oznacza liczbę 1 albo 3, y oznacza liczbę 1 albo 3,
z oznacza liczbę 3 albo 4 i L I V oznacza trzeciorzędową fosfinę. Kokatalizator stosowany zgodnie z wynalazkiem może mieć nawet bardzo słaby charakter
kwasowy.
Proces według wynalazku prowadzi się pod ciśnieniem tlenku węgla, ewentualnie w obecności rozpuszczalnika.
(9 zastrzeżeń)
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30.07.1976

Zakłady Chemiczne „Asepta" Spółdzielnia Pracy,
Pobiedziska, Polska (Andrzej Żmójdzin, Edmund
Utecht, Krzysztof Florczak, Henryk Rost).
Sposób wytwarzania 3-ureido-2,4-imidazolinedionu

Zagadnieniem które rozwiązuje wynalazek jest zaproponowanie takiego sposobu wytwarzania 3-ureido-2,4-imidazolinedionu, który będzie prosty i będzie
przebiegał z udziałem łatwo dostępnych i tanich su^,
rowców.
Sposób wytwarzania 3-ureido-2,4-imidazolinedionu
polega zatem na tym, że acetaldehyd, paraldehyd,
glioksal lub mieszaninę acetaldehydu i glioksalu utlenia się w roztworze wodnym kwasem azotowym, a
następnie do utlenionego roztworu dodaje się mocznik
i prowadzi kondensację w temperaturze 30-90°C
przez co najmniej kilka godzin. 3-ureido-2,4-imidazolinedion stosuje się jako składnik leków przyśpieszających regenerację tkanki.
(7 zastrzeżeń)

C07D

P. 191674

06.08.1976

Pierwszeństwo: 06.08.1975 - Francja (nr 75 24523)
18.05.1976 - Francja (nr 76 14935)
Rhone - Poulenc Industries, Paryż, Francja.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych tiazolo(3,4-b)
izochinoliny

Sposób wytwarzania nowych pochodnych izochinoliny o wzorze 1, w którym A stanowi rodnik 4-pirydylowy lub 5-izochinolilowy i Xi, Xt, Xs oznaczają atomy wodoru lub A stanowi rodnik 3-pirydylowy i Xi
oznacza wodór, chlorowiec, grupę dwumetyloaminową
lub cyjanową, X5 oznacza wodór lub fluor, Xs oznacza
wodór lub grupę nitrową, co najmniej dwa z symboli
Xi, X8 i Xj oznaczają atomy wodoru albo Xi i X»
tworzą wspólnie grupę metylenodwuoksylową i X3
oznacza atom wodoru w postaci (R) oraz (S) i ich
mieszanin oraz ich soli polega na tym, że w przypadku gdy A stanowi rodnik 3-pirydylowy, Xi oznacza
atom wodoru lub chlorowca, X- oznacza atom wodoru
lub fluoru i Xj oznacza atom wodoru lub grupę nitrową, co najmniej dwa z symboli Xi, X2 i X3 oznaczają
atom wodoru lub Xi i X2 tworzą wspólnie grupę metylenodwuoksylową i X3 oznacza atom wodoru lub
też A stanowi rodnik 5-izochinolilowy a Xi, X2 i X3
oznaczają atom wodoru, to poddaje się cyklizacji
związki o wzorze 2, w którym A jest wyżej określone, a Xi', Xs' i Xj' stanowią określone powyżej składniki Xi, Xi i Xj, a jeśli A oznacza rodnik 3-pirydylowy, Xi oznacza atom wodoru lub chlorowca albo grupę cyjanową, X3 oznacza atom wodoru lub fluoru i X3
oznacza atom wodoru lub grupę nitrową, co najmniej
dwa z symboli Xi, X2 i X» oznaczają atom wodoru
lub Xi i X2 tworzą wspólnie grupę metylenodwuoksylową i Xs oznacza atom wodoru lub też A oznacza
rodnik 4-pirydylowy albo 5-izochinolilowy a X1( X2
i Xs oznaczają atom wodoru, aminę o wzorze H2N-A,
w którym A jest określone jak wyżej, poddaje się
reakcji»z solą o wzorze 6, w którym Xi", X2" i X3"
oznaczają określone wyżej podstawniki Xi, X2 i X3,
Ri oznacza atom chloru lub grupę alkilotio, której
część alkilowa zawiera 1-4 atomy węgla, albo grupę
benzylotio a Ar oznacza anion i jeśli A oznacza rodnik 3-pirydylowy, Xi oznacza atom wodoru lub chlorowca albo grupę dwumetyloaminową albo cyjanową,
X2 oznacza atom wodoru lub fluoru i X8 oznacza atom
wodoru, przy czym Xi i X2 są różne i jeden z nich
oznacza atom wodoru, związki o wzorze 9, w którym
jeden z symboli Xi'", X2'" oznacza grupę nitrową
a drugi oznacza atom wodoru, poddaje się reakcji redukcji a następnie otrzymaną w ten sposób grupę
aminową przekształca się w atom chlorowca lub w
grupę dwumetyloaminową lub cyjanową.
Związki o wzorze 1 są szczególnie użyteczne jako
środki znieczulające i przeciwgorączkowe.
(3 zastrzeżenia)

C07D

P. 195461

21.01.1977

Pierwszeństwo: 21.01.1976 - Szwajcaria (ni' 702/76)
Ciba-Geigy AG, Basel, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych utlenionych
N-arylo-dwuazacyklenów

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych utlenionych N-arylodwuazacyklenów o wzorze
ogólnym 1, w którym Ri i R2 oznaczają ewentualnie
podstawione reszty acylowe, a alk oznacza niższy alkilen, który rozdziela oba atomy azotu jeden od drugiego 2 albo 3 atomami węgla, albo ich soli polegający na tym, że związek o wzorze 2 albo jego sól poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 3 albo jego
solą - w których to wzorach jedna z reszt Xi i X2
oznacza atom wodoru, druga reszta odpowiada wzorowi 4, w którym X3 oznacza wolną grupę hydroksylową a Xi oznacza reaktywną zestryfikowaną grupę
hydroksylową albo w których Xs i X< razem tworzą
epoksygrupę albo w związku o wzorze 6, w którym
X5 oznacza grupę dającą się przekształcić w grupę
hydroksylową, XB przeprowadza się w hydroksyl albo
w związek o wzorze 7, w którym X0 oznacza anion,
pierścień pirydynowy redukuje się do pierścienia piperydynowego albo w związku o wzorze 12, w którym jedna z grup X9 i X7 oznacza atom wodoru, druga oznacza grupę acylową jednopochodnej kwasu
węglowego, wytwarza się poprzez zamknięcie pierścienia, pierścień 2-keto-l,3-dwuazacykloalkanowy, albo
w związku o wzorze 13, w którym X8 oznacza resztę
dającą się przekształcić w ketogrupę, X8 przeprowadza się w ketogrupę i ewentualnie otrzymany wolny
związek przeprowadza się w sól i/albo ewentualnie
otrzymaną sól przeprowadza się w wolny związek albo
w inną sól i/albo ewentualnie otrzymaną mieszaninę
izomerów rozdziela się naizomery.
Związki otrzymane sposobem według wynalazku
wykazują działanie obniżające ciśnienie krwi i zapobiegające częstoskurczom.
(3 zastrzeżenia)
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poddaje się alkilowaniu albo pochodne N-niż.-alkanoilowe poddaje się alkilowaniu albo N-niż.-alkanoilo-N-niż.-alkanolowe pochodne poddaje się hydrolizie
i ewentualnie otrzymany produkt przeprowadza się
w farmakologicznie dopuszczalną sól addycyjną z
kwasem. Nowe związki wykazują działanie przeciwartretyczne, zwłaszcza antyreumatyczne.
(6 zastrzeżeń)

C07D

P. 202536

T

30.11.1977

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Mieczysław Mąkosza, Maria Ludwików, Andrzej Jończyk).
Sposób wytwarzania tionitryli

C07D

P. 201082

27.09.1977

Pierwszeństwo:
27.09.1976 - St. Zjedn. Am. (nr 727 184)
18.08.1977 - St. Zjedn. Am. (nr 825 612)
Smithkline Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych 2,3-dwuwodoroimidazo[2,l-b]tiazoli
Sposób wytwarzania nowych dwuwodoroimidazo[2,1-bjtiazoli o wzorze 1, w którym Rj i R2 są takie
same lub różne i oznaczają grupę fenylową ewentualnie podstawioną niższą grupą alkoksylową, niższą alkilową, niższą alkilotio, niższą alkilosulfinylową, atomem chloru, bromu, fluoru, grupą 2,2,2-trojfluoroetoksylową, alliloksylową, hydroksylową, niższą alkanoiloksylową, 3,4-metylenodioksylową, trójfluoronaetylową, aminową, niższą N-alkanoiloaminową, niższą dwu-N,N-alkiloaminową, niższą N-alkanoilo-N-niższoalkiloamdnową, niższą 4-alkoksy-3-chlorowcową lub niższą 4-alkoksy-3-niższą alkilową, przy czym co najmniej jeden Ri lub Rs oznacza podstawioną grupę
fenylową, albo jeden z Ri i R2 oznacza niższą grupę
3,4-dwualkoksyfenylową, a n oznacza 0,1 lub 2 polega na reakcji a-bromobenzoksybenzoiny z a-amino-4,5-dwuwodorotiazolem albo reakcji 4-podstawiono-5-podstawiono-2-merkapto-imidazolu
z
etyleno-1,2-dwuhalogenkiem. Niższe alkanoilowe lub alliloksylowe pochodne związków o wzorze 1 poddaje się acylowaniu, albo otrzymane pochodne hydroksyfenylowe

Zagadnieniem które rozwiązuje wynalazek jest
opracowanie takiego sposobu wytwarzania tionitryli,
który nie wymagałby stosowania trudnodostępnych
substratów zawierających siarkę.
Sposób wytwarzania tionitryli kwasów 2-arylo-(2S-węglowodoroj-tłuszczowych o wzorze 1, w którym R1
oznacza grupę arylową zawierającą wyłącznie atomy
węgla lub atomy węgla i inne heteroatomy, R2 oznacza grupę arylową, alkilową, alkenylową, alkinylową,
aralkilową, cykloalkilową, alkoksylową,
dwualkiloaminową lub tioalkilową, a R8 oznacza grupę alkilową,
alkenylową, alkinylową, aralkilową lub cykloalkilową
polega według wynalazku na tym, że nitryle kwasów
2-arylotłuszczowych o wzorze 2, w którym R1 i R2
mają wyżej podane znaczenie poddaje się reakcji z
siarką
i chlorowcopochodnymi o wzorze 3, w którym
Rs ma wyżej podane znaczenie, a X oznacza atom
chloru lub bromu, w obecności stężonych, wodnych
roztworów wodorotlenków metali alkalicznych i mieszaniny aprotonowych, dipolarnych rozpuszczalników
oraz ewentualnie IV-rzędowych związków amoniowych jako katalizatorów.
(2 zastrzeżenia)
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28.03.1978

Pierwszeństwo: 29.03.1977 - RFN (nr P 2713777.5)
Bayer Aktiengesellschaft,
Federalna Niemiec.

Leverkusen,

Republika

Sposób wytwarzania l-azolilo-3,3-dwumetylo-l-fenoksybutanonów-2
Zagadnieniem które rozwiązuje wynalazek jest
wskazanie takiego sposobu wytwarzania l-azolilo-3,3-dwumetylo-l-fenoksybutanonów-2, który byłby procesem jednoreaktorowym, w którym nie ma potrzeby
wyodrębniania produktów pośrednich ani zmiany rozpuszczalnika, a tym samym sposobu ekonomiczniejszego od znanych sposobów wytwarzania tych związków.
Sposób wytwarzania l-azolilo-3,3-dwumetylo-l-fenoksy-butanonów-2, o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym X oznacza atom azotu lub grupę
CH, Y oznacza atom chlorowca, rodnik fenylowy,
grupę fenoksylową, nitrową, rodnik alkilowy, grupę
alkoksylową lub cykloalkilową a n oznacza liczbę całkowitą 0-4 polega na tym, że l-chloro-3,3-dwumetylobutanon-2 poddaje się reakcji z fenolami w obecności węglowodorów aromatycznych albo chlorowanych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych
jako rozpuszczalników i w obecności środka wiąiącego kwas w temperaturze 60-150°C, otrzymane eteroketony bez wyodrębniania poddaje się reakcji ze
środkami chlorowcu jacy mi w obecności tych samych
rozpuszczalników w temperaturze 20-60°C, po czym
otrzymane chlorowcoeteroketony również bez wyodrębniania poddaje się reakcji z azolem w obecności
tego samego rozpuszczalnika i w obecności środka
wiążącego kwas w temperaturze 20-120°C.
Otrzymane związki wykazują działanie grzybobójcze.
(3 zastrzeżenia)

C07F
D06P

P. 191408

24.0-7.1976

Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria.
Preparat farbiarski oraz sposób wytwarzania czystych
asymetrycznych kobaltowych kompleksowych związków azowych 1:2
Preparat farbiarski do barwienia lub drukowania
charakteryzują się tym, że jako składnik barwiący
zawiera czyste asymetryczne kobaltowe kompleksowe
związki azowe 1:2 o wzorze 1, w którym X oznacza
atom wodoru lub grupę nitrową, Ri i R2 niezależnie
od siebie oznaczają atomy wodoru, rodniki alkilowe
o 1-4 atomach węgla, grupy alkoksylowe o 1 - 4 atomach węgla, atomy chloru, bromu lub grupy nitrowe,
albo Ri oznacza atom wodoru, chloru lub grupę nitrową, a R2 oznacza grupę -SO 2 NR 3 R4, przy czym grupa
sulfonamidowa względnie podstawnik Ri występują
w pozycjach 4 i 5, R3 oznacza atom wodoru lub ewentualnie podstawiony rodnik alkilowy o 1 - 4 atomach
węgla, R< oznacza atom wodoru lub ewentualnie podstawiony rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, rodnik cykloalkilowy o 5 - 7 atomach węgla lub rodnik
fenylowy, albo Rs i RÍ wraz z atomem azotu, z którym są związane i ewentualnie z dalszym heteroatomem tworzą niearomatyczny 5- lub 6-członowy pierścień heterocykliczny, B oznacza dwuwartościową grupę składnika biernego szeregu 1- lub 2-naftolu, która
ulega sprzęganiu w pozycji 2 względnie 1 w położeniu
orto w stosunku do grupy hydroksylowej i która
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związana jest z atomem kobaltu poprzez atom tlenu,
D oznacza dwuwartościową grupę składnika biernego
szeregu 2-naftyloaminy, która ulega sprzęganiu w pozycji 1 w położeniu orto w stosunku do funcji aminowej, albo szeregu 5-aminopirazolu, która ulega
sprzęganiu w położeniu sąsiadującym z atomem węgla
związanym z grupą aminową, przy czym atom kobaltu każdorazowo związany jest poprzez funkcję
aminową, a M oznacza atom wodoru lub równoważnik bezbarwnego kationu, przy czym cząsteczka zawiera tylko jedną grupę kwasu sulfonowego, która
występuje w postaci soli, dodatkowo może zawierać
tylko jedną grupę sulfonamidowa jako podstawnik
R2 albo w podstawniku D, a poza tym wolna jest

I !

od grup - N - C - O - , albo mieszaniny tych związków.
|
Preparaty farbiarskie mogą występować w postaci
ciekłej lub stałej.
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym podstawniki mają wyżej podane znaczenie albo
mieszanin związków o wzorze 1, polega na tym, że
kobaltowy związek kompleksowy 1:1, który w postaci
wolnego kwasu odpowiada wzorowi 2, w którym Li
i L2 oznaczają ligandy o jednym zazębieniu, a X i B
mają wyżej podane znaczenia, albo mieszaninę związków o wzorze 2 poddaje się reakcji ze związkami
o wzorze 3, w którym Ri, Rs i D mają wyżej podane
znaczenia albo z mieszaniną związków o wzorze 3
albo polega na tym, że zawierający azotyn kompleks
kobaltowy 1:1 ze związku o wzorze 3 albo ich mieszaniny poddaje się reakcji z wolnym od metalu związkiem o wzorze 4, w którym X i B mają znaczenie
wyżej podane, lub z ich mieszaniną.
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Preparaty farbiarskie według wynalazku nadają się
do barwienia i drukowania organicznych substratów
zawierających azot, zwłaszcza naturalnych i syntetycznych poliamidów, przy czym uzyskane wybarwienia są szare lub czarne w tonach czerwonych, zielonkawych lub niebieskawych, a zwłaszcza obojętnych,
a także wybarwienia czerwone do brązowych.
(11 zastrzeżeń)
C07F

P. 203120 T

17.12.1977

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, PolsKa (Jerzy Langer, Zygmunt W. Kornetka)
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
organicznych krzemionki
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych
organicznych pochodnych krzemionki mających postać
żelu, przeznaczonych do chromatograficznego rozdzielania nukleozydów oraz rozdzielania kwasów nukleinowych metodą tak zwanej chromatografii powinowactwa.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych organicznych krzemionki o wzorze 1, w którym Rj oznacza
niższą resztę alkilową, R2 - atom tlenu, siarki lub
grupę iminową, a n oznacza liczbę całkowitą od
2-10, polega na tym, że związek o wzorze 2, w którym Rx oraz n ma wyżej podane znaczenie, a X oznacza atom chlorowca, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 3, w którym R2 ma podane wyżej znaczenie a X R3 oznacza atom wodoru lub niższą resztę alkilową, R4 - atom wodoru, atom chlorowca, lub
niższą resztę alkilową, natomiast R5 oznacza atom
wodoru lub niższą resztę alkilową albo związek o
wzorze 4, w którym Rt oraz n mają wyżej podane znaczenie, a X oznacza atom chlorowca, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 3, w którym R2 ma
wyżej podane znaczenie, a R3 oznacza atom wodoru
lub niższą resztę alkilową, R4 - atom wodoru, atom
chlorowca lub niższą resztę alkilową, natomiast R5
oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową, a
uzyskany produkt poddaje się reakcji z krzemionką.
(3 zastrzeżenia)
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Sposób wytwarzania ôa-chlorowco-A^S-ketonowych
pochodnych steroidowych serii pregnanu o wzorze 1,
w którym Ri oznacza chlorowiec R2 oznacza wodór
lub tlen, R3 oznacza wodór lub chlorowiec, grupę
alkilową, hydroksylową lub acyloksylową, R4 oznacza
wodór, grupę hydroksylową lub acyloksylową, R3
łącznie z R4 mogą oznaczać tlen lub grupę izopropylidenodwuoksylową, a R5 oznacza wodór lub chlorowiec, grupę hydroksylową lub acyloksylową, przy
czym wiązanie między d i C2 jest pojedyncze lub
podwójne, produktów pośrednich w syntezie cennych
leków steroidowych o działaniu przeciwzapalnym,
przez utlenienie w pozycji 3, dehydrochlorowcowanie
w pozycji 4,5, izomeryzację w pozycji 6 i ewentualną dehydrogenację chlorowca w pozycji 1,2 oraz
/lub hydrolizę grup acyloksylowych, polega na tym,
że związek o wzorze 2, w którym R1} R2, i R4 mają
podane znaczenie, R8 oznacza chlorowiec, R7 oznacza
wodór lub chlorowiec, grupę alkilową lub acyloksylową, lub R4 łącznie z R7 oznaczają tlen lub grupę izopropylidenodwuoksylową, a R8 oznacza wodór lub
chlorowiec lub grupę acyloksylową, poddaje się w
znany sposób utlenianiu, mieszaninę po utlenianiu po
ewentualnym zredukowaniu nadmiaru środka utleniającego poddaje się działaniu znanego alkalicznego reagenta, a mieszaninę poreakcyjną po ewentualnym
osuszeniu i oddzieleniu stałych substancji niesteroidowych poddaje się działaniu bezwodnego chlorowcowodoru lub nie stosowanego dotąd w tym celu kwaśnego reagenta, takiego jak związek chemiczny uwalniający podczas rozkładu chlorowcowodór, lub mieszaninę po utlenieniu po ewentualnym zredukowaniu
nadmiaru środka utleniającego oraz osuszeniu i oddzieleniu stałych substancji niesteroidowych poddaje
się bezpośrednio działaniu bezwodnego chlorowcowodoru lub nie stosowanego dotąd w tym celu kwaśnego reagenta, takiego jak związek chemiczny uwalniający podczas rozkładu chlorowcowodór, po czym produkt wyodrębnia się i ewentualnie poddaje dehydrogenacji w pozycji 1, 2 oraz/lub hydrolizie grup acyłowych. Sposób według wynalazku
umożliwia również
otrzymanie 6a-chlorowco-A4-3-ketonowej pochodnej o
wzorze 1 z 5<x, 6ß-dwuchlorowco-3-ketonowej pochodnej o wzorze 3, w którym Ru R2, R4, R6, Rs mają
wyżej podane znaczenie, a wiązanie między Q i C2
jest pojedyncze. W tym celu związek o wzorze 3 albo
poddaje się działaniu znanego alkalicznego reagenta
i
następnie obecną w mieszaninie 6ß-chlorowco-A4-3-ketonową pochodną poddaje się działaniu wyżej wymienionych znanych lub nie stosowanych dotąd kwaśnych reagentów; albo związek o wzorze 3 bezpośrednio poddaje się działaniu wyżej wymienionych nie
stosowanych dotąd kwaśnych reagentów. Uzyskany
produkt o wzorze 1 wyodrębnia się lub ewentualnie
jeżeli obecna w mieszaninie poreakcyjnej pochodna o
wzorze 1 zawiera grupę acyloksylową w pozycji 16
oraz/lub 21 poddaje się ją hydrolizie. Sposobem według wynalazku otrzymuje się również związek p
wzorze 1 z 6ß-chlorowco-A4-3-ketonowej pochodnej o
wzorze 4, w którym Rlf R2, R4, R7, Rą mają wyżej
podane znaczenie, poprzez działanie wyżej wymienionym nie stosowanym dotąd kwaśnym reagentem, po
czym produkt wyodrębnia się lub ewentualnie w
przypadku obecności estrowej pochodnej w mieszaninie uzyskanej bezpośrednio poddaje się ją hydrolizie.
(3 zastrzeżenia)

C07J

P. 190291

10.06.1976

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa,
Polska (Czesława Danuta Księżny, Józef Rząsa, Romana Jaworska).
Sposób

wytwarzania 6a-chlorowco-A4-3-ketonowych
pochodnych steroidowych serii pregnanu

Zagadnieniem które rozwiązuje wynalazek jest opracowanie prostszego i wydajniejszego niż znane
sposoby, sposobu wytwarzania 6a-chlorowco-A4-3-ketonowych pochodnych steroidowych serii pregnanu.
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P. 190294

10.06.1976

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa,
Polska (Czesława Danuta Księżny, Halina Cieślik, Józef Wajcht, Maria Skibińska, Teresa Uszycka Horawa).
C07J

P. 190292

10.06.197(5

Instytut Przemyślu Farmaceutycznego, Warszawa,
Polska (Czesława Danuta Księżny, Maria Skibińska,
Józef Wajcht, Józef Rząsa, Teresa Uszycka-Horawa,
Romana Jaworska).
Sposób wytwarzania 6ß-cklorowco-A4-3-ketonowych
pochodnych steroidowych serii pregnanu

Zagadnieniem które rozwiązuje wynalazek jest określenie sposobu wytwarzania 6ß-chlorowco-A4-3-ketonowych pochodnych z 3ß-hydroksy-5a, 6ß-dwuchlorowcowych pochodnych serii pregnanu w jednoetapowym procesie bez potrzeby wyodrębniania produktu
pośredniego, a tym samym wydajniejszego niż znane sposoby.
Sposób wytwarzania 6ß-chlorowco-A4-3-ketonowych
pochodnych steroidowych serii pregnanu o wzorze 1,
w którym Rj oznacza atom chlorowca, R2 oznacza atom wodoru, atom tlenu lub grupę acyloksylową, Rs
oznacza atom wodoru lub chlorowca, grupę alkilową
lub acyloksylową, R4 oznacza atom wodoru, grupę hydroksylową lub acyloksylową, lub Ra łącznie z R4 oznaczają atom tlenu lub grupę izopropylidenodwuoksylową, a R5 oznacza atom wodoru lub chlorowca
lub grupę acyloksylową, stanowiących produkty pośrednie w syntezie cennych leków steroidowych o
działaniu przeciwzapalnym, przez utlenianie 3ß-hydroksy-5a, 6ß-dwuchlorowcowej pochodnej steroidowej
oraz dehydrochlorowcowanie w ppzycji 4,5 wytworzonej pochodnej 3-ketonowej przy użyciu związku metalu alkalicznego, według wynalazku polega na tym,
że 3ß-hydroksy-5a, 6ß-dwuchlorowcowa pochodną o
wzorze 2, w którym Rlf R2, R3, R4 i R5 mają podane
wyżej znaczenie, a R8 oznacza atom chlorowca, poddaje się w znany sposób reakcji utleniania w środowisku rozpuszczalnika organicznego, po czym mieszaninę poreakcyjną po ewentualnym zredukowaniu nadmiaru środka utleniającego poddaje się działaniu znanego alkalicznego reagenta, przy czym w przypadku,
gdy R3 oznacza atom chlorowca a R4 oznacza grupę
hydroksylową, ewentualnie następuje równoczesne
zamknięcie pierścienia do epoksydu, natomiast w
przypadku, gdy R5 oznacza atom chlorowca a R3
łącznie z R4 nie oznaczają grupy izopropylidenodwuoksylowej, przy stosowaniu acylanu metalu alkalicznego ewentualnie następuje równoczesna wymiana atomu chlorowca w pozycji 21 na grupę acyloksylową.
(1 zastrzeżenie)

Sposób wytwarzania 6a-fluoro-16a, 17a-izopropylidenodwuoksy-21-hydroksy-4-pregnen-3,2Q-dionu

Zagadnieniem, które rozwiązuje wynalazek jest
wskazanie technicznie prostego i wydajnego sposobu
wytwarzania związków o wzorze 1. Sposób ten charakteryzuje się zastosowaniem związków o wzorze 2
jako substancji wyjściowej i składa się on z reakcji
izomeryzacji fluoru o konfiguracji ß w pozycji 6, hydrolizy grup acetoksylowych w pozycjach 16 i 21 oraz
z acetonidowania ugrupowania 16a, 17a-dwuhydroksylowego. Sposób ten może być realizowany w dwóch
wariantach z których pierwszy polega na tym, że
związek o wzorze 2 poddaje się działaniu bezwodnego
chlorowcowodoru lub jego roztworu w rozpuszczalniku organicznym, lub nie stosowanego dotąd w tym
celu kwaśnego reagenta, takiego jak związek zawierający chlorowiec, z którego w wyniku rozkładu powstaje chlorowcowodór, korzystnie pochodna chlorowcowa fosforu, chlorek kwasowy, pochodna chlorowcotionylowa, roztwory tych związków w rozpuszczalniku organicznym, mieszanina uzyskana w wyniku reakcji czerwonego fosforu z chlorowcem w rozpuszczalniku organicznym, mieszanina uzyskana z powyższych reagentów i wody, lub roztwór powyższych
mieszanin w rozpuszczalniku organicznym, po czym
otrzymany związek o wzorze 3 wyodrębnia się i poddaje w znany sposób hydrolizie, lub otrzymaną mieszaninę poreakcyjną zawierającą związek o wzorze 3
po uprzednim odpowietrzeniu i ewentualnym dodaniu
rozpuszczalnika organicznego poddaje się działaniu
bądź alkalicznego reagenta, bądź kwaśnego reagenta
oraz/lub wody, po czym mieszaninę zawierającą związek o wzorze 4 wytworzoną w wyniku kwaśnej hydrolizy poddaje się działaniu acetonu, a mieszaninę
wytworzoną w wyniku alkalicznej hydrolizy lub wyodrębniony z tych mieszanin związek o wzorze 4 poddaje się działaniu acetonu w obecności kwaśnego katalizatora, zwłaszcza kwasu mineralnego lub trój chlorowcowej pochodnej fosforu; a drugi polega na tym,
że związek o wzorze 2 poddaje się w znany sposób
kwaśnej lub alkalicznej hydrolizie, mieszaninę zawierającą związek o wzorze 5 wytworzoną w wyniku
kwaśnej hydrolizy poddaje się działaniu acetonu, a
mieszaninę wytworzoną w wyniku alkalicznej hydrolizy lub wyodrębniony z tych mieszanin związek o
wzorze 5 poddaje się działaniu acetonu w obecności
kwaśnego katalizatora, po czym uzyskaną mieszaninę
zawierającą związek o wzorze 6 lub wyodrębniony
związek o wzorze 6 poddaje się działaniu bezwodnego
chlorowcowodoru lub jego roztworu w rozpuszczalni-
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ku organicznym, lub nie stosowanego dotąd w tym
celu wymienionego wyżej kwaśnego reagenta, po
czym otrzymany produkt o wzorze 1 wyodrębnia się
i oczyszcza w znany sposób.
Związki o wzorze 1 są produktami pośrednimi w
syntezie leków przeciwzapalnych takich jak acetoniol
flucinolonu lub flucinonid.
(2 zastrzeżenia)

Nr 26 (132) 1978

Sposób wytwarzania mikrokrystalicznych produktów
celulozowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zagospodarowania odpadowych produktów i półproduktów celulozowych co jednocześnie zapewnia ochronę środowiska
przed zanieczyszczeniem.
Sposób według wynalazku, polega na tym, że produkty celulozowe, zwłaszcza odpadowe, poddaje się
kwaśnej hydrolizie w obecności roztworów kwasów
nieorganicznych, organicznych i ich soli w temperaturze 96-105°C i w czasie od 10 minut do 13 godzin,
przy intensywnym mieszaniu, po czym otrzymaną dyspersję mikrokrystalicznej celulozy o budowie fibrylarnej poddaje się obróbce chemicznej. W celu dalszego rozwinięcia powierzchni celulozy wprowadza
się otrzymane produkty celulozowe do kąpieli wytrącającej, zawierającej w nadmiarze kwas siarkowy, w
stosunku do wodorotlenku sodowego, zawartego w
wiskozie, następnie wytrąca się wiskozę z udziałem
lub bez mikrokrystalicznej celulozy o budowie fibrylarnej, po czym otrzymany produkt o rozwiniętej powierzchni wydziela się i poddaje obróbce chemicznej.
Otrzymane mikrokrystaliczne produkty celulozowe
znajdują zastosowanie jako plastyfikatory w przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz jako środki wiążące w budownictwie i przemyśle farmaceutycznym.
(2 zastrzeżenia)

C08B

P. 204360 T

31.01.1978

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jacek
Arct, Elżbieta Jakubská, Barbara Migaj; Alicja Prawda).
Sposób wytwarzania estrów kwasu 2-(4-chlorofenoksy)-izomasłowego z poliwęglowodanami
Sposób wytwarzania estrów kwasu 2-(4-chlorofenoksy)-izomasłowego z poliwęglowodanami polega na
tym, że poliwęglowodany ewentualnie modyfikowane
chemicznie, poddaje się reakcji z chlorobezwodnikiem
kwasu 2-(4-chlorofenoksy)-izomasłowego wobec czynników wiążących chlorowodór, w rozpuszczalniku organicznym lub w układzie dwufazowym rozpuszczalnik organiczny - woda, w temperaturze 10-160°C.
Otrzymane estry obniżają poziom cholesterolu i lipidów we krwi, dzięki czemu mogą być stosowane w
leczeniu miażdżycy.
(5 zastrzeżeń)

C08G

P. 203761

T

02.01.1973

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska
munt Wirpsza, Jerzy Janas).

(Zyg-

Sposób wytwarzania modyfikowanych żywic mocznikowo-formaldehydowych

C08B

P. 204242 T

26.01.1973

Politechnika Łódzka, Łódź, Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom", Tomaszów Mazowiecki, Polska (Bogumił Łaszkiewjcz, Henryk Struszczyk,
Pelagia Siedlecka, Henryka Dródż, Stanisław Koch).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania żywic tworzących spoiny klejowe o dużej wytrzymałości na ścinanie, dużej elastyczności a ponadto wykazujące pewną przepuszczalność powietrza.
Sposób wytwarzania żywic mocznikowo-formaldehydowych modyfikowanych odpadami skór naturalnych, garbowanych lub niegarbowanych polega na
tym, że 5-300 części wagowych odpadów rozpuszcza
się w 100 częściach wagowych mocznika lúb jego wodnego roztworu, po czym miesza z od 75+NS do
125+2,2NS formaldehydu, korzystnie w postaci formaliny, gdzie N oznacza procentową zawartość azotu
w odpadach skóry a S ilość części wagowych tych odpadów, po czym prowadzi kondensację kolejno w środowisku obojętno-zasadowym, kwaśnym i obojętno-zasadowym do otrzymania żywicy, przy czym do żywicy można wprowadzać dodatkowo 1-80 części wagowych mocznika i/lub oddestylowywać nadmiar wody.
(2 zastrzeżenia)
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C08G

P. 204130 T

19.01.1978

Zakłady Chemiczne „Organika-Zachem", Bydgoszcz,
Polska (Waldemar Nowakowski, Bogdan Jeżewski,
Bolesław Figurny, Leonard Szczepkowski).
Sposób wytwarzania pianek poliuretanowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia regulacji twardości pianek poliuretanowych bez jednoczesnego pogorszenia właściwości fizykomechanicz-*
nych.
Sposób wytwarzania pianek poliuretanowych na
drodze reakcji toluilenodwuizocyjanianu ze związkami wielowodorotlenowymi, charakteryzuje się tym, że
stosuje się modyfikowany toluilenodwuizocyjanian, w
którym 5 do 75% grup izocyjanianowych przeprowadzono w biuret i/lub w trimer względnie w mieszaninę tych składników o dowolnym składzie wagowym.
(1 zastrzeżenie)

C08G

P. 204626 T

13.02.1978

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Šniadeckich, Bydgoszcz, Polska (Kazimierz Kozłowski, Dorota Janota, Jadwiga Jagłowska, Henryk Masłowski,
Jerzy Gacą).

C08L

36
P. 204286 T

26.01.1978

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Zygmunt Wirpsza, Stanisław Płocharski, Bogdan Skiba).
Sposób wytwarzania tłoczyw aminowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania tłoczywa aminowego o dużej płynności, małym skurczu
wtórnym a pozostałych własnościach przetwórczych i
własnościach wyprasek polepszonych w stosunku do
dotychczas wytwarzanych.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że do żywicy lub tłoczywa przed procesem suszenia
dodaje się 0,03-3,0% wagowych związku o temperaturze wrzenia powyżej 200°C zawierającego wiązanie estrowe, 0,1-5,0% wagowych dwuchlorohydryny
gliceryny, 0,1-4,0% wagowych szczawianu sodu, 0 , 1 3,0% wagowych stearynianiu wapnia oraz 0-0,5% wagowych aminy, przy czym syntezę żywicy do tłoczywa prowadzi się przy stosunku molowym melamina:
mocznik : formaldehyd równym odpowiednio 1,0 : 0 , 1 0,3 : 2,5-3,5.
(2 zastrzeżenia)

C08L

P. 204628 T

13.02.1978

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Šniadeckich, Bydgoszcz, Polska (Jan Skraga, Krystyna Budziak, Andrzej Wąsicki).

Sposób otrzymywania żywicy epoksydowej

Tworzywo termoplastyczne zwłaszcza do otrzymywania elementów elektroizolacyjnych i osłonowych w
wyrobach elektrotechnicznych

Sposób według wynalazku polega na tym, że dwuaminy aromatyczne poddaje się reakcji z epichlorohydryną z dodatkiem wody i układu katalitycznego:
Dabco i trójetyloamina, przy czym stosunek Dabco
do trójetyloaminy może wahać się od 2 do 100 i odwrotnie.
Sposób według wynalazku może znaleźć zastosowanie w przemyśle chemicznym.
(1 zastrzeżenie)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania detali
z tworzywa termoplastycznego o znacznie zmniejszonej ilości wad powierzchniowych.
Tworzywo termoplastyczne według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera 5-40% wagowych
kopolimeru styrenu i akrylonitrylu oraz 95-60% wagowych poliwęglanu.
(1 zastrzeżenie)

C09B

P. 198051

11.05.1977

22.12.1977

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników „Organika", Zgierz, Polska (Jan Gmaj, Jerzy
Granosik, Zygmunt Korzecki, Maria Miśkiewicz, Józefa Wyrobek).

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego,
Kraków, Polska (Marceli Jaworski, Jan Poznański,
Maria Lech, Kazimierz Gąsiorski).

Sposób otrzymywania barwników ftalocyjaninowych

C08L
C09J

P. 203316 T

Sposób wytwarzania kleju dyspersyjnego o własnościach termoplastycznych
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
kleju dyspersyjnego o własnościach termoplastycznych
zwłaszcza do przyklejania zakładek i podnosków w
obuwiu.
Sposób według wynalazku polega na tyrn, że do
10-60 części wagowych dyspersji wodnej polioctanu
winylu dodaje się porcjami przy ciągłym i intensywnym mieszaniu 20-75 części wagowych żywic syntetycznych, a zwłaszcza żywicy kumaronowo-indenowej i/lub 20-75 części wagowych kalafonii w postaci dyspersji wodnej, a następnie do uzyskanej pasty
emulsyjnej dozuje się przy ciągłym mieszaniu 100
części wagowych dyspersji wodnej polimeru akrylowego, do 50 części wagowych dyspersji wodnej poliakrylanu butylowego, do 75 części wagowych dyspersji
wodnej kopolimerów estrów kwasu akrylowego i metakrylowego, do 75 części wagowych dyspersji wodnej
żywic metakrylowo-styrenowych i/lub winylowoakrylowych, do 6 części wagowych zagęstnika, do 5 części wagowych emulgatora niejonowego lub anionowego i ujednorodnia się w czasie 15-30 minut.
(1 zastrzeżenie)

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
barwników ftalocyjaninowych dobrze rozpuszczalnych
w wodzie i charakteryzujących się zdolnością trwałego chemicznego wiązania się z włóknem celulozowym, przedstawionych w postaci wolnych kwasów za
pomocą ogólnego wzoru, w którym Ft oznacza resztę
ftalocyjaniny miedziowej, R oznacza atom wodoru
lub grupę -CH 2 SO 3 H, Rj oznacza atom wodoru, grupę metylową, etylową lub ß-hydroksyetylowa, X oznacza grupę aminową, alkiloaminową, ß-hydroksyetyloaminową, fenyloaminową, N-metylo- albo N-etylofenyloaminową lub grupę -NiR^Cl^SOsH, a symbole a, b i c oznaczają liczby całkowite lub ułamkowe.
Sposobem według wynalazku poddaje się wielosulfochlorek ftalocyjaniny równocześnie lub w dowolnej
kolejności kondensacji z p- lub m-fenylenodwuaminą
względnie z ich acetylowymi pochodnymi i ze związkiem aminometylenosulfonowym, amoniakiem, monoalkiloaminą bądź z mieszaniną wyżej wymienionych
związków. Po ewentualnej hydrolizie grup acetylowych kondensuje się uzyskany związek z chlorkiem
cyjanuru, a następnie ze związkiem aminometylenosulfonowym, amoniakiem, monoalkiloaminą, aniliną
lub N-alkilowymi pochodnymi aniliny - po czym nastawia się barwnik na odpowiednie pH i suszy po ewentualnym dodaniu środków pomocniczych.
(4 zastrzeżenia)
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C09D

P. 198063
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12.05.1977

Zakłady Farb we Włocławku, Włocławek, Polska
(Andrzej Jabłoński, Jan Kokociński).
Farba emulsyjna o własnościach antykorozyjnych na
bazie polioctanu winylu lub kopolimeru butadienewo-styrenowego lub kopolimeru akrylowo-styrenowego
Farba emulsyjna o własnościach
antykorozyjnych
na bazie polioctanu winylu lub kopolimeru butadicnowo-styrenowego lub kopolimeru akrylowostyrenowego, odpowiednia do transportu w opakowaniach
metalowych i do przedłużonego w nich magazynowania, charakteryzuje się tym, że jako składnik antykorozyjny wprowadza się do niej, najlepiej w czasie jej
wytwarzania łącznie z substancją błonotwórczą, układ
składający się z azotynu sodu w ilości od 0,1-0,6%
wag. a najlepiej od 0,15 do 0,3% wag. i mocznika w
ilości od 0,01-0,9% wag. a najlepiej od 0,05 do 0,15%
wag. w przeliczeniu na wagę farby.
(2 zastrzeżenia)

C10M

P. 204282

T

26.01.1978

Przedsiębiorstwo Obrotu Produktami Naftowymi
„CPN", Bydgoszcz, Polska (Mariusz Ziejewski, Józef
Szews).
Koncentrat do sporządzania płynu chłodząco-smarującego stosowany przy obróbce metali skrawaniem

C09K

P. 198178

16.05.1977

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Jerzy
Juszczyński).
Środek do

ochrony czasowej

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie znalezienia takiej kompozycji, która ma bardzo dobrą przyczepność
i nie traci elastyczności w niskich temperaturach.
Środek ochrony czasowej do zabezpieczania podwozi i przestrzeni zamkniętych w pojazdach jest
kompozycją opartą na woskach, asfaltach, gaczu parafinowym i rozpuszczalnikach węglowodorowych o
zawartość^ od 2 - 3 0 % wagowych poliizobutylenu o
ciężarze cząsteczkowym 300-2000.
(2 zastrzeżenia)

C10B

P. 204077

T

19.01.1973

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,
Kraków, Polska (Roman Niedenthal, Jerzy Jonas, Zygmunt Mazur).
Zasilacz materiałów sypkich zwłaszcza pyłu węglowego do generatorów zgazowania węgla
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
pracy zasilacza w zamkniętym układzie z generatorem jako jednego zcalonego urządzenia, w którym
odbywają się równocześnie wszystkie procesy przeróbki pyłu węglowego oraz cały proces technologiczny.
Zasilacz według wynalazku charakteryzuje się tym,
że składa się z wtłaczarki (S) z bębnem obrotowym
(5), z gniazda (8) zamkniętego zaworem zwrotnym (7),
z rozdrabniacza (9) z komorą (17) oraz z młyna strumieniowego (13) osadzonego w rurze grzewczej (15),
przy czym rura grzewcza (15) ma dopływ gazu grzewczego ciągiem rurowym (10) z generatora (20).
(1 zastrzeżenie)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przedłużenia okresu zabezpieczenia obrobionych skrawaniem detali
ze stali lub żeliwa oraz wyeliminowania niekorzystnego wpływu płynu chlodząco-smarującego na skórę
pracownika.
Koncentrat według wynalazku charakteryzuje się
tym, że zawiera od 23% do 30% wagowych trójetanolaminy technicznej, od 17% do 50% wagowych azotynu sodu technicznego i od 8% do 10% wagowych emulsolu RN oraz wodę miejską w uzupełnieniu do
100% wagowych.
(l zastrzeżenie)

C21C

P. 198168

16.05.1977

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Zdzisław Soja, Mieczysław Kostaś, Tadeusz Bryk, Stanisław Bień).
Górna część pancerza konwertora
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia
pancerza konwertora w rejonie okna wylewowego
przed deformacją spowodowaną wahaniami temperatury.
Stożkowy cylindryczny hełm konwertera (1) ma
według wynalazku stożkowy pierścień wzmacniający
(4) połączony dodatkowo żebrami (5) z pancerzem
hełmu (1) i dolnym Zewnętrznym pierścieniem (3).
Część cylindryczna pancerza (8) ma pierścień usztywniający (10). Pancerz hełmu (1) nad oknem wylewowym (11) ma wycinek pierścienia (12) usztywniony
wewnętrznym wycinkiem stożka (13) i zewnętrznym
wycinkiem stożka (14), pomiędzy którymi są żebra
(15).
(1 zastrzeżenie)
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P. 205638

28.03.1978

Pierwszeństwo: 29.03.1977 - RFN (nr P 27 13 782.2)
Klöckner - Werke
Aktiengesellschaft, Duisburg,
Republika Federalna Niemiec (Edgar Schultz, Christoph Zillesen, Walther Ráúff).
Stal stopowa zwłaszcza na korytkowe kształtowniki do
podatnych obudów chodników górniczych oraz sposób
wytwarzania korytkowych kształtowników na podatne
obudowy chodników górniczych

C21D

P. 198406 T

24.05.1977

Centralny Ośrodek Projektowo-Technologiczny Przemysłu Maszyn Górniczych „ORTEM", Katowice, Polska (Piotr Lwowicz, Paweł Zowada, Stanisław Krzyżowski).
Sposób ciągłego strefowego hartowania elementów w
piecach, w szczególności obejm spinaczy taśm górniczych
Przedmiotem
wynalazku jest sposób strefowej
obróbki cieplnej polegający na lokalnym grzaniu w
piecu tych części elementów maszyn, które powinny
być utwardzone w celu nadania im odporności na
ścieranie, przy czym pozostała część tych elementów
powinna pozostać elastyczna (niezahartowana).
Sposób według wynalazku polega na wprowadzeniu
do znanego grzewczego pieca (1) na całej jego długości chłodzących przewodów (3), po których przesuwa się obrabiane elementy (2). Przez te przewody (3),
których kształt jest odpowiednio dobrany do obrabianych elementów (2), przepływa w sposób ciągły chłodziwo, które stanowi równocześnie czynnik chłodzący
w procesie hartowania.
Przesuw obrabianych elementów (2) realizowany
jest za pomocą zabieraków (5) łańcucha (4) napędzanego w sposób ciągły i umiejscowionego na przewodach (3). Część elementów (2) nie podlegająca grzaniu styka się bezpośrednio z przewodem (3).
(4 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytworzenia takiej stali niskostopowej, aby wykonane z niej wyroby nie wymagały ulepszenia cieplnego, a mimo to
miały wytrzymałość na rozciąganie jak też granicę
plastyczności stali ulepszonych cieplnie lub nawet je
przewyższały.
Stal według wynalazku charakteryzuje się tym, że
ma następujący skład chemiczny: od 0,16-0,23% C,
od 0,25-0,55% Si, od 1,40-1,80 Mn, max. 0,050% S,
max. 0,050% P, od 0,40-0,70% Ni. Ponadto stal zawiera minimum 0,10% V oraz dodatek azotu, aluminium i boru.
Sposób wytwarzania kształtowników ze stali według
wynalazku polega na tym, że kształtowniki po ostatnim przepuście walcowniczym są wyżarzane normalizuj ąco, wyginane przy wykorzystaniu ciepła wyżarzania normalizującego i ostatecznie
chłodzone na
wolnym powietrzu.
(9 zastrzeżeń)

C22C

P. 295692

T

30.03.1978

Pierwszeństwo: 30.03.1977 ■- CSRS (nr DU 2122-77)
Výzkumný ústav hutnictví železa, účelová organizace, Dobra, Czechosłowacja.
Stal chromowo-niklowo-molibdenowa odporna na
korozję
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymania stali,
z której wykonane detale cechują się wysoką stabilnością wymiarów przy utwardzaniu dyspersyjnym bez
względu na różne grubości wyrobów, co umożliwia obróbkę na gorąco częśdi jeszcze przed utwardzaniem
dyspersyjnym.
Przedmiotem wynalazku jest stal chromowo-niklowo-molibdenowa o wysokiej odporności na korozję,
wysokiej wytrzymałości i dobrej spawalności.
Stal według wynalazku charakteryzuje się tym, że
ma następujący skład chemiczny: do 0,03% wago-

wych C, od 0,05-0,25% wagowych Mn, od 0,10-0,40%
wagowych Si, od 4 - 8 % wagowych Cr, od 8-12% wagowych Ni, od 1,8-4% wagowych Mo, od 0,65-1,0%
wagowych Al i od 0,40-0,80% wagowych Ti.
Stal według wynalazku stosowana jest zwłaszcza na
urządzenia energetyczne i na urządzenia do siłowni
jądrowych.
(4 zastrzeżenia)
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P. 205693 T

30.03.1978

Pierwszeństwo: 30.03.1977 - CSRS (nr PV 2121-77)
Výzkumný ústav hutnictví želaza, účelová organizace, Dobrá, Czechosłowacja.

Stal chromowo-niklowo-molibdenowa o wysokiej wytrzymałości
Przedmiotem wynalazku jest stal chromowo-niklowo-molibdenowa o wysokiej wytrzymałości i odporności na korozję.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania stali, która może być stosowana w środowisku podlegającym promieniowaniu radiacyjnemu.
Stal według wynalazku charakteryzuje się tym, że
ma następujący skład chemiczny: od 0,002-0,03% wagowych C, od 0,20-0,50% wagowych Si, od 0,050,25% wagowych Mn, od 9,0-12,5% wagowych Cr, od
8,0-12,5% wagowych Ni, od 1,5-0,4% wagowych Mo,
od 0,3-0,7% wagowych AI i od 0,65-1,3% wagowych Ti.
Stal według wynalazku daje się utwardzać dyspersyjnie i może być stosowana na różne urządzenia i
części pracujące w warunkach szczególnie trudnych.
(4 zastrzeżenia)

Dział D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
D01H

P. 197595

23.04.1977

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Czesław Radom, Henryk Kubica, Mieczysław Hertz, Ryszard Jóźwicki).
Sposób prowadzenia rdzenia przędzy w pneumatycznym procesie wytwarzania przędzy z oplotem i urządzenie do prowadzenia rdzenia przędzy w przędzarce
pneumatycznej
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie podniesienia
sprawności doprowadzania rdzenia do komory przędzącej i podniesienia bezpieczeństwa obsługi maszyny.
Sposób według wynalazku polega na tym, że rdzeń
na odcinku między naprężaczem i komorą przędzącą
prowadzi się w rurce osłaniającej, przy czym dla
przewleczenia rdzenia przez osłaniającą rurkę wykorzystuje się podciśnienie powietrza istniejące w komorze przędzącej.
Urządzenie do stosowania sposobu stanowi rurka
(1) usytuowana między naprężaczem (2) i przędzącą
komorą (3) i połączona z wylotem (5) bezpośrednio z
przędzącą komorą (3) w miejscu wlotu rdzenia.
W rurce (1) na drodze przebiegu rdzenia jest osadzona przesłona (6) usytuowana w dowolnym miejscu najkorzystniej w miejscu połączenia rurki (1) z
przędzącą komorą (3).
(4 zastrzeżenia)

DO1II

P. 197596

23.04.1977

Instytut Włókienictwa, Łódź, Polska (Ryszard Jóźwicki, Czesław Radom, Mieczysław Hertz).
Urządzenie doprowadzające taśmę włókien do urządzenia rozluźniająco-zasilającego przędzarek bezwizecionowych
Urządzenie według wynalazku składa się, z pary
wałków doprowadzających (2, 3) oraz uiglonego kontrolnego wałka (4) i progu (5) usytuowanego pomiędzy
kontrolnym wałkiem (4) i wyczesującym wałkiem (fi)
znanego urządzenia rozluźniająco-zasilającego przędzarki. Kontrolny wałek (4) ma prędkość obwodową
równą lub nieco większą od pary doprowadzających
wałki (2, 3).
(1 zastrzeżenie)

D01H

P. 203391 T

24.12.1977

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych
i Czesankowych Wełny „BEFAMATEX", Bielsko-Biała, Polska (Piotr Kulawik, Zbigniew Janoszek).
Czujnik przeciążeniowo-zrywowy przędzy, zwłaszcza
do skręcarek obrączkowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy czujnika, który reagowałby na zryw przędzy składowej, lub
na jej przeciążanie w chwili przekroczenia napięcia
powyżej pewnej uzasadnionej technicznie wartości.
Czujnik według wynalazku działający na zasadzie
dźwigni dwuramiennej, charakteryzuje się tym, że jedno ramię (1) tej dźwigni jest zaopatrzone w prowadnik (2) przędzy (3), a drugie ramię (4) w elektryczny zestyk (5), zajmujący podczas prawidłowej pracy
punktu skręcającego, położenie pomiędzy zestykiem
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(6) obwodu reagującego na zryw przędzy (3), a zestykiem (7) obwodu reagującego na przeciążenie przędzy (3). Koniec tego ramienia jest wyposażony w
zderzak (8), napierający na inną jednoramienną, obciążoną dobieranymi obciążnikami (9), dźwignię (10).
(1 zastrzeżenie;

D03D

39
P. 203210 T

20.12.1977

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Józef Masajtis,
Józef Graczyk).
Urządzenie do wyrównywania napięcia nitek osnowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji zwiększającej wydajność i jakość wytwarzanej tkaniny oraz ułatwiającej obsługę krosna.
Urządzenie do wyrównywania napięcia nitek osnowy w procesie tkania na krosnach szerokich, złożone
z dwóch sprężyn umieszczonych na bocznych ścianach
krosna, według wynalazku charakteryzuje się tym, że
jedne końce sprężyn (1) są połączone z przewałem (2)
za pośrednictwem układu dźwigni (3), zaś drugie końce sprężyn (1) są sprzężone ze sobą prętem (4) za pośrednictwem układu dźwigni (5).
(1 zastrzeżenie)

D01H

P. 205324

15.03.1978

Pierwszeństwo: 27.04.1977 - Austria (nr A 2931/77)
Ernst Fehrer, Linz, Austria.
Urządzenie do przędzenia tekstylnych włókien
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji umożliwiającej przędzenie bardzo cienkiej przędzy przy znacznej prędkości odbioru.
Urządzenie do przędzenia tekstylnych włókien zawiera obrotowy bęben (2), stanowiący pierwszy element wkręcający, oraz współpracujący z nim z jednoczesnym tworzeniem żagielka, również ruchomy element wkręcający, przy czym co najmniej jeden z
obu elementów wkręcających ma strefę zasysania (3)
położoną w obrębie żagielka, a doprowadzone w locie
włókna są skręcane w obrębie żagielka wokół rdzenia
przędzy, przechodzącego przez ten obręb w kierunku
długości bębna do pary wałków, na przykład odbiorczych (5). Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, że bezpośrednio przed oboma elementami wkręcającymi (2) umieszczony jest dla niedoprzędu (9) z włókien, służący jako rdzeń przędzy, aparat
rozciągowy (6, 7, 8) przeszkadzający w skręcaniu niedoprzędu.
(1 zastrzeżenie)

D1Í5B

P. 1S7171

31.03.1977

Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka" w
Słupsku Fabryka Rękawiczek i Odzieży Skórzanej,
Miastko, Polska (Robert Duchnowski, Józef Chmieliński).
Stopka mechanizmu dociskającego szyty materiał
w maszynie do szycia
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
stopki umożliwiającej szycie skór na maszynach do
szycia materiałów tekstylnych oraz poprawiającej
współczynnik sprawności maszynom do szycia skór.
Stopka według wynalazku jest wykonana z tworzywa sztucznego, korzystnie z teflonu. (4 zastrzeżenia)

Dział E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E01B

P. 204507

08.02.1978

Pierwszeństwo: 10.02.1977 - Austria (nr A 903/77)
Vereinigte österreichische Eisen - und Stahlwerke
- Alpine Montan Aktiengesellschaft, Wiedeń, Austria
(Robert Pirker, Hannes Lindner).
Zwrotnica szynowa
Przedmiotem wynalazku jest zwrotnica szynowa, w
której dwie szyny skrzydłowe stykają się ze sobą na
przemian przy krzyżownicy.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
hałasu podczas przetaczania się kół.
Zwrotnica według wynalazku charakteryzuje się
tym, że przy szynach skrzydłowych (9, 10) umieszczone są podtrzymujące krzyżownicę (6) lub części
sztywno z nią połączone, oparte na nich i zapobiegające ich ruchowi do góry, elementy prowadzące w
postaci pałąka (23), rolki (24), ramienia (28) i pałąka
(29).
Zwrotnica ma zastosowanie w rozjazdach szyn torów kolejowych.
(8 zastrzeżeń)
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Urządzenie według wynalazku jest wyposażone w
przenośnik łańcuchowy (26, 47) bez końca do wybierania tłucznia z pod podkładów kolejowych oraz w
transporter (13, 18) do podprowadzania podkładów
starych i do doprowadzania podkładów starych i do
doprowadzania podkładów nowych.
Ponadto urządzenie jest wyposażone w mechanizm
(17) do obracania podkładów kolejowych.
Urządzenie według wynalazku służy do budowy nowych torów kolejowych oraz do naprawy już istniejących torów kolejowych.
(13 zastrzeżeń)

E91C

P. 197798

30.04.1978

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 183349.
Huta „Siechnice", Siechnice k/Wrocławia, Polska
(Wiesław Kurdowski, Zenobiusz Szczepanik, Marian
Rudawski, Roman Sobczuk, Albert Jochelson, Leszek
Chomicki, Aleksander Jochelson, Zygmunt Krupa).

■j

/""jr^'

Sposób ustalania postaci żużla uzyskiwanego w procesie wytwarzania żelazochromu i utylizacja tego
żużla
Sposób według wynalazku polega na odlewaniu na
gorąco kostek lub płyt żużla, służących do wykonywania nawierzchni dróg, placów i chodników.
(1 zastrzeżenie)

E01C

P. 198239

18.05.19.77

Dolnośląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „ODRA", Oleśnica, Polska (Bolesław Trefler, Marian
Rutkowc-ki, Henryk Pielichowski).
Sposób wytwarzania utwardzonych pokryć
asfaltowych
E01B

P. 204821

22.02.1978

Pierwszeństwo: 23.02.1977 - Austria (nr A 1210/77)
Franz Plasser Bahnbaumaschinen - Industriegesellschaft m.b.H. in Wien I, Wiedeń, Austria.
Urządzenie jezdne do ciągłego układania podkładów
kolejowych
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie jezdne do
ciągłego układania podkładów kolejowych względnie
do ich wybierania wspólnie z szynami toru kolejowego.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
budowy urządzenia.

Sposób według wynalazku polega na nanoszeniu na
przygotowaną powierzchnią masy asfaltowej ochronnej, podsuszeniu jej, a następnie spryskaniu środkami
utwardzającymi takimi jak chlorek siarki. Utwardzanie to prowadzi do płynnych zmian właściwości masy, tj. takich, że przyczepność i' elastyczność masy
wzrasta w kierunku podłoża, a odporność na czynniki mechaniczne i erozyjne - w kierunku powierzchni.
Wynalazek ma zastosowanie w pokryciu warstwą
ochronną dołów garbarskich, części metalowych maszyn i urządzeń garbarskich, ścian odstojników, basenów i innych zbiorników mieszczących substancje
chemicznie aktywne, żrące w zakresie wartości P H W
granicach 2 - 1 3 .
(2 zastrzeżenia)

E01B

P. 204343

30.01.1973

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa „Miastoprojékt" Budopol, Warszawa, Polska (Stanisław Boznański).
Uchwyt mocujący elementy ściany osłonowej do
konstrukcji budynku
Wynalazek
rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
kompensacji ruchów i odkształceń termicznych elementów ściany oraz umożliwienia rektyfikacji trójkierunkowej podczas montażu ściany.
Uchwyt mocujący elementy ściany osłonowej do
konstrukcji budynku składa się ze wspornika głównego (2), wspornika (4) z płytą czołową (3) oraz półki
(5) podtrzymującej elementy ściany osłonowej, której
krawędzie lub narożniki są łączone z płytą czołową
(3) za pomocą śrub (9) i nakrętek (12) dociskających
jednostronne lub dwustronne nakładki łącznikowe (6)
do płyty czołowej (3).
(3 zastrzeżenia)
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E04C

P. 202993 T

14.12.1977

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jerzy Goczek,
Zdzisława Ledzion, Marian Żukowiak).
Belka stropowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji umożliwiającej umieszczenie w niej różnego rodzaju instalacji i obniżenie wysokości konstrukcji stropu.
Belka stropowa według wynalazku składa się z
dwóch kształtowników cienkościennych korytkowych.
(1 i 2) połączonych z sobą kołnierzami, przy czym
szerokość kształtownika (1) stanowiącego górną część
belki jest mniejsza niż szerokość kształtownika (2)
stanowiącego dolną część belki. Kształtownik (1) stanowiący górną część belki jest nieco dłuższy niż dolny kształtownik (2), a kołnierze wystających końców
górnego kształtownika (1) są połączone ze sobą płaskownikami (3) zamykającyma przekrój i stanowiącymi oparcia belki.
(1 zastrzeżenie)

E04G

P. 197769
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E04G
E04B
EG4H

P. 200503

26.08.1977

Przedsiębiorstwo Materiałów Budowlanych Przemysłu Węglowego, Katowice, Polska (Jan Tyc).
Sposób przemieszczania przestrzennych elementów,
zwłaszcza budowlanych oraz przestrzenny element
budowlany, zwłaszcza garaż samochodowy
Przedmiotem wynalazku jest sposób przemieszczania przestrzennych elementów stosowanych zwłaszcza
w budownictwie prefabrykowanym, jak też przestrzenny, element budowlany wykorzystywany zwłaszcza jako garaż.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
potrzeby stosowania ciężkiego sprzętu budowlanego,
zwłaszcza w warunkach występowania organiczeń
manewrowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że przestrzenny element podnosi się ponad poziom podłoża
poprzez działanie siłą skierowaną na jego płytę stropową od strony wnętrza elementu, następnie unosi się
go na wyznaczone miejsce, przy czym podczas przemieszczania elementu ciężar jego przenosi część podłoża usytuowana pod nim.
Przestrzenny element budowlany według wynalazku, ma w dennej płycie (3) przynajmniej jeden przelotowy otwór (a), usytuowany pod przynajmniej jedną osią ciężkości elementu.
(2 zastrzeżenia)

23.04.1977

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni
Remontowych, Gdańsk, Polska (Józef Woitaszek).
Uchwyt rusztowania
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie opracowania
konstrukcji umożliwiającej łatwy montaż rusztowań
w pomieszczeniach o skośnych ścianach.
Uchwyt rusztowań według wynalazku składa się ze
śruby hakowej (1), na końcu której znajduje się
czop, służący do mocowania się uchwytu do rusztowania. Na śrubie hakowej (1) znajduje się dociskająca płytka (2) z hakiem, służąca do mocowania się
na usztywnieniu, dociskana nakrętką (3).
(1 zastrzeżenie)

E05B
H05K

P. 187353

12.04.1977

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informatyki przy Warszawskich Zakładach Urządzeń Informatyki
„Meramat", Warszawa, Polska (Andrzej
Chrzanowski, Władysław Gielec).

42

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 26 (132) 1978

Zatrzask
Zatrzask ma krzywkę (9) osadzoną obrotowo w
korpusie, wyposażoną w wycięcie robocze (12) współpracujące z zaczepem elementu dołączanego. Korpus
ma otwór promieniowo-podłużny (18). Punkt przecięcia
krawędzi tego otworu (18) z linią prostą łączącą oś obrotu krzywki (9) z otworem (17) korpusu, w którym jest
osadzone jedno z ramion sprężyny rozprężnej (16),
stanowi ekstremum napięcia tej sprężyny (16). Drugie ramię sprężyny rozprężnej (16) jest osadzone w
otworze (15) krzywki (9) i jest przewleczone przez otwór
promieniowo-podłużny (18) boku (1) korpusu.
Jedno położenie stabilne krzywki (9), znajdujące się
poza punktem ekstremum napięcia sprężyny rozprężnej (16), jest położeniem połączenia tej krzywki (9) z
zaczepem elementu dołączanego, natomiast drugie położenie stabilne jest położeniem rozłączenia krzywki
(9) z tym zaczepem. Zatrzask jest stosowany zwłaszcza do łączenia osłon obudów aparatury elektronicznej.
(2 zastrzeżenia)

E05C

P. 204929

25.02.1978

Pierwszeństwo: 01.03.1977 - Szwajcaria (nr 2537/77)
SASEB AKTIENGESELLSCHAFT,
tenstein (Dietrich Mohnhaupt).

Eschen, Liech-

Mechanizm zatrzaskowy do drzwi pojazdu

E05B

P. 197583

22.04.1977

Zakłady Mechaniki Precyzyjnej i Automatyki „Mera-Wag", Gdańsk-Oliwa, Polska (Wiesław Marczyk,
Bogusław Misiewicz).
Elektromagnetyczny zamek drzwiowy

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
wyginania płaskiej płytki elementu montażowego w
zatrzasku oraz likwidacji luzów w osadzeniu pręta na
płaskiej płytce montażowej.
Przedmiotem wynalazku jest mechanizm zatrzaskowy drzwi pojazdu zawierający płytkę montażową, (1),
na której zamontowany jest obrotowo obrotnik (4),
unieruchamiający względem sworznia zamykającego,
oraz ma koło zapadkowe (6) zamocowane obrotowo
wraz z obrotnikiem i osadzoną obrotowo na płytce montażowej dźwignię zapadkową (8), która współpracując
z kołem zapadkowym uniemożliwia jego obrót, jak
również zwolnienie bolca zatrzaskowego. Dźwignia
zapadkowa (8) osadzona jest obrotowo na czopie (18)
zamontowanym w płytce montażowej (1) zamocowanej do drzwi (3) pojazdu śrubami mocującymi (14) usytuowanymi współosiowo względem osi czopa (16).
(16 zastrzeżeń)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji o praktycznie niepowtarzalnych kombinacjach rezystorów, co zapobiega otwarciu drzwi przez
osoby niepowołane.
Elektromagnetyczny zamek drzwiowy zawiera zasuwkę (2) i tarczę (5) do jej przesuwania za pomocą
kołków (6) oraz dźwignię (3) do blokowania podpartą sprężyną (4). W górnej części zasuwki (2) znajduje
się zwora (8) z zastawczymi kołkami (9), usytuowana
na przeciw elektromagnesu (11), który połączony jest
z elektronicznym układem sterowniczym (H), przy
czym w kluczu umieszczone są rezystory (1^--Rn) u"zupełniające układ sterowniczy i umożliwiające otwarcie zamka.
(3 zastrzeżenia)

E05D

P. 197247

06.04.1977

Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego
Nr 1, Łódź, Polska (Sławomir Broniecki, Zdzisław
Wdowiak, Józef Książek).
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Zawiasa drzwiowa podłogowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
opracowania
konstrukcji umożliwiającej
samoczynne zamykanie
się drzwi wychylonych maksymalnie.
Zawiasa składa sią z elementu górnego mocowanego w ościeżnicy oraz z elementu podłogowego zabudowanego w korpusie i mocowanego pod podłogą.
W elemencie podłogowym znajduje się kulka wodząca (13) poruszająca się po powierzchni równi pochyłej, którą stanowi część robocza podstawy (19). Kulka
(13) osadzona jest w gnieździe (12), które z jednej
strony połączone jest ze sprężyną (18) zamocowaną
drugim końcem na nieruchomym wsporniku (14) zawierającym mechanizm naciągu sprężyny. Gniazdo
(12) z drugiej strony połączone jest poprzez ramię
(11) z obrotową tuleją prowadzącą (10) osadzoną za
pośrednictwem kulki łożyskowej (9) na nieruchomym
sworzniu (20) połączonym z listwą mocującą (7) przymocowaną do dolnej powierzchni skrzydła drzwiowego.
,
Zawiasa według wynalazku może być stosowana
do różnego rodzaju drzwi, zarówno wahadłowych jak
i przymykowych, wykonywanych z różnego materiału
jak metal, drewno, tworzywo sztuczne, itp.
(2 zastrzeżenia)

E05D

P. 202722 T

E05F
E06B
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P. 203363 T

23.12.1977

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Katowice, Polska (Marian Sobczyk, Marian Gembka, Władysław Mironowicz).
Układ sterowania napędem, zwłaszcza bram
uchylnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu umożliwiającego otwieranie i zamykanie bramy, z wielu punktów dyspozytorskich za pomocą urządzeń radiowych, zamykanie samoczynne z opóźnieniem po przejechaniu pojazdu przez bramę, zatrzymanie otwieranej bramy w dowolnym położeniu
i jej zablokowanie w stanie pełnego otwarcia oraz zablokowanie w stanie zamkniętym z zablokowaniem
układu sterowania.
Układ sterowania napędem, zwłaszcza bram uchylnych, według wynalazku składa się z bloków nadajnika (5) i odbiornika (4), bloku wykonawczego
(7), napędu (8) oraz urządzenia kodującego (1) i układu czasowego (2). Do urządzenia kodującego (1) informacje przekazywane są z ręcznych przycisków niestabilnych (3), rozmieszczonych w poszczególnych
punktach dyspozycyjnych, z odbiorników radiowych
(4) oraz przycisków ręcznych stabilnych za pośrednictwem układu czasowego (2).
Urządzenie kodujące (1) połączone jest z blokiem
wykonawczym (7) uruchamiającym sygnałem napęd
(8). Układ wyposażony jest w czujnik obecności przeszkody (9), który kontroluje obszar pracy bramy i
sygnalizuje do układu czasowego (2) i urządzenia
kodującego (1) obecności przedmiotów i osób w zasięgu skrzydeł bramy.
(3 zastrzeżenia)

07.12.1977

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec", Mielec, Polska (Stefan Klewenhagen, Zygmunt
Szczeciński).
Zawiasy drzwiowe, zwłaszcza kabin kolejek linowych
Zawiasy drzwiowe, zwłaszcza kabin kolejek linowych symetrycznych dla górnej i dolnej części według wynalazku składają się ze wsporników pośrednich (3), do któryoh zamocowane są skrzydła zawiasów mających wnęki (11), w których znajdują się amortyzatory gumowe (7) zamocowane śrubami (9), o
które opiera się sprężyna płaska (8) umożliwiająca
łagodne i szybkie otwieranie drzwi. (2 zastrzeżenia)
E21B

P. 204076 T

19.01.1978

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków, Polska (Józef Raczkowski, Stefan Geroń, Albin
Hejnar, Alfons Dudek, Jan Pudło, Jerzy Skruch, Andrzej Żołna, Krzysztof Fugiel).
Sposób przygotowania płuczki wiertniczej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji drogich materiałów płuczkowych oraz skrócenia czasu
wiercenia utworów cechsztynu.
Sposób przygotowania płuczki wiertniczej na bazie
wodnej z zawiesiną bentonitową wg wynalazku polega na tym, że po pełnym nasyceniu płuczki solą w
ilości zależnej wprost od zdolności rozpuszczenia jej
przez mieszaninę płuczki i skały wierconej, w sposób ciągły zadaje się sodę kaustyczną lub wodorotlenek potasu i wapno tak, ażeby utrzymywać alkaliczność płuczki w granicy 1,5 do 2,0 a alkaliczność
filtratu do górnej granicy 0,5.
(1 zastrzeżenie)
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E21C

P. 203059 T
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15.12.1977

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Kazimierz Ukleja).
Przesuwny zespół kotwiący
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania zespołu poziomo kotwiącego, dającego się łatwo i szybko przemieszczać po podłożu gruntowym, również ustawiać i łączyć z urządzeniem kotwionym bez potrzeby stosowania ciężkich, specjalnych urządzeń
transportowych.
Przesuwny zespół kotwiący, przeznaczony do kotwienia ustawianych na podłożu gruntowym przenośnych sukcesywnie urządzeń obciążonych dużymi siłami poziomymi, według wynalazku ma postać napełnionego gruntem otwartego od góry koryta (1) o wysokich bocznych ścianach (2), do których umocowane
są płozy (5), służące do przesuwania przewróconego
na bok opróżnionego koryta (1), po podłożu gruntowym. Koryto (1) ma dno (4), pod którym znajdują
się ustawione poprzecznie do kierunku działania poziomej siły kotwiącej, wciskane w grunt, ostre przepony (3), korzystnie o kształcie łukowym, zwrócone
wklęsłą powierzchnią w kierunku działania tej siły.
(2 zastrzeżenia)

E21C

P. 203870 T

E21C

P. 204449

04.02.1978

Pierwszeństwo: 05.02.1977 - RFN (nr P.27 04 809.5)
Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Lünen, Republika Federalna Niemiec.
Organ strugowy
Przedmiotem wynalazku jest organ strugowy dla
strugów urabiających nisze w ścianach wydobywczych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie takiego ukształtowania struga, że przodek ścianowy jest urabiany,
możliwie aż do końca ściany za pomocą jednego i t e go samego struga.
Organ strugowy według wynalazku charakteryzuje
się tym, że łańcuch struga (19, 20), widoczny w kierunku wzdłużnym struga, jest przyłączony w przybliżeniu, w środku struga (21) lub patrząc w kierunku przeciwnym do przejazdu struga, ze środkiem
struga, przy czym noże urabiające (27), w kierunku
przejazdu struga, są wysunięte naprzód tak daleko,
wobec miejsc przyłączeniowych (26, 26') łańcucha
struga, żejstrug swoimi nożami urabiającymi (27) jest
przeciągany do końca ściany, co najmniej w przybliżeniu, aż do wysokości koła łańcuchowego (29), korzystnie za. Korzystnie łańcuch struga (19, 20) jest
przyłączony do członu pośredniego (24) w rodzaju sanek, który jest włączony przegubowo między obydwa
korpusy strugowe (22, 23).
(7 zastrzeżeń)

04.01.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych, Kraków, Polska (Jan Wierzchoń,
Andrzej Kurdziel, Andrzej Maciej ewski, Ludwik Rogowski, Wiesław Zagórny, Stanisław Frołow).
Sposób i układ do ustalania położenia poziomu medium izolującego podczas ługowania komór w złożach
solnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
poziomu medium izolującego bez przerywania procesu
ługowania i wyeliminowania błędów oznaczania ciężaru właściwego solanki.
Sposób według wynalazku polega na tym, że za pomocą jednej lub dwóch sond kontrolno-pomiarowych
usytuowanych w komorze ługowania dokonuje się ustalenia poziomu medium ługującego, którym może
być powietrze sprężone lub olej, zgodnie z wymogami
technologii ługowania.
Ustalenie położenia poziomu polega na zmierzeniu
różnicy ciśnień panujących wewnątrz sondy kontrolno-pomiarowej i górnej części ługowanej komory.
Wielkość tej różnicy jest proporcjonalna do położenia warstwy granicznej.
W układzie według wynalazku sonda (S) lub sondy
(Sl i S2) połączone są z przetwornikiem różnicy ciśnień (Pr), (komora plusowa) i dopływem sprężonego powietrza poprzez zawory redukcyjne (Zl i Z2) i
regulatory małego przepływu (RMP). Przestrzeń nad
solanką jest połączona z komorą minusową przetwornika różnicy ciśnień i posiada przewody z zaworami doprowadzające i odprowadzające powietrze lub
olej.
'
(6 zastrzeżeń)

E21C

P. 204473 T

06.02.1978

Henry L. Roye, Stigler, Stany Zjednoczone Ameryki (Henry L. Roye).
Sposób urabiania podziemnego pokładu minerału
Sposób urabiania podziemnego pokładu minerału,
w którym całkowicie usuwa się ten minerał na wybranym obszarze kołowym oraz utrzymuje się minimalną odległość dostaw i odstaw, polega na 1)ym, że
głębi się w wybranym miejscu na powierzchni ziemi co najmniej jeden pierwszy, pionowy lub nachylony szyb środkowy o dużej średnicy w dół, do wy-
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branego pokładu tego minerału, poszerza się. wspomniany szyb u podstawy w tym pokładzie do pewnego promienia w celu utworzenia komory roboczej,
głębi się co najmniej jeden drugi szyb środkowy o
większej średnicy, równolegle do pierwszego szybu
środkowego i w pobliżu komory roboczej, następnie
wierci się pierwszy, promieniowy chodnik w tym pokładzie, poczynając od komory roboczej aż do wybranego promienia w znany sposób, przy zastosowaniu obudowy stropowej w postaci rozsuwanych kasztów hydraulicznych, które rozmieszcza się kolejno w
odległości promieniowej względem siebie, poczynając
od komory roboczej, wysięgnikami, zwracając je ku
pierwszej ścianie znajdującej się z jednej strony pierwszego chodnika promieniowego, a po zakończeniu
budowy pierwszego chodnika promieniowego, wykonuje się drugi chodnik promieniowy urabianiem ciągłym, skierowany promieniowo pod wybranym kątem
względem osi pierwszego chodnika promieniowego po
pierwszej jego ścianie a w trakcie przemieszczania
urabiarki kolejno, promieniowo na zewnątrz, usuwa
się wysięgniki kasztów obudowy w celu podparcia
nowego obszaru stropu. Następnie zmienia się kierunek posuwu urabiarki na równoległy względem
pierwszego chodnika po osiągnięciu punktu pierwszego odchylenia przez drugi chodnik promieniowy, który stanie się tak szeroki jak bęben wrębowy urabiarki, zmieniając tym samym postęp pierwszej ściany pierwszego chodnika na równy szerokości bębna
wrębowego.
(18 zastrzeżeń)
E21D

P. 203386 T

45

(15) mocujących nastawnie poprzeczną belkę - oporę
(16) .podciągu (18). Zebra (7) co najmniej jednej z pary zaciskowych szczęk (1) mają ponadto nacięcia (10)
o szerokości (c) zbliżonej do odległości (b) i głębokości nie większej od kilku wielkości skoku gwintu zaciskowej śruby.
(2 zastrzeżenia)
E21D

P. 204010 T

13.01.1978

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Stanisław Łaboński, Jan Harupa, Józef Łojas, Andrzej
Raczyński, Jan Perek, Zenon Mrowieć).
Wspornik stropnicowy łukowej obudowy górniczej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie właściwego powiązania podciągów (5) z łukami stropnicowymi (2)
odrzwi obudowy górniczej, przy jednoczesnym szybkim zakładaniu i mocowaniu wspornika bez poślizgu
na tych łukach.
Wspornik według wynalazku ma klinowy zamek łączący oporowy element (1) ze stropnicowym lukiem
(2). Zamek składa się z klina (6) o górnej, wypukłej
powierzchni zatoczonej promieniem równym promieniowi gięcia łuku (2) oraz z korytkowej prowadnicy (7)
dolnej, płaskiej powierzchni tego klina. Korytkowa
prowadnica (7) jest osadzona na górnej części oporowego elementu (1) pod kątem (a) wynoszącym od
45° do 75° i połączona z łukiem stropnicowym (2) za
pomocą zaczepów (11), z których co najmniej jeden
jest wychylny.
(3 zastrzeżenia)

24.12.1977

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Zenon Mrowieć, Jerzy Krywult, Andrzej Raczyński, Eugeniusz Trzaska, Ruf in Woj tyczka).
Zawiesić podciągów górniczych
Przedmiotem wynalazku jest zawiesie podciągów
górniczych, zwłaszcza podciągów tymczasowej obudowy chodnikowej.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia zawieszania podciągu górniczego na różnych profilach
obudowy o dowolnych kształtach odrzwi, przy czym
zawiesie można montować i demontować w każdym
położeniu dźwigara podciągu, bez dodatkowych narzędzi pomocniczych.
Zawiesie według wynalazku ma element podwieszający w postaci dwóch par zaciskowych szczęk (1)
dostosowanych do profilu (2), obudowy. Na szczękach
(1) są zamocowane wzmacniające żebra (7), stanowiące jednocześnie prowadnice zaciskowych śrub z łbem
młoteczkowym (9) o większym wymiarze (a) przekraczającym odległość (b) pomiędzy tymi żebrami. Na
zaciskowych śrubach są osadzone przegubowo dwulistwowe cięgna (13) z otworami (14) dla elementów
E21D

P. 204231 T

24.01.1978

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Wacław Warachim, Jan Rynik, Jan
Gawenda).
Stojak z tłokowym amortyzatorem gazowym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skutecznego przeciwstawiania się obudów górniczych, wyposażonych
w stojaki, dynamicznemu obniżaniu stropu oraz wytłumiania drgań utworu bez utraty styczności stropnicy ze stropem.
Stojak z tłokowym amortyzatorem gazowym zaopatrzonym w zawór przelewowy oraz akumulator gazowy zamocowany w osi działania stojaka charakteryzuje się tym, że ma komorę gazową (11), o ograniczonej minimalnej objętości. Minimalna objętość komory gazowej (11) ogranicza opora (IS) hamująca
ruch tłoka (10) w kierunku zmniejszenia objętości komory gazowej (11). W płycie zaworu zwrotnego (7)
stojak ma otwory (8) o małej powierzchni przekroju,
opóźniające powrót cieczy roboczej z komory (4) do
komory (3).
(2 zastrzeżenia)

Nr 26 (132) 1978

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

40

Prefabrykowana trapezowa rynna ściekowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia
ścian bocznych ścieków przed zaciśnięciem ich do wewnątrz rynny.
Rynna ściekowa według wynalazku składa się z
dna (5), w którym osadzone są ściany boczne (3), w
których wykonane są wycięcia (4). W wycięciach (4)
osadzone są rozpory (2) mające otwory, w których mocowane są pokrywy (1). Rynna ściekowa według wynalazku służy do wykonywania ścieków o większych
przekrojach, bez zaprawy na sucho. (1 zastrzeżenie).

E21D

P. 204373 T

30.01.1978

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych„KOMAG", Gliwice, Polska (Tadeusz
Wäret, Zbigniew Zawada, Franciszek Podleśny).
Kotwiarka
Przedmiotem wynalazku jest kotwiarka przeznaczona do wiercenia otworów w skałach i węglu oraz
do osadzania w tych otworach kotwi celem związania bezpośrednich warstw otaczających wyrobisko górnicze ze skałami położonymi w głębi górotworu.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przystosowania
kotwiarki do pracy w pokładach o różnej wysokości
przy zastosowaniu siłownika o niezbyt dużym skoku.
Prowadnica (1) kotwiarki zawierająca wiertarkę (3)
jest rozpierana między powierzchniami wyrobiska za
pomocą wysuwnych elementów. Na prowadnicy (1)
jest zamocowany przesuwnie zespół rozpierający (12).
Do kadłuba tego zespołu jest przymocowany siłownik hydrauliczny (14), którego drugi koniec jest połączony z przedłużaczem (15) zakończonym stopą.
(3 zastrzeżenia)

E21F

P. 198102

13.05.1977

Kopalnia Węgla Kamiennego „Komuna Paryska",
Jaworzno, Polska (Wiktor Trębacz, Kazimierz Rułka,
Norbert Wypchol).

E21F

P. 199650 T

14.07.1977

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Andrzej Lisowski).
Sposób ciągłego tamowania i podsadzania ścian
z obudową kroczącą oraz tama' do stosowania
tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
kosztu tamowania i podsadzania ścian.
Sposób według wynalazku polega na tym, że z każdą przesuwającą się sekcją obudowy kroczącej przemieszcza się równocześnie tamę i tworzy zawsze ciągłą i nieprzerwaną na całej długości ściany sprężystą przeponę o ruchomej schodkowej linii dostosowanej do położenia poszczególnych sekcji obudowy w
eksploatacyjnym cyklu biegu ściany.
Tamę do ciągłego tamowania i podsadzania ścian
stanowi sprężysta przepona (2) wyposażona we wzmocnienia w postaci poziomych i pionowych żeber (10,11),
z których poziome wzmacniające żebra (10) mają występy (12) z otworami (13) dla jej mocowania w co
najmniej jednym punkcie (3) na zaczepach lub ha-
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kach zabudowanych w każdej stropnicy (4) i spągnicy (5), tak aby przy oddzielnym przesuwaniu poszczególnych sekcji (1) obudowy nastąpiło rozciągnięcie w diagonalnej linii (6) części przegrody tworzonej przez tę przeponę (2).
(6 zastrzeżeń)
E21F
P. 203370 T
23.12.1977
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Stanisław Tokuski, Mieczysław
Glanowski).
Sposób ochrony podziemnych wyrobisk zwłaszcza
górniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia ściśliwości wypełnienia podziemnych wyrobisk, nie przekraczając dopuszczalnej wartości ściśliwości i wymaganej podporności.
Sposób ochrony wyrobisk podziemnych zwłaszcza
górniczych polega na tym, że w wyrobiskach rozmieszcza się popiół lotny uprzednio stabilizowany pakowany w worki.
(2 zastrzeżenia)

Dział F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
F04D

P. 204204 T

25.01.1978

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Paweł
Zworski, Henryk Szmyd).
Urządzenie do mocowania piasty na czopie wału
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do mocowania piasty wirnika na czopie wału, mające zastosowanie zwłaszcza do mocowania wirników wykonanych z materiałów nieobrabialnych mechanicznie.
Urządzenie według wynalazku stanowi stożkowa tuleja (2) z cylindrycznym gwintowanym otworem, wyposażona w kliny (3) umieszczone na zewnętrznej powierzchni tulei (2). Kliny (3) wciśnięte są w rowki
wykonane w stożkowym otworze w zamocowanej piaście (1). Tuleja nakręcona jest na gwintowaną końcówkę wału (4).
(1 zastrzeżenie)

Wielopołożeniowy siłownik pneumatyczny, wyposażony w cylinder z umieszczonymi wewnątrz niego
dwoma jednakowymi tłokami i przegrodą usytuowaną między tłokami, według wynalazku charakteryzuje
się tym, że ma trzy otwory (9, 10 i 11), którymi jest
doprowadzony czynnik roboczy. Jeden z tych otworów (9) znajduje się w przegrodzie (6) między tłokami (2 i 3) i ma wyloty skierowane na ich czoła, zaś
dwa pozostałe otwory (10 i 11) mają wyloty skierowane na drugie czoła obu tłoków (2 i 3) od strony tłoczysk (4 i 5).
(1 zastrzeżenie)

F16B

P. 202762 T

07.12.1977

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabędy", Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych
i Samojezdnych Ośrodka Badawczo-Rozwoj owego
Urządzeń Mechanicznych, Bielsko-Biała, Polska (Piotr
Morawski).
Urządzenie zabezpieczające sworzeń przed przesunięciem

F15B

P. 203665 T

31.12.1977

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Marek Gajdowicz).
Wielopołożeniowy siłownik pneumatyczny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji umożliwiającej sterowanie nią polegające na
doprowadzeniu czynnika roboczego trzema otworami w
zaprogramowanej kolejności.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji przenoszącej znaczne siły we wszystkich kierunkach, umożliwiającej montaż i demontaż połączenia tylko z jednej strony sworznia.
Urządzenie według wynalazku składa się z pokrywy zabezpieczającej (3) mającej na obwodzie otwory,
przez które mocuje się ją do piasty (6) za pomocą
elementów złącznych (7). Sworzeń (1) ma występ (2)
ograniczony przez pochylone płaszczyzny zewnętrzne.
Występ (2) jest osadzony suwliwie w pokrywie (3) zawierającej nacięcie.
Urządzenie znajduje zastosowanie w ciężkich maszynach roboczych.
(3 zastrzeżenia)
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F16C

P. 197140

31.03.197.7

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Andrzej Wójeik, Andrzej Hajduk).
Tuleja do montażu łożysk
Tuleja do montażu łożysk, z wykonaną wzdłuż jej osi
szczeliną (2) charakteryzuje się tym, że średnica otworu tulei (1) jest mniejsza od średnicy wprowadzanego
łożyska (3). Tuleja według wynalazku rozwiązuje zagadnienie umożliwienia jednoczesnego wprowadzenia
do obudowy łożyska i pierścienia osadczego, a także
uniknięcia kaleczenia ścianki obudowy przez ostrą
krawędź pierścienia osadczego.
(1 zastrzeżenie)

F16C

P. 203326 T

F16D
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P. 197152

31.03.1977

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Bydgoszcz",
Bydgoszcz, Polska (Tadeusz Jasiński).
Automat do wytwarzania wtopek wstawek hamulcowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji umożliwiającej jednoczesne kształtowanie
i cięcie odcinków materiału na potrzebny wymiar z
jednoczesnym prostowaniem odwijającej się ze zwoju
taśmy.
Automat do wytwarzania wtopek wstawek hamulcowych dla taboru szynowego, zwłaszcza kolejowego,
według wynalazku charakteryzuje się tym, że jego
korpus wyposażony jest w nastawnie osadzony zespół
rolek prostujących (7), sztywno osadzony zespół rolek
podaj ąco-zgniatających (3) napędzanych, nastawnie
osadzony zespół rolek kształtujących (5) oraz w nastawnie osadzony zespół noży kształtująoo-tnących (6).
Wszystkie zespoły są korzystnie rozmieszczone w jednej płaszczyźnie pionowej na zewnątrz korpusu, przy
czym zespoły robocze (3) i (6) są napędzane mechanicznie poprzez przekładnie pasowe i zębate.
(5 zastrzeżeń)

22.12.1977

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych, „Polmatex-Majed", Łódź, Polska (Eugeniusz Pierzchała, Marian
Kozłowski).
Rozłączne połączenie zatrzaskowe nasadki z czopem
wału
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia
przed przesuwaniem i spadnięciem elementów maszynowych osadzanych na czopach wałów.
Rozłączne połącznie według wynalazku ma zastosowanie w różnych urządzeniach i maszynach, gdzie występuje konieczność częstej zmiany elementów maszynowych, zwłaszcza kół zębatych zmianowych, osadzonych na czopach wałów np. w maszynach włókienniczych.
Połączenie to charakteryzuje się tym, że utworzone
jest z nasadki zatrzaskowej (3) zaopatrzonej w gniazdo (4), w którym są równolegle osadzone dwie płaskie sprężyny (5) oraz z walcowego czopa (1) mającego
dwie pary symetrycznych względem osi, równoległych
płaszczyzn (8) i (9), przy czym drugie płaszczyzny (9),
stanowiące zatrzaskowe wgłębienia dla sprężyn (5),
usytuowane są prostopadle w stosunku do płaszczyzn
(8) pierwszych.
(1 zastrzeżenie)

F16D

P. 197322

08.04.1977

Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster", Gdańsk,
Polska (Jan Brzeski, Bohdan Sieniawski, Józef Ostrowski, Tomasz Leszczyński, Marek Kołodziejski, Mieczysław Wronowski, Leszek Sitkięwicz, Bogusław Zwoiński).
Luzownik hamulca
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania jednego, zwartego urządzenia umożliwiającego hydrauliczne i ręczne luzowanie taśmy hamulca o małych gabarytach z łatwą regulacją. Luzownik hamulca składa się z tulei (1) cylindrowej zamkniętej z jednej strony pokrywą (2), a z drugiej strony pokrywą (4) z
pierścieniem (7) uszczelniającym i połączoną z nią tuleją (8), która łączy się przegubowo z dźwignią (9)
hamulca. Wewnątrz tulei (1) cylindrowej umieszczone
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jest tulejowe tłoczysko (10) z osadzonym na nim tłokiem (11). Tłok (11) ma pierścień (12) uszczelniający
i jest dociśnięty do powierzchni (13) czołowej tłoczyska (10) sprężyną (14). Wewnątrz tulejowego tłoczyska (10) osadzona jest obrotowo lecz nie przesuwnie
śruba (19). Gwintowana końcówka (23) śruby (19) połączona jest za pomocą gwintu (24) z obrotowym wałkiem (25) ucha (26) taśmy hamulcowej i zabezpieczona nakrętką (28) i przeciwnakrętką (29). Cylindryczna
końcówka (30) śruby (19) osadzona jest obrotowo w
otworze (31) tulei (8) i ma wzdłużne wybranie (32),
a zakończona jest pokrętłem (33). We wzdłużne wybranie (32) wchodzi końcówka (34) śruby (35) z pokrętłem (36).
(1 zastrzeżenie)

F16D

49
P. 197736

29.04.1977

Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych „Ponar-Pruszków", Pruszków, Polska (Mieczysław Olpiński, Janusz
Łuniewski, Bohdan Ogrodowski, Józef Rudnicki).
Płytki sprzęgła lub hamulca elektromagnetycznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
konieczności wykonywania fali na płytkach z jednoczesnym zapewnieniem drobnego rozłączania się płytek w czasie zaniku prądu zasilania. Płytki sprzęgła
lub hamulca elektromagnetycznego według wynalazku
mają powierzchnie (2) płaskie. Materiał z którego jest
wykonana płytka zewnętrzna (1) ma inne własności
magnetyczne od materiału zastosowanego w płytce
wewnętrznej (3).
(1 zastrzeżenie)

F16D

P. 197737

29.04.1977

Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych „Ponar-Pruszków", Pruszków, Polska (Mieczysław Olpiński, Janusz
Łuniewskd, Bohdan Ogrodowski, Józef Rudnicki).
Układ zasilania do sprzęgła lub hamulca elektromagnetycznego
F16D

P. 197415

13.04.1977

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szynowych,
Poznań, Polska (Alojzy Michalski, Marian Kaluba, Antoni Kardacz, Andrzej Mech).
Urządzenie hamulcowe do pojazdów szynowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji o małej ilości elementów i łatwym montażu.
Urządzenie składa się z cylindra hamulcowego (1)
wraz z korpusem (2), dźwigni przycylindrowych (3)
i (4), klocka hamulcowego (5), wieszaków (6) i (7) oraz
nastawiacza (8). Punkt obrotu wieszaków (6) i (7)
jest punktem zawieszenia urządzenia hamulcowego na
ramie pojazdu. Dźwignie przycylindrowe (3) i (4) znajdują się pomiędzy wieszakami, na których znajdują się
ślizgi (10) dla sworznia (11), łączącego tłoczysko (12)
z dźwigniami przycylindrowymi (3) i (4). Punkt obrotu
dźwigni przycylindrowych oparty jest na sworzniu
(13) położonym pomiędzy płytami korpusu. Jarzmo (9)
łączy nastawiacz (8) z korpusem (2). (2 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu umożliwiającego uzyskanie krótkotrwałego prądu służącego do przemagnesowania płytek ciernych.
Układ zasilania do sprzęgła lub hamulca według
wynalazku charakteryzuje się tym, że stycznik (1) połączony jest z kondensatorem (2) dla wytworzenia
przeciwprądu stykami czynnymi (3) i (4) i stycznikami
biernymi (5), (6), a cewka sprzęgła (7) połączona jest
ze stycznikiem (1) przez styki czynne (8, 9) i styki
bierne (5, 6).
(1 zastrzeżenie)

F16D

P. 202829 T

08.12.1977

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec",
Mielec, Polska (Piotr Rudny, Jan Kuroń, Edward Baba).
Sprzęgło rozłączne szybko nastawialne
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
szybko nastawialnej konstrukcji przenoszącej moment
obrotowy w obydwu kierunkach ruchu.
Sprzęgło rozłączne szybko nastawialne według wynalazku ma na wałku (2) zamocowaną obrotowo
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dźwignię (1), z którą pozostaje w sprzężeniu poprzez
zabierak (3), zębnik (4) i koło (5). Układ w połączeniu
utrzymuje siła sprężyny (9), a blokowanie takiego
sprzężenia następuje poprzez krawędzie (19) zabieraka
(3) i występy (17) i (18) w zębniku (4) i dźwigni (5).
(2 zastrzeżenia)

F16D
B60T

P. 205821

05.04.1978

Pierwszeństwo: 05.04.1977 - W. Brytania (nr 14239/77)
Girling Limited, Birmingham, Wielka Brytania.
Antyblokujący układ sterowania hamulcowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu zapewniającego dopuszczalny, całkowity docisk hamowania.
Układ zawiera czujnik (s) prędkości koła wytwarzający sygnał proporcjonalny do prędkości koła, obwód
różniczkujący (DIFF) ten sygnał, do którego dołączony jest komparator (COMP) wytwarzający wyjściowy
sygnał sterujący zespołem impulsowym (P). Zespół
impulsowy (P) wytwarza impuls luzowania docisku
hamulcowego o zadanej maksymalnej wartości czasu
trwania. Układ zawiera ponadto zespół taktowania
czasu wstrzymania (I) zapobiegający ponownemu załączeniu zespołu impulsowego (P) przez czas zadany
po zakończeniu wspomnianego impulsu luzowania docisku hamulcowego.
(11 zastrzeżeń)

F16D
B60T

P. 205822

05.04.1978

Pierwszeństwo: 05.04.1977 - W. Brytania (nr 14240/77)
Girling Limited, Birmingham, Wielka Brytania.
Antyblokujący układ sterowania hamulcowego
Antyblokujący układ sterowania hamulcowego zawiera czujnik (S), prędkości kół wytwarzający sygnał
proporcjonalny do prędkości koła, pierwszy łącznik
(Al, A2) sterowany sygnałem czujnika (S), drugi łącz-
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nik (A3) załączany przy wysterowaniu pierwszym impulsem sterującym, a który przy załączeniu powoduje
powstanie drugiego impulsu sterującego powodującego luzowanie docisku hamulcowego. Dalej układ zawiera kondensator (C2) gromadzący ładunek zależny
od spadku prędkości koła, połączony z pierwszym
łącznikiem (Al, A2) oraz z drugim łącznikiem (A3),
który to kondensator rozładowuje się w zadany sposób po zakończeniu pierwszego impulsu sterującego
i powoduje zakończenie drugiego impulsu sterującego,
gdy zgromadzony ładunek zmniejsza się do zadanego
poziomu.
(11 zastrzeżeń)

F16F
F04C

P. 197480

18.04.1977

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 179782
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych „Cebea", Kraków, Polska (Stanisław Kulig, Andrzej Góral, Włodzimierz Surkow,
Andrzej Szczepanik).
Zespół tłumiący pulsację i hałas zwłaszcza w sprężarkach tłokowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania zespołu, w którym zmiany przekroju kanału będą miały charakter wykładniczy. Zespół tłumiący pulsację
i hałas, zwłaszcza w sprężarkach tłokowych zawierający obudowę i co najmniej jeden wspornik łączący
filtr i jego osłonę z tłumiącym wkładem, według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma co najmniej
jeden wkład (2), który w obszarze największego zbliżenia do obudowy (1) ma co najmniej jedną szczelinę
(3) w kształcie prostokąta lub podobnego, zaś otwór (4)
łączący przestrzeń wewnętrzną (5) obudowy (1) z przestrzenią zewnętrzną jest usytuowany korzystnie po
przeciwległej stronie w stosunku do szczeliny (3),
przy czym najmniejszy przekrój przepływu (9) znajduje się między krawędziami (8) szczeliny (3) a otwo-
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rem (4). Szczelina (3) zaopatrzona jest w stożkowe powierzchnie (7), które tworzą łącznie z powierzchnią zewnętrzną wkładu (2) i wewnętrzną powierzchnią obudowy (1) kanały o zmiennych przekrojach, wywołuj ą c e przepływ gazu o charakterze wykładniczym.
(3 zastrzeżenia)
F16F

P. 197710

27.10.1977

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabędy", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych, Gliwice, Polska (Bogusław Duchowicz, Czesław Ochwat).
Amortyzator cierny, zwłaszcza do zawieszeń szybkobieżnych pojazdów
Amortyzator cierny do .zawieszeń szybkobieżnych
pojazdów gąsienicowych, kołowych i innych samobież»ych urządzeń ma postać wielopłytkowego sprzęgła
mokrego, którego tarcze cierne (13) i (15) są dociskane do siebie zmienną siłą, wywieraną przez nakrętkę
(18) osadzoną na gwincie (19), (20), (21) i (22) na czopie (2) wahacza podłużnego (1) ułożyskowanego w
w korpusie (9) amortyzatora przytwierdzonym do boku (10) pojazdu. Nakrętka (18) zewnętrznym zarysem
jest prowadzona osiowo w wielowypuście (16) korpusu
(9). Czynne tarcze cierne (13) są osadzone na wielowypuście (11) wydrążonego czopa (2) wahacza (1).
Bierne tarcze cierne (15) są osadzone na wielowypuście
(16) korpusu (9). Wahacz (1) ma osadzone obrotowo
koło nośne toczące się po gąsienicy. Amortyzator znajduje zastosov/anie do niezależnych zawiesień pojazdów,
które to zawieszenia są wyposażone w elementy sprężyste o postaci drążków skrętnych.
(2 zastrzeżenia)

F16F

P. 202945 T

13.12.1977

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Stanisław Kasprzyk, Wojciech
Marcinowski).
Dynamiczny tłumik wibracji narzędzia wibroudarowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji wytłumiającej wibracje w szerszym zakresie częstotliwości.
Dynamiczny tłumik wibracji narzędzia wibroudarowego według wynalazku składa się z zamocowanych
do lufy (1) narzędzia wibroudarowego elastosprężystych pierścieni tłumiących (2), na których są osadzone masy skupione (3, 4, 5, 6). Elastosprężyste pierścienie tłumiące (2) są osłonięte obudową (7), która
równocześnie stanowi uchwyt narzędzia wibroudarowego.
(1 zastrzeżenie)

F16H

P. 197413

13.04.1977

Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych
i Samojezdnych Ośrodka Badawczo-Rozwoj owego przy
Kombinacie Urządzeń Mechanicznych „Bumar", „Łabędy", Bielsk«-Biała, Polska (Edward Hyrlik, Eugeniusz Samek, Rufin Szafron).
Hydrauliczny układ zasilania siłowników
Hydrauliczny układ zasilania służy do zasilania równoczesnego większej ilości siłowników hydraulicznych,
używanych zwłaszcza przy podnoszeniu lub opuszczaniu konstrukcji dachu. Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma drugi stopień zasilacza,
który stanowi pompa i rozdzielacz sterujący. W pompie tłoczki (2) współpracują poprzez kulki (4) z wałem
korbowym (3) ułożyskowanym w korpusie (1). W rozdzielaczu sterującym znajduje się tłoczek (6) z kanałami (7), których ustawienie zależne jest od tego,
czy zespół konstrukcyjny ma być podnoszony czy
opuszczany. Do zmiany położenia kanałów (7) tłoczka (6) stosuje się dźwignię połączoną z tłoczkiem (6).
(1 zastrzeżenie)

F16H
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P. 197465

16.04.1977

Zakłady Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych
„Madro" i Biuro Projektów Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych, Kraków, Polska (Janusz Borek,
Ryszard Papka).

Wsporniki (1 i la) mają otwory (7 i 7a), w których
umieszczone są czopy (8 i 8a) krzyżaka (11). W krzyżaku (11) utwierdzony jest wałek ślimaka (9) z kołem
zębatym (4) współpracującym z kołem zębatym umieszczonym na wałku do mechanicznego i ręcznego napędu.
(3 zastrzeżenia)

Przekładnia obiegowa o zazębieniu zewnętrznym oraz
sposób jej montażu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania przekładni o elastycznym połączeniu kół zębatych oraz
umożliwiającej montaż zapewniający prawidłową geometrię zazębienia i równomierne rozdzielenie momentu obrotowego na wszystkie pary kół satelitarnych.
Przekładnia obiegowa według wynalazku ma wewnątrz korpusu (1) osadzone na osiach (3) pary kół
satelitarnych (z2) i (zs) zazębiające się z kołami słonecznymi (zi) i (z4), przy czym koła satelitarne (z2)
i (z3) połączone są kołkami łączącymi (7) składającymi się z łubków metalowych, pomiędzy którymi znajduje się masa sprężysta.
Sposób montażu przekładni obiegowej według wynalazku polega na tym, że składa się przekładnię na
płycie montażowej i oznacza się położenie współpracujących ze sobą kół słonecznych (zi) i (z4) oraz satelitarnych (z2) i (zs), przy czym osie (3) kół satelitarnych (z2) i (z3) osadzone są z jednej strony w pierścieniach montażowych, przez które nawierca się otwory montażowe (29), następnie po demontażu przekładni łączy się koła satelitarne (z2) i (z3) kołkami ustalającymi i wierci się nowe otwory (6), w których osadza się kołki łączące (7). Końcową fazą jest złożenie
przekładni według oznaczeń.
(3 zastrzeżenia)

F16K

P. 197295

07.04.1977

Stocznia Gdańska, im. Lenina, Gdańsk, Polska (Gustaw Wawrzyniak, Józef Chrzanowski).
Pneumatyczny zawór bezpieczeństwa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji umożliwiającej prawidłową pracę przy
znacznym zanieczyszczeniu powietrza.
Niskociśnieniowy, sprężynowy, pneumatyczny zawór
bezpieczeństwa według wynalazku zawiera korpus (1)
mający w pobliżu jednego końca otwory wylotowe
powietrza (2), a na końcu króciec (3). Drugi koniec
korpusu (1) połączony jest gwintowo z głowicą (5)
mającą współosiowe otwory, z których otwór o większej średnicy przebiega na części długości natomiast
otwór o mniejszej średnicy jest przelotowy. Końcówka
głowicy (5) od strony otworu przelotowego ma przekrój o zarysie zewnętrznym sześciokąta foremnego.
W otworze przelotowym głowicy (5) osadzony jest koniec suwaka (8), którego drugi koniec ma postać stopki (10) dociskanej przez sprężynę śrubową (9) do
grzybka (11) poprzez kulkę (12). Grzybek (11) ma za-

F16H

P. 200457 T

24.08.1977

Fabryka Obrabiarek Specjalnych „Ponar-Poznań",
Zakład nr 2 „Jafo", Jarocin, Polska (Zygmunt Cypryan).
Sposób regulacji luzu międzyzębnego przekładni zębatej oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu płynnej regulacji luzu międzyzębnego w trakcie
montażu oraz w normalnej eksploatacji oraz urządzenia zapewniającego taką regulację.
Sposób regulacji według wynalazku polega na tym,
że przesuwa się wsporniki (1 i la) w skośnym rowku, co powoduje oddalanie i przybliżanie koła zębatego (4) w stosunku do koła zębatego, po czym utwierdza
się wsporniki (1 i la). Urządzenie według wynalazku
ma wsporniki (1 i la), które mają skośne prowadnice
(6 i 6a) umieszczone przesuwnie w rowku korpusu (3).
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rys. zewnętrzny przekroju poprzecznego w kształcie
pięciokąta foremnego, a od dołu ma otwór, w którym
osadzona jest uszczelka (13) dociskana do gniazda (14)
u wylotu króćca (3).
(1 zastrzeżenie)
F16K

P. 203421

28.12.1977

Fabryka Samochodów Osobowych POLMO, Warszawa, Polska (Tadeusz Kozłowski).
Zawór

elektromagnetyczny do sterowania przepływem cieczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji eliminującej przecieki cieczy i umożliwiającej wykorzystanie cieczy jako środka amortyzującego
przesuw rdzenia oraz charakteryzującej się cichą pracą. Zawór według wynalazku ma metalowy korpus (1),
w którym osadzony jest grzybek (2) połączony z rdzeniem (3). Grzybek (2) uszczelniony jest w siedzisku
uszczelką (4) dociśniętą pierścieniem (4). Korpus (1)
od góry zamknięty jest tuleją (6) i uszczelką (7). Na
tulei (6) osadzona jest cewka (8) z rdzeniem (9).
(1 zastrzeżenie)

F16K

P. 203597 T

63

niowym, a także w układzie ciśnieniowym przy sterowaniu przepływem w rurociągach, charakteryzującej się prostą obsługą i prostą technologią wykonania.
Zawór grzybkowy dźwigniowy według wynalazku
charakteryzuje się tym, że grzybek (14) przegubowo
zamocowany na popychaczu (7) otrzymuje napęd za
pośrednictwem dźwigni zewnętrznej (4) i następnie
dźwigni wewnętrznej (5), zamocowanych na wałku
napędowym (3), łożyskowanym i uszczelnionym w
bocznych ścianach komory stanowiącej kieszeń boczną (2) korpusu (1) zaworu.
(7 zastrzeżeń)
F16L

P. 197320

08.04.1977

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego
„Predom-Polar", Wrocław, Polska (Edward Szczelina,
Czesław Zadrożny).
Sposób łączenia węży z końcówkami urządzeń poprzez
nasadzanie oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Sposób łączenia węży z końcówkami urządzeń według wynalazku polega na tym, że koniec węża podgrzewa się strumieniem gorącego powietrza w temperaturze 80-120°C przez czas 10-30 sekund, po czym
koniec ten nasuwa się na końcówkę urządzenia.
Urządzenie według wynalazku składa się z elementu grzejnego (1), przewodu zasilającego powietrze (2)
i odprowadzającego powietrze (3) z zaworem odcinającym (7), na końcu którego znajduje się rękojeść (4).
Element grzejny (1) połączony jest z instalacją elektryczną (5) zasilaną napięciem przemiennym 220 V poprzez
zabezpieczenie 10 A (8) i wyłącznik dwubiegunowy (6).
(4 zastrzeżenia)

31.12.1977

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Betonów „Cebet", Warszawa, Polska (Stanisław Gębarowski, Franciszek Laudy).
Zawór grzybkowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji umożliwiającej pracę w układzie bezciśnie-

F16L

P. 197349

12.0a.1977

Wyrskie Zakłady Budowy Urządzeń Chemicznych,
Tychy-Wyry, Polska (Mirosław Zasada, Ryszard Rutkowski).
Złącze do rur
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji eliminującej przecieki kwasu siarkowego do
układu zamkniętego wody chłodzącej.
Złącze do rur, zwłaszcza do łączenia czołowego rur
żeliwnych jak prostki i kształtki, stosowane w instalacjach przemysłu chemicznego, według wynalazku ma
dwa kołnierze (1), z otworami stożkowymi, ściągane
śrubami (2), i przynajmniej jeden pierścień (3) z występem, osadzonym na gorąco w wycięciu rury (6),
którego powierzchnia czołowa (7) pokrywa się z powierzchnią czołową (8) rury (6), przy czym w wycięciu (5) rury (6) osadzona jest uszczelka (10), a między
płaszczyznami czołowymi łączonych rur osadzona jest
uszczelka (9) o szerokości równej grubości ścianki rury (6) i pierścienia (3).
(4 zastrzeżenia)
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14.12.1977

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych (Czesław
Mazurek, Henryk Sieradzki, Stanisław Drupka).
Złącze kołnierzowe do rur
Złącze do rur deszczownianych przemieszczanych
mechanicznie według wynalazku składa się z dwóch
prostych kołnierzy (1) i (2) skręcanych śrubami i uszczelnianych uszczelką (3). Na styku kołnierzy (1) i (2)
ma pierścieniowe wybranie, w które wchodzi wkładka
(5). Wkładka (5) może być częścią składową elementu
nośnego (6) rurociągu oraz może mieć zabieraki (7).
(2 zastrzeżenia)

F16L

P. 197796

30.04.1977

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 183849
Huta Siechnice, Siechnice k/Wrocławia, Polska (Wiesław Kurdowski, Zenobiusz Szczepanik, Marian Rudawski, Roman Sobczuk, Albert Jochelson, Leszek
Chomicki, Zygmunt Krupa, Aleksander Jochelson).
Sposób ustalania postaci żużla uzyskiwanego w procesie wytwarzania żelazochromu i utylizacja tego żużla
Sposób utylizacji ustalonego żużla uzyskiwanego w
procesie wytwarzania żelazochromu polega na tym, że
żużel stosuje się w postaci odlewanych na gorąco płytek lub innych kształtek do wykładzin rurociągów lub
ścian pojemników materiałów sypkich i kawałkowych,
od których wymaga się odporności na ścieranie.
(1 zastrzeżenie)
F16L

P. 202633 T

02.12.1977

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego
„Miastoprojekt Łódź 2", Łódź, Polska (Bronisław Hiellebrand).
Dźwiękośzczelne połączenie rur
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji tłumiącej i eliminującej przenoszenie
dźwięków z jednej rury na drugą.
Dźwiękośzczelne połączenie rur wg wynalazku charakteryzuje się tym, że między łączonymi rurami (1
i 4) jest umieszczona elastyczna przegroda (7) będąca
jednocześnie uszczelką, zaś metalowe elementy łączące rury są od niej również oddzielone elastyczną przegrodą.
(3 zastrzeżenia)

F16N

P. 202624 T

01.12.1977

Zakłady Metalowe im. Gen. Waltera „Predom-Łucznik", Radom, Polska (Stanisław Michalak, Marian
Gorzkowski, Tadeusz Majewski).
Smarownica sprężonego powietrza
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji o zmniejszonych oporach przepływu oraz
eliminującej straty ciśnienia. Smarownica sprężonego
powietrza według wynalazku charakteryzuje się tym,
że w korpusie (1) ma wykonany kanał przepływowy
(2), w którym od strony wlotu umieszczona jest dysza (3) zbieżna w kierunku przepływu czynnika roboczego, mająca kształt stożka ściętego płaszczyzną prostopadłą do jego osi i połączonego od strony mniejszej
średnicy z cylindrycznym otworem (12). W pobliżu
górnej tworzącej tego otworu znajduje się wylot rurki kroplącej (8) elementu kroplącego (7) skierowany
prostopadle do osi otworu dyszy (3).
Smarownica według wynalazku stosowana jest w
układach sterowania i napędu pneumatycznego.
(1 zastrzeżenie)
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P. 203660 T

31.12.1977

F21M
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P. 207500

08.06.1978

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

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „ZELMOT",
Warszawa, Polska (Stefan Bester, Sławomir Łasiewicki, Bogdan Wrzesiński).

Układ równoległy do centralnego smarowania obrączek w przędzarkach i skręcarkach obrączkowych

Reflektor do pojazdów samochodowych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu smarowania zapewniającego dobre i skuteczne smarowanie obrączek. Układ według wynalazku ma
szereg rur (1), do których mocowane są obrączki (2)
przy pomocy uchwytów (4). W miejscu mocowania obrączek (2) w rurach (1) wykonane są otwory (5) dla
odprowadzenia knotów (6), które pobierają olej (7)
znajdujący się w rurze (1). Otwór (5) przykryty jest
filcową wkładką (8) i pokrywką (9). Końce rur (1)
zaopatrzone są w olejowskazy.
(2 zastrzeżenia)

F16P

P. 203381 T

Przedmiotem wynalazku jest reflektor do pojazdów
samochodowych wyposażony w więcej niż jedno źródło światła, które nie powoduje olśniewania i oślepiania innych użytkowników drogi, zapewniając dostateczne oświetlenie drogi i czyniąc pojazd dobrze widocznym. Zastosowanie reflektora ze światłem miejskim ma korzystny wpływ na bezpieczeństwo ruchu
drogowego.
Reflektor zawiera źródło światła miejskiego (6)
umieszczone w części lustra parabolicznego (1), leżącej
poniżej osi potycznej (A-A) reflektora.
(6 zastrzeżeń)

23.12.1977

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Jacek
Przygodzki, Tadeusz Klimek, Krzysztof Barwicki, Józef Lichnowski, Józef Kuśmierz).
Osłona fotoelektryczna zabezpieczająca obsługę urządzeń mechanicznych zwłaszcza pras, przed wypadkiem
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy układu
fotoelektrycznego, który nie reagowałby na światło
rozproszone pochodzące od naświetlaczy i obcych źródeł światła, a jedynie na główny strumień światła.
Osłona fotoelektryczna według wynalazku ma naświetlacze z diodami elektroluminescencyjnymi (1),
które włączane są kolejno z dużą szybkością za pomocą układu elektronicznego (5). Przebieg strumienia
świetlnego (4) kontrolowany jest za pomocą detektorów
promieniowania (3) przełączanych układem elektronicznym (6), którego praca jest zsynchronizowana z
układem (5). W przypadku przesłonięcia strumienia
świetlnego układ (6) włącza sygnał alarmowy i/lub wyłącza napęd maszyny (7).
(1 zastrzeżenie)

F21P
GO5B

P. 198540

30.05.1977

Zakład
Urządzeń
Teatralnych - Specjalistyczna
Spółdzielnia Pracy, Warszawa, Polska (Andrzej Sosnowski, Eugeniusz Stefankiewicz).
Sposób sterowania zespołem urządzeń iluminofonicznych
Sposób według wynalazku polega na tym, że za pomocą magnetofonu (1), co najmniej dwuśladowego
lecz korzystnie czterośladowego, steruje się urządzenie
programujące, korzystnie elektryczną nastawnię (2).
Jeden ślad magnetofonu (1) wykorzystuje się do uruchamiania zaprogramowanych uprzednio cyklów cza-
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sowych widowiska poprzez wspomnianą nastawnię (2),
zaś drugi lub pozostałe ślady wykorzystuje się do odtwarzania programów dźwiękowych. Programy te doprowadza się do fotoelektrycznego mieszacza (5) i tam
poddaje obróbce według programu zakodowanego w
nastawni (2). Sygnał wyjściowy, zależny od intensywności świecenia żarówek w mieszaczu, podaje się do
wzmacniacza (6) mocy i dalej do głośników (7). Część
obwodów nastawni (2) wykorzystuje się bezpośrednio
do sterowania efektów świetlnych, które realizuje się
za pośrednictwem tyrystorowych regulatorów (3) połączonych z reflektorami (4).
(2 zastrzeżenia)
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Lampka charakteryzuje się tym, że jako element
świecący zastosowano jedną lub więcej diod elektroluminescencyjnych (3) osadzonych w przeźroczystej
osłonie (2) umocowanej w korpusie (i), przy czym
korpus (1) jest ukształtowany z lanej żywicy utwardzonej. Dla ograniczenia prądu do wartości wymaganej do zasilania diod (3) zastosowano rezystory (6)
lub transformator włączony między diody (3) i zaciski wyjściowe (5).
(1 zastrzeżenie)
F22B

P. 204017

T

14.01.1978

21.01.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń
Energetycznych, Tarnowskie Góry, Polska (Czesław
Jędrusyna).

Filmowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Techfilm",
Warszawa, Polska (Władysław Dybczyński, Elżbieta
Klijanowicz-Guk).

Wymiennik ciepła zwłaszcza przepływowa wytwornica
pary

F21P
G03B

P. 204152 T

Projektory halogenowe

,

Przedmiotem wynalazku są projektory halogenowe
o mocy 650, 1000 i 2000 W, przeznaczone do oświetlania planów zdjęciowych światłem kierunkowym o
regulowanej wiązce. Posiadają one obrotowo-symetryczny odbłyśnik (2), który w przekroju osiowym posiada kształt tak skorygowanej paraboli, aby promienie świetne pochodzące ze źródła światła (1) były wysyłane z oprawy oświetleniowej w ściśle określonym,
kącie użytecznym (a). Powierzchnia czynna odbłyśnika posiada piaskowaną fakturę o wzrastającym stopniu zmatowania ze wzrostem średnicy odbłyśnika, w
celu zwiększenia równomierności oświetlenia przy
zmianie stopnia koncentracji wiązki świetlnej.
(3 zastrzeżenia)

F21V

P. 204582

Przedmiotem wynalazku jest wymiennik ciepła zwłaszcza przepływowa wytwornica pary stosowana szczególnie w energetyce jądrowej.
Wymiennik ciepła według wynalazku ma wewnątrz
wkładu grzewczego (3) zabudowany centralnie rurowy przewód (4), który osadzony jest trwale w otworze górnego dna sitowego (5) i przeprowadzony jest
przez dolne dno sitowe (6) oraz wyprowadzony jest na
zewnątrz wytwornicy pary przez odpływowy króciec
(7) czynnika grzewczego. Przy wykonaniu rurowego
przewodu (4) z materiału różniącego się współczynnikiem rozszerzalności od materiału rur wkładu grzewczego (3), w czasie montażu rury wkładu grzewczego
(3), w połowie długości odchylone są od pionu.
(3 zastrzeżenia)

10.02.1978

Pomorskie Zakłady Aparatury Elektrycznej „Ema-Apator", Toruń, Polska (Jerzy Bączkowski, Tadeusz
Jaworski).
Sygnalizacyjna lampka przeciwwybuchowa
Przedmiotem wynalazku jest sygnalizacyjna lampa
przeciwwybuchowa, eliminująca konieczność wymiany
elementów świecących oraz zwiększająca bezpieczeństwo w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, par i pyłów.
F22D

P. 198290

21.05.1977

Zakłady Energetyczne Okręgu Wschodniego, Radom,
Polska (Ryszard Maczan, Zbigniew Milewski, Krzysztof
Skoczeń, Ryszard Baczyński).
Sposób i układ do pomiaru poziomu wody w walczakach kotłów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji wpływu ciśnień dynamicznych (zakłócających) pary i wody
na wartość ciśnienia poziomu wody w walczaku, wskazywanego przez naczynie kondensacyjne.
Sposób według wynalazku polega na pomiarze poziomu wody w walczakach kotłów przez pobór impulsów ze współpracujących komór uspokajająco-uśredniających wodnej (3) i parowej (5). Impulsy te są
przekazywane do naczynia kondensacyjnego wskazującego poziom wody w walczaku.
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Układ według wynalazku rna komorę uspokajająco-uśredniającą wodną (3), w której jest zabudowana
rurka impulsowa wodna (1) o odpowiedniej średnicy,
doprowadzająca impuls ciśnienia statycznego wodnego
do naczynia kondensacyjnego. Do naczynia kondensacyjnego podłączona jest również rurka impulsowa parowa (6) o dobranej średnicy, doprowadzająca impuls
ciśnienia statycznego parowego, zabudowana na komorze uspokajająco-uśredniającej parowej (5).
(3 zastrzeżenia)
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(6) pojemnika (1), przylegający do ściany bocznej (2)
zaopatrzonej w otwór (8), jest usytuowany co najmniej
w przybliżeniu poziomo lub też jest nachylony w dół
z obu stron drogi tłoczyska (11) poczynając od tego tłoczyska (11), zaś wymiar tego obszaru (21) w kierunku
poprzecznym do tłoczyska (11) wynosi wielokrotność
średnicy końcówki (12) tłoczyska (11).
(13 zastrzeżeń)

F23D

P. 208055

28.06.1978

Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie, Filia w
Krakowie, Kraków, Polska (Zdzisław Knap, Augustyn
Michałowski, Janusz Żaczkowski, Edward Pelczar,
Henryk Bojara, Zdzisław Trojanowski).
Palnik

F23B
F23K

P. 205824

05.04.1978

Pierwszeństwo: 06.04.1977 - Szwajcaria (nr 4347/77)
Hans Grossnikiaus, Brienz, Szwajcaria.
Urządzenie do opalania drewnem o samoczynnym
zasilaniu komory paleniskowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie możliwości wykorzystywania drewna dowolnej wielkości, postaci
i jakości.
Urządzenie według wynalazku ma pojemnik (1) na
drewno w dolnej części ściany bocznej (2). Pojemnik
(1) ma otwór (8) o wzmocnionym obrzeżu, uchodzący
do kanału załadowczego (9), prowadzącego do komory
paleniskowej (10). Do wewnątrz kanału załadowczego
(9) sięga na końcu swego suwu roboczego tłoczysko (11),
którego końcówka (12) zwrócona w stronę otworu (8)
jest w przekroju poprzecznym równa lub mniejsza
względem otworu (8). Tłoczysko (11) jest napędzane
ruchem posuwisto-zwrotnym w pojemniku (1) za pomocą urządzenia napędowego (13, 14). Obszar (21) dna

Przedmiotem wynalazku jest palnik gazowy dyfuzyjny. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy
palnika umożliwiającego uzyskanie intensywnego, długiego płomienia z możliwością łatwej i płynnej regulacji zarówno wydatku gazu jak i długości płomienia.
Palnik gazowy dyfuzyjny według wynalazku ma
korpus (5), zakończony stożkową dyszą (1).
Wewnątrz korpusu umieszczone jest przesuwnie
walcowe wrzeciono (2) zakończone stożkiem, na którego powierzchni bocznej znajdują się skrzydełka (3).
Powierzchnie boczne skrzydełek są powierzchniami
śrubowymi, a krawędzie skrzydełek są równoległe do
powierzchni wewnętrznej stożka dyszy.
W przedniej części korpusu znajduje się kierownica, złożona z łopatek (4), pochylonych w kierunku
zgodnym z kierunkiem nachylenia skrzydełek (3).
Łopatki kierownicy oraz skrzydełka wrzeciona powodują silne zawirowanie strumienia gazu wokół dyszy, zaś wydatek lub prędkość wylotową gazu reguluje się przez przestawienie wrzeciona wzdłuż osi
przy pomocy śruby regulacyjnej (6).
(6 zastrzeżeń)
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F23J

P. 204109 T

18.01.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń
Energetycznych, Tarnowskie Góry, Polska (Jerzy Poliga, Henryk Duda).
Odżużlacz cięgnowy mokry
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji odżużlacza i zmniejszenie kosztów jego
produkcji.
Odżużlacz cięgnowy mokry charakteryzuje się tym,
że ma górne cięgno (10) i dolne cięgno (11). Cięgna
(10) i (11) zamocowane są na jednym końcu do bębnów (5) i (6) osadzonych na napędowym wale (4),
a na drugim końcu do bębnów (8) i (9) osadzonych
na zwrotnym wale (7). Do środkowej części dolnego
cięgna (11) przymocowany jest wieszak (13) z przegubowo osadzonymi elementami wygarniającymi (12),
które w czasie ruchu roboczego przesuwają się po
dnie żużlowego zbiornika (1), a w czasie ruchu jałowego nad warstwą żużla zebranego w żużlowym
zbiorniku (1).
(5 zastrzeżeń)
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mechanicznym (1), który - według wynalazku połączony jest poprzez zbiornik pośredni (2) z podajnikiem ślimakowym (3) o przeciwnie zwiniętych do siebie zwojach (5) osadzonych na wspólnym wale (6).
Podajnik ślimakowy (3) połączony jest końcami poprzez zsypy (10) i eżektory (16) z przewodami zasilającymi (4), które wprowadzone są przez rozdzielacz
(8) do łoża fluidalnego (9). Przewody zasilające (4)
zaopatrzone są u wylotu w deflektory (7).
(1 zastrzeżenie)

F23N
F23D

P. 204262 T

25.01.1978

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków, Polska (Adam Poznański, Józef Barczyk, Lesław
Pawłowski, Bolesław Gawor).
Końcówka do stabilizacji płomienia w palnikach gazowych
Przedmiotem wynalazku jest końcówka do stabilizacji płomienia w palnikach gazowych mająca zastosowanie w przemyśle gazowniczym, metalurgicznym
i szklarskim.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia właściwości stabilizacyjnych końcówki.
Końcówka według wynalazku charakteryzuje się
tym, że wewnątrz osłony stabilizacyjnej (1) umieszczony jest nieruchomo, współosiowo pierścień stabilizujący (2), przy czym wewnętrzna średnica (D) osłony
stabilizacyjnej (1) jest większa od zewnętrznej średnicy (d) pierścienia stabilizującego (1), a odległość (1)
wylotu osłony stabilizacyjnej (1) do pierścienia stabilizującego (2) jest większa od 0.
(1 zastrzeżenie)

F23K

P. 204108 T

18.01.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń
Energetycznych, Tarnowskie Góry, Polska (Czesław
Lubas, Tadeusz Szulc, Jan Cwieląg, Andrzej Pogodziński).
Układ pneumatycznego zasilania łoża fluidalnego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji giętych odcinków przewodów zasilających, a przez to
poprawy dyspozycyjności układu zasilania oraz
zmniejszenia zużycia przewodów na skutek erozji.
Układ pneumatycznego zasilania łoża fluidalnego
paliwem stałym zawiera transporter (12) podający
paliwo z bunkra węglowego (11) do zbiornika przykotłowego (13) zamkniętego od dołu transporterem

F24D

P. 202988 T

15.12.1977

Politechnika Łódzka, Lodź, Polska (Tadeusz Trojanowski).
Układ centralnego, powietrznego, stropowego ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń
Układ centralnego, powietrznego, stropowego ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń, według wynalazku charakteryzuje się tym, że część przewodów, którymi przepływa powietrze jako medium grzejne lub
chłodzące stanowią kanały konstrukcyjne wielootworowych płyt stropowych (5).
(1 zastrzeżenie)

Nr 26 (132) 1978

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

59

Urządzenie stanowiące wymiennik (1) zaopatrzony
w kanały (2) i (3) przedzielone przeponą według wynalazku charakteryzuje się tym, że na jednym z przewodów powietrza (5), (6), (7) lub (8), w szereg z wymiennikiem (1) włączony jest przynajmniej jeden element (9) lub (10) wymuszający ruch powietrza.
(2 zastrzeżenia)

F24F

P. 203494 T

28.12.1977

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urządzeń
Ochrony Powietrza „OPAM", Katowice, Polska (Ryszard Kwik, Henryk Sekta, Bogusław Malisz, Bernard
Mężyk).
Sposób wymiany urządzeń odpylających w instalacjach odpylających bez przerywania procesu odpylania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
wymiany urządzeń odpylających bez przerywania
procesu odpylania.
Sposób według wynalazku polega na tym, że przewidziane do zabudowania urządzenie odpylające (2)
buduje się na torowisku (5) w bezpośrednim sąsiedztwie pracującego urządzenia odpylającego (1) przeznaczonego do wymiany. Następnie podłącza się nowo wybudowane urządeznie odpylające (2) do istniejącej instalacji odpylającej (6) odpowiednimi przewodami gazowymi (4). Wtedy demontuje się urządzenie
odpylające (1) i przesuwa się na jego miejsce urządzenie odpylające (2) wykorzystując do tego celu
wcześniej zbudowane torowisko (5) by następnie zdemontować przewody gazowe (4) oraz torowisko (5).
(1 zastrzeżenie)

F24F

P. 204107 T

18.01.1978

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych „BIPROMOG", Gliwice, Polska (Zbigniew Wędrychowicz).
Sposób i urządzenie do wentylowania pomieszczeń,
zwłaszcza ogrzewanych lub oziębianych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania
energii cieplnej, która była nieproduktywnie wyrzucana do atmosfery wraz z zużytym powietrzem oraz
osuszania powietrza w pomieszczeniu wentylowanym.
Sposób według wynalazku polega na tym, że przez
wymiennik ciepła typu powietrze-powietrze o układzie przepływu przeciwprądowym lub krzyżowym,
przepuszcza się równocześnie zużyte powietrze wyrzucane do atmosfery i powietrze świeże czerpane z atmosfery do pomieszczenia.

F24H

P. 205737

31.03.1978

Pierwszeństwo: 01.04.1978 - Szwecja (nr 7703837-0)
SENSOTHERM AB, Sandviken, Szwecja.
Grzejnik
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
montażu przednich płyt na elementach grzejnych, zapewnienia łatwego dostępu do elementów grzejnych
w celu ich konserwacji oraz zapewnienia sztywnego
zamocowania płyt do elementów grzejnych.
Grzejnik ma element grzejny (1) pokryty przednią
płytą (2), której poziome boki (12, 13) są zagięte w
kształcie litery U lub V i zamocowane przesuwnie do
elementu grzejnego (1). Występy elementu grzejnego
(1) współpracujące z co najmniej jednym zagiętym
bokiem (12) płyty (2) zawierają według wynalazku elementy (15) sprężyste, zaś występy elementu grzejnego
(1) współpracujące z przeciwnym zagiętym bokiem
(13) płyty (2) stanowią pionowe rowki w elemencie
grzejnym (1).
(4 zastrzeżenia)
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F25D

P. 202731 T

07.12.1977

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Władysław Tomczak, Bronisław Janicki, Wojciech Mazurkiewicz, Ryszard Śnieżyk, Maciej Wieczorek).
Wymiennik ciepła z czynnikiem pośredniczącym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
przekazania ciepła pomiędzy dwoma płynami o różnej temperaturze z dużą sprawnością przy niewielkich różnicach temperatury tych płynów, bez konieczności wymuszania przepływu czynnika pośredniczącego.
Dwuczęściowy wymiennik ciepła z czynnikiem pośredniczącym, służący do przekazywania ciepła pomiędzy dwoma ośrodkami, o różnych temperaturach,
według wynalazku charakteryzuje się tym, że dolna
i górna część (I i II) wymiennika jest wyposażona
w usytuowany pionowo lub odchylony od pionu pod
kątem nie większym niż 85° element wymiennika lub
ich zestaw o podanej poniżej konstrukcji. Element
każdej części (I, II) wymiennika składa się z dowolnej ilości przewodów (2, 5) o dowolnym przekroju poprzecznym ustawionych w jednym rzędzie, przy czym
dolne końce przewodów (2) są zamknięte, a górne są
połączone wspólnym górnym poziomym kolektorem
(3), natomiast dolne końce przewodów (5) połączone
są dolnym poziomym kolektorem (6), a górne końce
są zamknięte. Górny kolektor (3) dolnej części (I) połączony jest z dolnym kolektorem (6) za pomocą parowego przewodu (7) i cieczowego przewodu (8).
(1 zastrzeżenie)

F27D
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P. 198211

17.05.1977

Huta „Łaziska", Łaziska Górne, Polska (Eugeniusz
Biolik, Tadeusz Makuch).
Urządzenie zasypowe pieca elektrycznego łukowo- oporowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie możliwości zasypywania powierzchni roboczej pieca elektrycznego
między elektrodami ułożonymi w trójkąt.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że do stałej części rury zasypowej (7) podłączona
jest pionowo skośna obrotowa końcówka (1). Końcówka (1) jest połączona promieniowo za pomocą dwóch
podpórek (2) z wałem obrotowym (3), który napędzany
jest poprzez łańcuch i koło łańcuchowe (5) dwoma
siłownikami (4). Skok siłownika (4) jest co najmniej
równy obwodowi koła podziałowego koła łańcuchowego (5).
Końcówka (1) rury zasypowej (7) jest otoczona cylindryczno-stożkowym płaszczem wodnym (6).
(2 zastrzeżenia)

F28B

P. 205655

29.03.1978

Pierwszeństwo: 01.04.1977 - Szwecja (nr 7703800^8)
AGA-CTC Varmeváxlare AB, Ronneby, Szwecja.

F27D

P. 198210

17.05.1977

Huta „Łaziska", Łaziska Górne, Polska (Józef Klepek).
Piec elektryczny łukowo-oporowy zwłaszcza redukcyjny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uaktywnienia
prawie całej przestrzeni roboczej pieca w czasie obrotu wanny pieca.
Piec elektryczny do produkcji zwłaszcza żelazostopów z trójkątnym układem elektrod i obrotową wanną, charakteryzuje się tym, że koło podziałowe elektrod jest mimośrodowo usytuowane w stosunku do
wanny pieca. Odległość środka koła podziałowego
elektrod od środka koła wanny pieca wynosi od 0,1
do 0,4 długości średnicy elektrody.
(1 zastrzeżenie)

Sposób wytwarzania wymiennika ciepła i urządzenie
do wytwarzania wymiennika ciepła
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie częściowej automatyzacji procesu wytwarzania wymiennika ciepła
i uproszczenia konstrukcji wymiennika.
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
wymiennika ciepła zawierającego szereg rur połączonych ze sobą równolegle do kierunku ruchu przepływającego przez nie czynnika.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że wprowadza się rury z zasobnika do wnętrza płaszcza półfabrykatu o otwartych krawędziach bocznych,
a następnie krawędzie dociska się i zgrzewa się
wzdłużnie. Płaszcz z wypełnionymi rurami zanurza
się pionowo w masie odlewniczej wypełniającej końce rur, a następnie odcina się jego końcówkę dla
otwarcia rur i uzyskania dna sitowego połączonego ze
ścianką zewnętrzną rur i ścianką wewnętrzną płaszcza.
Urządzenie do wytwarzania wymiennika ciepła charakteryzuje się tym, że ma zasobnik (1), zasobnik (8)
cylindrycznych otwartych półfabrykatów płaszcza (7)
i rur (10), elementy do umieszczania rur (10) w półfabrykacie (7), elementy (12, 13) zaciskające promieniowo krawędzie półfabrykatu, przyrząd zgrzewający
(11), elementy zanurzające końce rur (10) w masie
odlewniczej, zespół tnący (24) oraz elementy mocujące zestaw rur (10) z dennicami (28, 29) zawierającymi
złącza (32, 33).
(9 zastrzeżeń)
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Spiralny wymiennik ciepła
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji wymiennika, polepszenia uszczelnienia
i zwiększenia efektu samooczyszczania się wymiennika.
Spiralny wymiennik ciepła według wynalazku charakteryzuje się tym, że złożony jest z króćców (3)
i (4) sztywno złączonych, stanowiących konstrukcję
nośną, wokół której nawinięte są taśmy stalowe (1),
(2), (7), (8) tworzące kanały hydrauliczne wymiennika.
Pomiędzy króćcami (3) i (4) umieszczono przegrodę
(9) uniemożliwiającą mieszanie się czynnika grzewczego z ogrzewaniem. Taśmy stalowe (7) i (8), stanowiące uszczelnienie przestrzeni hydraulicznych, są połączone z taśmami (1) i (2), stanowiącymi ścianki
przestrzeni hydraulicznych, za pomocą spawania lub
klejenia.
(4 zastrzeżenia)

F28C

P. 208082 T

30.06.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol", Tarnobrzeg, Polska (Czesław Strumiłło, Tadeusz Kudra, Janusz Adamiec, Danuta Jurczak, Grażyna Panek).
Sposób schładzania gorących gazów w procesie wymiany masy oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Sposób według wynalazku polega na tym, że gorące
gazy wprowadza się do dolnej części kolumny, w której schładzane są intensywnym natryskiem cieczy
chłodzącej, przed wprowadzeniem do wyżej położonych komór z wypełnieniem ruchomym.
Urządzenie według wynalazku składa się z pustej
komory chłodzenia (2) położonej bezpośrednio pod
komorami z wypełnieniem ruchomym (4). Komora
chłodzenia (2) wyposażona jest w system intensywnie
działających zraszalników.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia odporności urządzenia na podwyższoną temperaturę
wprowadzanych gazów.
(4 zastrzeżenia)

F28F

P. 204189 T

23.01.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków, Polska
(Stanisław Cichocki, Kazimierz Wołek).
Rura żebrowana
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
sztywności rury, odporności na korozję sprawności
wymiany ciepła w odporności na przypadkowe uszkodzenie.
Rura żebrowana wykonana jest z co najmniej dwu
tworzyw o bardzo zróżnicowanych właściwościach fizycznych np. z metalu i tworzywa sztucznego.
Rura według wynalazku charakteryzuje się tym,
że tworzą ją powtarzalne elementy segmentowe (2
i 3), mające kształt krążków. Każdy krążek ma otwór
przelotowy okolony, po obydwu stronach krążka, ciąg-

F28D

P. 204131 T

21.01.1978

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
Opole, Polska (Ryszard Pazdan).
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łymi płaszczyznami przylgowymi, służącymi do łączenia elementów segmentowych, zestawionych w postać
rury i połączonych np. przez klejenie, skręcanie
i ściskanie osiowe.
(4 zastrzeżenia)
F42B

P. 204124

03.02.1977

Ośrodek Badań Uzbrojenia, Stalowa Wola, Polska
(Edward Luka, Stanisław Cisek, Józef Bojarczuk, Jan
Spustek, Marian Czeladzki).
Pocisk podkalibrowy
Pocisk według wynalazku jest wykonany z jednego
kawałka materiału i posiada część stożkową (1), zgrubienie środkujące (2). Poniżej zgrubienia środkującego (2) posiada podtoczenie (4) o zmiennej średnicy.
W tylnej części pocisku wykonany jest zarys pierścienia wiodącego (3).
Pocisk według wynalazku nadaje się do stosowania
na etapie projektowania i badań sprzętu artyleryjskiego i amunicji.
(1 zastrzeżenie)

Dział G
FIZYKA
G01B

P. 198486

27.05.1977

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pstrowski", Zabrze,
Polska (Stanisław Fortuński, Teodor Gwozdek, Zenon
Mision).
Urządzenie do pomiaru spękań w wyrobiskach górniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy urządzenia dla szybkiego i dokładnego wykonania pomiarów dla wykonania róży spękań.
Urządzenie do pomiaru spękań w wyrobiskach górniczych składa się z obudowy (4), z nastawnej tarczy
(I) z podziałką kątową, ze wskazówki (2) do pomiaru
azymutu spękań i klizymetru (3), przy czym obudowa (4) posiada wskaźniki (5 i 6) oraz szczeliny (9), #
a wskazówka (2) umocowana jest na obrotowej osi
(II) i posiada szczeliny (10), a całość urządzenia pracuje na zasadzie niemagnetycznej.
(1 zastrzeżenie)

G01B

P. 204368

31.01.1978

Pierwszeństwo: 01.02.1977 - Włochy (nr 7202A/77)
SELECONTROL S.A.S., Lecco, Włochy (Renzo Malatto).

Urządzenie do pomiaru kąta wygięcia arkusza blachy
w giętarce do blach
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy urządzenia umożliwiającego stały i natychmiastowy pomiar kąta podczas procesu wyginania oraz zmianę
nacisku i natychmiastową jego korekcję bez wyjmowania obrabianego arkusza blachy z giętarki.
Urządzenie do pomiaru kąta wygięcia arkusza blachy w giętarce do blach zawiera człon czujnikowy
(24) mający część czołową (25), usytuowany z możliwością liniowego przesuwu w otworze prowadzącym
(23) w zespole podtłocznikowym (10) i wystający z
rowka (19) w zespole podtłocznikowym (10) w płaszczyźnie symetrii rowka (19), prostopadle do powierzchni spoczynkowej (17). Część czołowa (25) członu czujnikowego (24) ma na powierzchni czołowej (2fi) wycięcie (27) współliniowe z rowkiem (19) w zespole
podtłocznikowym (10), o krawędziach (28, 29) mających zaokrąglenie o promieniu „r" równym promieniowi zaokrąglenia krawędzi (20, 21) rowka (19) w
kształcie litery „V". Urządzenie zawiera również
sprężynę (38) działającą pomiędzy zespołem podtłocznikowym (10) a członem czujnikowym (24) dla przesuwania go w otworze prowadzącym (23) i wysuwania
go z rowka (19) w kształcie litery „V", elementy oporowe dla utrzymywania członu czujnikowego (24) w po-
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Sposób pomiaru wektora prędkości cieczy zanieczyszczonej polega na pomiarze odchylenia od pionu
strumienia pęcherzyków gazu o kąt „a" przez przepływającą ciecz.
Sonda pęcherzykowa zawiera kolumnę (1), która
połączona jest z głowicą (2) mającą przezroczysty
wziernik (3) i segmentowe wkładki (4) określające
kierunek odchylenia się strumienia pęcherzyków.
(4 zastrzeżenia)

łożeniu spoczynkowym oraz elementy współpracujące z
członem czujnikowym (24) dla wytwarzania sygnału
odpowiadającego wartości kąta wygięcia a arkusza
blachy (18).
(6 zastrzeżeń)
G01D

P. 204759 T

17.02.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów „Mera-Elwro", Wrocław, Polska (Leszek Mulka).
Układ komutatora sygnałów analogowych zwłaszcza
prądowych
Przedmiotem wynalazku jest układ komutatora
sygnałów analogowych, zwłaszcza prądowych, mający
zastosowanie w elektronicznej aparaturze pomiarowej, szczególnie zaś w wielokanałowych urządzeniach
do rejestracji danych. W układzie według wynalazku
między szyną (H) i szyną (L) a wejściem wzmacniacza
(W) jest włączony bierny, rezystorowo-pojemnościowy
czwórnik (C), natomiast wejścia programujące wzmacniacza (W) są połączone z pozostałymi zestykami
przełączników (Pl - Pn), które to zestyki z jednej
strony są połączone razem, zaś wyjście wzmacniacza
(W) jest połączone poprzez dodatkowy przełącznik
(Po) z wyjściem układu.
(1 zastrzeżenie)

G01F

P. 198394

25.05.1977

«Fabryka Osprzętu Samochodowego „POLMO", Łódź,
Polska (Krzysztof Rójek, Sergiusz Jabłoński).
Fotoelektryczny czujnik poziomu cieczy

G01F

P. 198384

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz,
(Romuald Puzyrewski, Jerzy Sawicki).

24.05.1977
Polska

Sposób pomiaru wektora prędkości cieczy zanieczyszczonej oraz sonda pęcherzykowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru prędkościccieczy zawierającej zawiesiny lub osady.

Przedmiotem wynalazku jest fotoelektryczny czujnik poziomu słupa cieczy, stosowany w układzie kontroli sygnalizacji i regulacji.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy czujnika
0 zwartej konstrukcji, odpornego na zakłócenia radioelektryczne.
Fotoelektryczny czujnik poziomu cieczy jest czujnikiem odbiciowym. Ma on zespoły (A) i (B) optyczne
1 ściankę (C) przezroczystą usytuowane względem
siebie i związane razem mechanicznie w taki sposób,
że promienie świetlne z oświetlacza (2) uformowane
w wąską wiązkę przez układ (1) optyczny kierowane
są ukośnie na ściankę (C) przezroczystą, gdzie po odbiciu się od powierzchni graniczącej z ośrodkiem różnym od kontrolowanej cieczy, znajdującym się za
ścianką (C) przezroczystą, skierowane są wąską wiązką przez układ (3) optyczny do znajdującego się w
nim elementu (4) fotoelektrycznego, który pracuje w
układzie elektronicznym o dwustanowym wyjściu.
(1 zastrzeżenie)
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kształtowe końcówki wchodzące w odpowiadające im
wycięcia w dnie otworów ustalające jednoznacznie położenie elementów magnetycznych (11) względem magnesu (9). Elektroniczny układ przetwarzania sygnału
analogowego jest umieszczony na zewnątrz rurowej
osłony (1) w oddzielnej skrzynce przetwornika.
Urządzenie ma przegubowe nastawne w trzech płaszczyznach zawieszenie złożone z kabłąka (15) mocowanego do komory przyłączeniowej (2) oraz zestawu
dźwigni mocowanych względem siebie obrotowo.
(4 zastrzeżenia)
G01F

G01F

P. 198460

26.05.1977

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 195475.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Katowice, Polska (Zdzisław Karolczak, Michał Kondek,
Ludwik Korczak, Janusz Tobiczyk, Andrzej Turek).
Urządzenie do pomiaru prędkości przepływu powietrza
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia dokładnoścd pomiarów, umożliwienia przystosowania
urządzenia do różnych systemów teletransmisji oraz
zapewnienia iskrobezpiecznych warunków pracy.
Urządzenie do pomiaru prędkości przepływu powietrza ma magnetycznie czułe elementy (11) umieszczone w wymiennych osłonach (10) zabudowanych w
otworach wykonanych w korpusie (3) w pobliżu wirującego magnesu (9). Osłony (10) posiadają wycięte

P. 202508 T

28.11.1977

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi „Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław,
Polska (Kazimierz Piaskowski, Lech Lachowski).
Sygnalizator poziomu cieczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy sygnalizatora, w którym możliwa jest lokalizacja układu
wtórnego sygnalizacji w dowolnym miejscu obiektu
regulowanego uwarunkowanego jedynie spadkiem ciśnienia czynnika w przewodzie doprowadzającym i odprowadzającym.
Sygnalizator poziomu cieczy, umieszczony w tej
cieczy, działający jako zawór zaporowy zainstalowany
na przewodzie wypełnionym niezależnym od tej cieczy czynnikiem, ma korpus (1) wewnątrz którego
umieszczone jest zawieradło (5) współdziałające z magnesem trwałym (10) przymocowanym do pływaka (9).
Pływak (9) jest osadzony w perforowanej obudowie
(7) osadzonej trwale na korpusie (1) zaworu. Obudowa (7) ma wydzieloną w swej części dolnej, oddzieloną szczelnie od górnej części, komorę, w której jest
tylko usytuowane talerzowe zwieńczenie (11) zaworu,
które korzystnie jest wyposażone w magnes trwały.
(2 zastrzeżenia)

GOI F

P. 203873

T

05.01.1978

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Antoni
Gondek).
Przepływomierz z krzywizną
Przedmiotem wynalazku jest przepływomierz z
krzywizną mający zastosowanie do pomiaru natężenia
przepływu płynów przy wykorzystaniu działania pola
sił odśrodkowych towarzyszących przepływowi płynów przez przewód z krzywizną.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia dokładności określania wielkości natężenia przepływu.
Przepływomierz z krzywizną ma odcinek przewodu
zakrzywionego (1) o kształcie linii śrubowej, o długości odpowiadającej pełnemu skokowi tej linii, zaś
przekrój poprzeczny przewodu zakrzywionego (1) ma
kształt prostokątny.
(1 zastrzeżenie)
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P. 204202 T
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25.01.1978

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy
Stańda, Józef Piasecki).
Dwukomorowy miernik ilości cieczy
Przedmiotem wynalazku jest dwukomorowy miernik ilości cieczy, stosowany do pomiaru ilości przepływu płynów dwufazowych ciecz-gaz, przeznaczony
zwłaszcza do określania ilości mleka produkowanego
przez jedną krowę.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia dokładności i stabilności wskazań.
Miernik według wynalazku ma dwa miarowe cylindryczne naczynia (1) usytuowane równolegle. W
górnej części miernika umieszczony jest hydrocyklon
(10), którego cieczowy przewód odpływowy (11) wprowadzony jest do kanału (12) doprowadzającego ciecz
do naczyń (1). Ponadto do naczyń (1) zamocowane są
rurki (7) z cieczą wzorcową, połączone z naczyniami
(1) poprzez membranową komorę (8). Do osłony (4)
zamocowane są dwa układy fotoelektryczne <6) służące do sterowania zaworkami elektromagnetycznymi
(5).
(1 zastrzeżenie)
G01F

P. 203957 T

11.01.1978

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska (Donat Dejas,
Zygmunt Skowysz, Kazimierz Kuźniak, Władysław
Trzeciak).
Urządzenie do pomiaru natężenia przepływu cieczy
w przewodach zamkniętych
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru
natężenia przepływu cieczy w przewodach zamkniętych, a zwłaszcza w warunkach dużych zanieczyszczeń.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
łatwego pomiaru i ciągłej rejestracji w długich okresach czasu natężenia przepływu cieczy silnie zanieczyszczonej odpadkami organicznymi, mułem piaskiem, względnie posiadającej własności toksyczne lub
korozyjne.
Urządzenie według wynalazku stanowi typowa
zwężka Venturiego, w której ściankach części wlotowej (1) i gardzieli (2) umieszczono wymiennie membranowe przetworniki tensometryczne (3) i (3') zabudowane tak, aby powierzchnie ich membran pomiarowych zostały usytuowane stycznie do przepływającej przyściennej strugi cieczy. Oba membranowe przetworniki tensometryczne (3) i (3) połączone są z przetwarzającym i wzmacniającym, dostarczone przez nie
sygnały elektryczne, układem pomiarowym (4), który
posiada odpowiednie połączenia z elektrycznym miernikiem (5) i rejestratorem elektrycznym (6) oraz układem wykonawczym (7), który może być zastosowany
w przypadku kompleksowej automatyzacji pompy tłoczącej ciecz.
(1 zastrzeżenie)

G01F

P. 204239 T

25.01.1978

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Sylwin Osipow).
Przepływomierz
Przedmiotem wynalazku jest przepływomierz, zwłaszcza do pomiaru natężenia przepływu paliwa zużywanego przez silnik spalinowy.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
szkodliwego zjawiska absorpcji i rozpraszania światła
w cieczy oraz gromadzenia się w górnej części komory, gdzie umieszczony jest przetwornik fotoelektryczny, powietrza oraz zwiększenia częstotliwości impulsów elektrycznych.
Przepływomierz według wynalazku ma wirnik (2)
z którym połączony jest wydrążony element (3) mający w bocznych ścianach otwór (4). Wewnątrz wydrążonego elementu (3), który wraz z wirnikiem (2)
umieszczony jest w komorze wirnikowej (9), znajduje
się jeden z elementów (6) przetwornika fotoelektrycznego, którego drugi element (5) umieszczony jest w
korpusie (1) w płaszczyźnie otworów (4) wydrążonego
elementu (3).
(3 zastrzeżenia)
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P. 204480 T

06.02.1973

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Andrzej
Jordan).
Elektrodynamiczny stykowy przetwornik do jednoczesnego pomiaru drgań bezwzględnych korpusu i elementu wirującego
Przetwornik według wynalazku ma obudowę (6) wewnątrz której znajdują się dwa magnesy trwałe (4
i 9). Górny magnes (4) jest zawieszony na sprężynach
(3) i przemieszcza się wewnątrz cewki (5) sztywno
umocowanej do obudowy (6). Dolny magnes przemieszcza się wewnątrz ruchomej cewki (10), zawieszonej na sprężynach i jest dociśnięty do wirującego
wirnika sprężyną (8) poprzez popychacz (15) zakończony obracającą się tarczą (14).
(1 zastrzeżenie)
G01G
G08C

P. 198495

28.05.1977

Biuro Projektów Kolejowych, Kraków, Polska (Wiktor Mól).
Układ elektryczny do ważenia ładunku i sygnalizacji
dopuszczalnego obciążenia niektórych środków transportu zwłaszcza wagonów kolejek linowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sygnalizowania
momentu, w którym występuje dopuszczalne obciążenie wagonu.
Układ według wynalazku charakteryzuje się tym,
że składa się z pomostowej wagi uchylnej, oraz urządzeń elektrycznych przetwarzających ciężar ładunku
na napięcie i sumujących to napięcie.
Wałek (1) obrotowy urządzenia wychyłowego wagi
sprzężony jest przez przekładnię mechaniczną (4) z
wałkiem (2) wirnika selsyna nadawczego (3), który
połączony jest z selsynem transformatorowym (5),
którego wyjście połączone jest poprzez prostownik (8)
ze szczotkami (9) wybieraka obrotowego, w którego
polu stykowym (10) włączone są kondensatory połączone szeregowo. Z pomostu wagi sprzężony jest przycisk (14), który po naciśnięciu pomostu wagi zamyka
obwód zasilający elektromagnesu (15) napędowego
wybieraka obrotowego, powodując przesuwanie się
szczotek (9) wybieraka o jeden krok. Pomiędzy początkiem pierwszego kondensatora w polu stykowym
(10) a szczotką „C" wybieraka włączony jest woltomierz wysokoomowy mierzący sumaryczne napięcie
na kondensatorach, które jest proporcjonalne do sumarycznego ciężaru.
(2 zastrzeżenia)

G01K

P. 198498

28.05.1977

Krakowska Fabryka Aparatów „MERA-KFAP",
Kraków, Polska (Ludomir Olkuśnik, Józef Zacny).
Sposób pomiaru energii przesyłanej za pośrednictwem
sieci ciepłowniczych i układ pomiarowy do realizacji
tego sposobu
Przedmiotem wynalazku* jest sposób pomiaru ilości
energii cieplnej przesyłanej głównie za pośrednictwem
wodnych sieci ciepłowniczych z elektrociepłowni lub
centralnej ciepłowni do odbiorców.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie likwidacji błędów pomiaru spowodowanych nieliniowością mostka
oraz likwidacji wpływu zmian oporności przewodów
wywołanych wahaniami temperatury otoczenia oraz
wyeliminowania konieczności dostrajania oporności
przewodów łączących poszczególne elementy układu
pomiarowego.
Sposób pomiaru według wynalazku polega na tym,
że dokonuje się pomiaru temperatury medium pośredniczącego w sieci dopływowej i pomiaru temperatury medium w sieci powrotnej oraz wykonuje operacje mnożenia wartości natężenia przepływu medium
przez poszczególne temperatury. Następnie odejmuje
się wartości obu iloczynów i całkuje wartość tej różnicy w czasie.
W układzie pomiarowym energii cieplnej wyjście
przetwornika natężenia przepływu (1) połączone jest
z zaciskami termometrycznych czujników oporowych
(2) i (3), których spadki napięć są proporcjonalne do
iloczynów natężenia przepływu i temperatur medium.
Czujniki te umieszczone są w rurociągach o temperaturach (Ti) i (T8). Zaciski czujników (2) i (3) połączone
są blokiem (4), w którym następuje odejmowanie
i przetwarzanie spadków napięć powstałych na czujnikach (2, 3). Wyjście bloku (4) połączone jest z wejściem bloku sumującego (5).
(6 zastrzeżeń)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Kr 2ö (132) Í97Ö

GOIK

P. 203396 T

24.12.1977

Tadeusz Wrona, Kędzierzyn Koźle-Port, Polska (Tadeusz Wrona).

6Í

Pojemnik ma podwójne ścianki, między które doprowadzany jest czynnik chłodzący i podzielony jest
na trzy segmenty, główny segment pomiarowy (I)
i dwa kompensacyjne segmenty (II). Segmenty (I)
i (II) oddzielone są termoizolacyjnymi płytami (7).
Wewnątrz segmentów (I i II) umieszczone są centrycznie główny grzejnik (3) i kompensacyjne grzejniki (4). Kompensacyjne segmenty (II) wyposażone są
w zewnętrzne izolacyjne płyty (8). Grzejniki (3 i 4)
zamocowane są za pomocą nakrętek (5) i tulei (6) do
płyt (7 i 8). Zewnętrzne powierzchnie segmentów (I
i II) osłonięte są warstwą izolacji (9). Czynnik chłodzący doprowadzony jest do pojemnika przewodami
(10) poprzez zawory (11) z ultratermostatu (12). Ultratermostat (12) współpracuje z agregatem chłodniczym
(13). Grzejniki (3 i 4) zasilane są z autotransformatorowego układu zasilania (14). Na powierzchniach
chłodnic (1 i 2) oraz grzejników (3 i 4) umieszczone
są termopary (15) połączone z układem pomiarowo-rejestrującym (16).
(l zastrzeżenie)

Generator drgań akustycznych
Przedmiotem wynalazku jest generator drgań akustycznych przeznaczony do wytwarzania drgań ośrodka powietrznego, gazowego lub płynnego.
Generator według wynalazku ma cienką sprężystą
płytę drgającą (1) stykającą się z ośrodkiem akustycznym (10) zamocowaną sztywno w środku osi obrotowej silnika napędowego (4). Wzdłuż płyty (1) przesuwają się ruchem okrężnym źródła odkształcające (2)
przytwierdzone do ramienia obrotowego (3) nasadzonego na osi obrotu silnika (5) ramienia.
Źródła (2) ustawione są w niewielkiej odległości od
płyty (1) lub stykają się z tą płytą.
Silniki napędowe (4 i 5) spoczywają na wspornikach (6) przytwierdzonych przesuwnie do podstawy
(8) za pomocą śrub zaciskowych (7).
Przesuwne wsporniki (6) umożliwiają ustawienie
wzajemnego położenia źródeł (2) względem płyty sprężystej (1).
(8 zastrzeżeń)
G01L

P. 198557

31.05.1977

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Augustyn Chwaleba, Andrzej Kalicki, Bogdan Moeschke,
Remigiusz Rak).
Urządzenie do ciągłego pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdu mechanicznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienia zwiększenia niezawodności i czasu pracy układu pomiarowego oraz
zwiększenia odporności na zakłócenia zewnętrzne.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że zawiera nadajnik (6), którego wejście jest połączone z czujnikiem (1) pomiarowym, zaś wyjście jest
połączone z anteną (7) nadawczą, umieszczone w piaście (2) kół oraz odbiornik, którego wejście jest pela-

G01K

P. 204413

T

01.02.1978

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Stanisław Kwaśniowski).
Urządzenie do pomiaru przewodności cieplnej i ciepła
właściwego materiałów sypkich
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru przewodności cieplnej i ciepła właściwego materiałów sypkich, mające zastosowanie w laboratoriach
zakładów przemysłowych, materiałów budowlanych,
zakładów chemicznych, górnictwie, hutnictwie.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu
pomiarów oraz umożliwienia pomiarów własności materiałów sypkich w temperaturach ujemnych oraz dodatnich.
Urządzenie według wynalazku ma postać pojemnika z centrycznie zamocowanym grzejnikiem elektrycznym, wyposażonego w czujniki temperatury współpracujące z układem pomiarowo-rejestrującym.

Nr 26 (132) 1978

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

88

czone z anteną (9) odbiorczą, zaś wyjście jest połączone z wskaźnikiem ciśnienia, umieszczone na elementach nieruchomych pojazdu mechanicznego, przy czym
elektryczny sygnał z czujnik (1) pomiarowego jest
transmitowany poprzez podwójną modulację częstotliwości. Korzystnie jeśli czujnik (1) pomiarowy stanowi
tensomtryczny półprzewodnikowy przetwornik ciśnienia w napięcie. Natomiast nadajnik (6) zawiera wzmacniacz napięcia połączony poprzez przetwornik napięcia w częstotliwość z modulatorem czsętotliwości FM,
zaś odbiornik (8) zawiera wzmacniacz wysokiej częstotliwości połączony poprzez demodulator częstotliwości FM z przetwornikiem (20) częstotliwości w napięcie.
(4 zastrzeżenia)
G01L

P. 203886

T

06.01.1978

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Zbigniew Fidrych, Jerzy Dąbrowski,
Juliusz Grabczyk, Zbigniew Żurek).
Czujnik magnetosprężysty w konstrukcjach stalowych
Przedmiotem wynalazku jest czujnik magnetosprężysty w konstrukcjach stalowych zwłaszcza w szynach
kolejowych i innych elementach obciążanych konstrukcji stalowych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
trudności wbudowania czujnika w konstrukcje stalowe.
Czujnik magnetosprężysty według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma lity rdzeń (1) wykonany
bezpośrednio w obciążanym elemencie konstrukcji stalowej. Uzwojenia czujnika umieszczone są w otworach (2).
(1 zastrzeżenie)

G01L

P. 204710 T

16.02.1978

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Krzysztof Tomaszewski,
Janusz Szewczyk).
Płaska sprężyna pomiarowa do czujników tensometrycznych
Przedmiotem wynalazku jest płaska sprężyna pomiarowa do czujników tensometrycznych, przeznaczonych
do stosowania w przetwornikach pomiarowych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
płaskiej sprężyny pomiarowej łatwej do wykonania,
w której elementy mocujące przenoszą jedynie siły
rozciągające, i w której można uzyskać żądaną wartość sztywności.
Sprężyna mająca część pomiarową (2) i część mocującą (1) charakteryzuje się tym, że punkty mocowania (3) usytuowane w części mocującej (1) i punkt
(4) przyłożenia siły usytuowany w części pomiarowej
(2) leżą w jednej płaszczyźnie (9) prostopadłej do osi
(8) części pomiarowej (2).
(5 zastrzeżeń)

G01L

P. 204461 T

04.02.1978

Przedsiębiorstwo Górnictwa Nafty i Gazu, Sanok,
Polska (Adam Ogrodnik).
Urządzenie do pomiaru wysokich ciśnień
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru wysokich ciśnień, zwłaszcza do pomiaru ciśnienia
na głowicach odwiertów gazowych i ropno-gazowych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia dokładności pomiarów.
Urządzenie do pomiaru wysokich ciśnień charakteryzuje się tym, że manometr (1) jest usytuowany na
statywie (2) wyposażonym w poziomicę (3) i jest
umieszczony w osłonie izotermicznej (4), wewnątrz
której znajduje się termometr (5) oraz zbiornik izotermiczny (8). Ponadto urządzenie ma zawór upustowy
(9) zamontowany za zaworem odcinającym (8) na
przewodzie (7) doprowadzającym ciśnienie z punktu
mierzonego. Manometr (1) ma wskazówkę (12) wyposażoną w noniusz (13) umożliwiający pomiar z dokładnością 1/10 działki skali manometru a ponadto
posiada przytwierdzony sprężysty element drgający
(10) z cięgłem (11), służący do doprowadzenia do stanu równowagi mechanizmu manometru wraz ze wskazówką.
(2 zastrzeżenia)

G01L

P. 204711 T

16.02.1978

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Krzysztof Tomaszewski, Janusz Szewczyk).
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Tensometryczny czujnik pomiarowy
Przedmiotem wynalazku jest tensometryczny czujnik pomiarowy składający się ze sprężystego elementu pomiarowego i tensometrów.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia stabilności czujnika pomiarowego.
Czujnik według wynalazku charakteryzuje się tym,
że jako warstwę dieelektryczną i izolacyjną pomiędzy
sprężystym elementem pomiarowym (1) i tensornetrami (4) ma warstwę szkliwa (2).
(1 zastrzeżenie

G01M

P. 198936

89

Urządzenie do bezkoniaktowego badania drgań mechanicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia dokładności pomiaru.
Urządzenie zawiera modulowany generator pomiarowy (3) połączony z mieszaczem pierwszym (4) i poprzez wzmacniacz I częstotliwości pośredniej (5) z mieszaczem drugim (6). Jednocześnie drugiej wejście mieszacza (4) połączone jest z generatorem heterodyny
(11) poprzez powielacz częstotliwości (10) a drugie
wejście mieszacza (6) połączone jest z generatorem
heterodyny (11) poprzez separator (12). Wyjście mieszacza (6) połączone jest poprzez wzmacniacz II częstotliwości pośredniej (7) z aperiodycznym detektorem
częstotliwości (8), którego wyjście połączone jest poprzez wzmacniacz wyjściowy (9) z wyjściem urządzenia. Drugie wyjście detektora (8) połączone jest poprzez
wzmacniacz automatycznej regulacji częstotliwości (13)
z dołączonym do niego wskaźnikiem dostrojenia (14)
i poprzez przełącznik (P) z wejściem automatycznej
regulacji częstotliwości generatora (3).
Urządzenie znajduje zastosowanie do bezkontaktowego badania drgań mechanicznych, zwłaszcza drgań
periodycznych o małej amplitudzie i dużej częstotliwości.
(4 zastrzeżenia)

17.06.1977

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Elek*tromontaż", Warszawa, Polska (Piotr Marczykowski).
Urządzenie hydrauliczne do wodnych prób szczelności
i sprawdzania wytrzymałości zbiorników i elementów
pracujących pod ciśnieniem
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
utraty szczelności urządzenia w trakcie eksploatacji.
Urządzenie według wynalazku składa się z hydraulicznego przekaźnika ciśnienia (17), komory (1),
silnika elektrycznego z pompą (3), filtru (2), filtru (4),
zaworu przelewowego (5), zaworu zwrotnego (12), rozdzielacza (13), manometru (14), manometru (15), zaworu przelewowego (10) i zaworu zwrotnego (11), (12).
Element (19) podlegający próbie szcezlności połączony
jest za pomocą przewodu elastycznego (18) z siecią
wodociągową, poprzez zawór (16). Manometr (15) wskazuje ciśnienie wody, natomiast manometr (14) ciśnienie oleju.
(4 zastrzeżenia)

G01N

P. 198333

23.05.1977

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców
Chemicznych, Kraków, Polska (Andrzej Kurdziel, Wiesław Zagórny, Jerzy Okoński).
Sposób pomiaru gęstości przepływającej cieczy oraz
urządzenie do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia dokonywania rejestracji zmian gęstości przepływającej
cieczy w funkcji czasu i zmniejszenia błędu pomiaru.
Sposób według wynalazku polega na przesłanianiu
przez pływak oświetlonych dróg, które nadają sygnał
cyfrowy dla układu elektronicznego. Sygnał ten

G01M

P. 204206 T

25.01.1978

Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych
Problemów Techniki, Warszawa, Polska (Jan Ryll-Nardzewski, Andrzej Kulik, Józef Maciak, Kazimierz
Sadowski).
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wzmacnia się i poddaje się na cyfrowy układ elektroniczny, który po odpowiedniej obróbce zostaje wyświetlony na lampach cyfrowych wskazując poziom
pływaka.
•*;
Sygnał cyfrowy podany na przetwornik cyfra-analog. pozwala rejestrować zmianę gęstości przepływającej cieczy w funkcji czasu.
Urządzenie do stosowania sposobu stanowi czujnik,
który składa się ze zbiornika (1) przelewowego, uspakajacza (2) przepływającej cieczy, zbiornika (3) przelanej cieczy, pływaka (4), komory (5) z fotodiodami,
oświetlacza (6) i pierścieni (7) prowadzących pływak.
(3 zastrzeżenia)
G01N
G08B

P. 198442

27.06.1977

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Związku
Spółdzielni Inwalidów, Warszawa, Polska (Jacek Olszanka, Romuald Nowicki, Zygmunt Dzięgielewski).
Fotoelektryczny sposób i układ do wykrywania dymu
lub spalin
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia wrażliwości układu na zakłócenia wyeliminowania dużej
ilości przewodów oraz żarówek jako źródła światła.
Sposób według wynalazku polega na tym, że półprzewodnikowe źródło światła znajdujące się w komorze analizującej poburza się cyklicznie do świecenia
impulsami prądowymi o współczynniku wypełnienia
od 1 : 5000 do 1 : 250 000. Sygnał rozproszony przez cząsteczki dymu wzmacnia się i przeprowadza się formowanie impulsów oraz sprawdza się koincydencję
sygnałów wzmocnionych i sygnałów zasilających źródła świata. Przy spełnieniu warunków koincydencji zalicza się impulsy, które po przekroczeniu zadanej wartości progowej uruchamiają stycznik przekazujący sygnał alarmowy do centrali.
Fotoelektryczny układ do wykrywania dymu lub
spalin charakteryzuje się tym, że źródło światła (ZS)
znajdujące się w komorze analizującej (KA) jest co
najmniej jednym półprzewodnikowym źródłem światła. Jest ono dołączone do pierwszego przewodu (Pt)
dwuprzewodowej linii zasilająceje (Pi, P2) połączonej
z centralką alarmową oraz jest zasilane z przerzutnika
astabilnego (PA) dołączonego do pierwszego przewodu
(Pi). Przerzutnik astabilny (PA) dołączony jest poprzez
rezystor o dobieranej rezystancji (P) do wejścia
wzmacniacza symetrycznego różnicowego (W) połączonego z pierwszym przewodem (Pi) przez rezystor symetryzujący (RS), a z drugim przewodem (P2) przez fotoelement symetryzujący (FS). Przerzutnik astabilny
(PA) dołączony jest poprzez przerzutnik monostabilny
(PM) włączony między oba przewody linii (Pi, P2) do
stycznika (S) dołączonego z jednej strony do pierwszego przewodu (Pi), a do drugiego przewodu (P2) za
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pośrednictwem generatora sygnałów potwierdzenia
(GSP). Wzmacniacz symetryczny różnicowy (W) włączony jest pomiędzy oba przewody (Pi, P2) dwuprzewodowej linii. Jego drugie wejście dołączone jest do
pierwszego przewodu (Pi) poprzez rezystor (Ri), a do
drugiego przewodu (P2) poprzez fotoelement (Ft) znajdujący się w komorze analizującej (KA) zaś wyjście
wzmacniacza (W) dołączone jest do wejścia przerzutnika monostabilnego (PM), który ma wyjście połączone z pierwszym przewodem (PO przez układ całkujący (RC).
(2 zastrzeżenia)
G01N
H01J
G08B

P. 198443

27.05.1977

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Związku
Spółdzielni Inwalidów, Warszawa, Polska (Jacek Olszanka, Andrzej Iwaniec, Romuald Nowicki).
- Fotoelektryczny czujnik dymu lub spalin
Przedmiotem wynalazku jest fotoelektryczny czujnik dymu lub spalin mogący znaleźć zastosowanie w
urządzeniach alarmowych przeciwpożarowych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia niezawodności czujnika.
Fotoelektryczny czujnik według wynalazku działa
na zasadzie rozproszenia wiązki światła przez cząsteczki dymu lub spalin. Czujnik ma kanały przepływu dymu lub spalin i złączoną z nimi komorę analizującą (1) wyposażoną w źródła światła (7, 8) i fotoelement (9). Na powierzchni ograniczającej komorę
analizującą (1) umieszczone są zespoły optyczne (4, 5,
6), z których dwa (4, 5) zaopatrzone są w diody elektroluminescencyjne jako źródła światła (7, 8), a trzeci ma fotoelement (9) jako odbiornik światła rozproszonego przez cząstki dymu lub spalin. Do spodu komory analizującej (1) dołączony jest dolny kanał prze-
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pływu dymu (2), zaś do górnej powierzchni komory
dołączony jest górny kanał przepływu dymu (3). Dolny kanał przepływu (2) utworzony jest ze złączenia
ze sobą większymi podstawami dwóch stożków ściętych (12, 13). Górny kanał przepływu dymu jest utworzony przez stożek ścięty połączony z komorą analizującą, mniejszą podstawą. We wnętrzu stożków ściętych (12, 13, 16) znajdują się stożki (14, 15, 17), których osie pokrywają się z osiami stożków ściętych
(12, 13, 16) i stożki te (14, 15, 17) wierzchołkami są
zwrócone w kierunku mniejszych podstaw stożków
ściętych (12, 13, 16).
(2 zastrzeżenia)
G01N

P. 198504

28.05.1977

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Franciszek Feret).
Sposób wytwarzania próbek proszkowych do analiz
rentgenofluorescencyjnych
Przedmiotem wynalazku jest sposób przygotowywania próbek proszkowych do analiz rentgenofluorescencyjnych materiałów pochodzenia hutniczego i geologicznego, zwłaszcza rud żelaza, spieku aglomeracyjnego, pyłu wielkopiecowego, dolnitu, żużla itp. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia zjawiska absorpcji i wtórnej fluorescencji a tym samym
zwiększenia dokładności pomiaru, umożliwienia pracy na jednym wykresie kalibracyjnym, umożliwienia
stosowania stałych metalicznych wzorców korekcyjnych oraz zmniejszenia kosztów wykonania próbek.
Sposób według wynalazku polega na sprasowaniu
odpowiednio przygotowanej i wymieszanej masy
proszkowej składającej się z 1 części badanego materiału i co najmniej 5 części polichlorku winylu, naciskami równymi i większymi od 40 ton, przez okres
około 10 sekund, który to proces zestala mieszaninę
proszkową w dowolnie wybrane kształty pastylek
próbek.
(2 zastrzeżenia)
G01N

P. 198537

30.05.1977

7Í

(11) rejestrującego odkształcenie promieniowe ściernicy i jednocześnie z końcówką czujnika (13) rejestrującego siłę nacisku. Wymuszenie ruchu względnego
obu tulei (3, 2) realizuje się przy pomocy krzywki nastawczej (8).
Do nastawienia określonej wartości siły nacisku penetratora (6) służy zderzak (17), którego położenie regulowane jest śrubą napędową (18) uruchamianą pokrętłem (19).
(2 zastrzeżenia)

G01N

P. 198923

15.06.1978

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Jerzy Kęska).
Sposób pomiaru struktury rozkładu zawartości składnika w płynnej mieszaninie oraz urządzenie do pomiaru struktury rozkładu zawartości składnika w płynnej mieszaninie
Sposób pomiaru struktury rozkładu zawartości
składnika w płynnej mieszaninie polega na tym, .że
w przestrzeni pomiarowej przepływowego strumienia
mierzy się zmiany pojemności (Ci), odpowiadające
zmianom zawartości składnika w mieszaninie przepływowego strumienia oraz zmiany pojemności (Cj), odpowiadające zmianom zawartości i struktury rozkładu
składnika w mieszaninie, zaś w górnej i dolnej części
przestrzeni pomiarowej przepływowego strumienia
mierzy się zmiany pojemności (Cs i C4), odpowiadające zmianom lokalnym zawartości składnika w mieszaninie. Urządzenie zawiera czujnik pojemnościowy
w kształcie złączki (1) przewodu przepływowego
z czterema grupami kondensatorów pomiarowych (1,
2, 3 i 4), osadzony w jego pobocznicy, w różnych zadanych położeniach względem siebie i strumienia. W
złączce (1) są zainstalowane układy pomiarowe temperatury (8), rezystywności (9) i ciśnienia (10), mieszaniny badanego strumienia, oraz mechanizm nastawczy
(11), umożliwiający zorientowanie złączki (1) względem poziomej płaszczyzny odniesienia. (6 zastrzeżeń!

Wyższa Szkoła Inżynieryjna, Koszalin, Polska (Zdzisław Pluta, Wojciech Kacalak).
Urządzenie do pomiaru elastyczności ściernic
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru elastyczności ściernic polerskich o elastycznych
spoiwach porowatych umożliwiające pomiar elastyczności w dowolnie wybranych punktach na powierzchni ściernic o różnych wymiarach.
Urządzenie według wynalazku zawiera dwie tuleje
(2, 3) osadzone przesuwnie w korpusie (1) oraz sprężynę (4) usytuowaną pomiędzy tymi tulejami. Tuleja
tylna (3) połączona jest sztywno z korpusem czujnika
tylnego (13) rejestrującego siłę nacisku penetratora (6)
osadzonego w przedniej części tulei (2). Tuleja przednia (2) za pośrednictwem prowadnika czołowego (7)
styka się z końcówką mierniczą czujnika przedniego

G01N

P. 198937

17.06.1977

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Stefan Waszak, Barbara Puton, Olgierd Łopot, Mieczysław Pluszczyński).
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Sposób oznaczania wolnego i/lub związanego chloru
w wodnych roztworach, zwłaszcza w barwnych ściekach, oraz automatyczny analizator do stosowania
sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
oznaczania chloru zawartego w cieczach w różnych
zakresach stężeń bez dodatkowego obciążenia ogniwa
galwanicznego.
Sposób według wynalazku opiera się na zasadzie
redukcji chloru w ogniwie galwanicznym i z uzyskanego natężenia prądu określenie stężenia chloru w
badanym medium. W celu doprowadzenia chloru do
ogniwa wymywa się chlor gazem nośnym ze ścieków
po ewentualnym" rozłożeniu związku chemicznego. Gaz
nośny wraz z rozpuszczonym chlorem dzieli się na
dwa strumienie, z jednego strumienia usuwa się całkowicie chlor, strumienie gazowe łączy i w zależności od zakresu pomiaru albo strumień ponownie
dzieli się w takim stosunku w jakim są do siebie obydwa zakresy pomiarowe usuwając z jednego strumienia chlor, albo bezpośrednio wprowadza się do obiegu elektrolitu ogniwa galwanicznego.
Analizator do wykonywania sposobu składa się z
części: wstępnej, elektrochemicznej i elektrycznej. W
części elektrochemicznej analizator zawiera ogniwo,
w którym elktroda srebrowa lub z metalu nierozpuszczającego się w elektrolicie (15) oraz elektroda z metalu szlachetniejszego od srebra, najkorzystniej złota,
(16) umieszczone są w oddzielnych naczyniach cylindrycznych (18) i (14) ułożonych równolegle i połączonych ze sobą w górnych częściach za pomocą rurki
szklanej z odpowietrzeniem. W części wstępnej analizator zawiera kran (11), który posiada sześć kanałów
przelotowych ułożonych względem siebie tak, że w
każdym położeniu pomiarowym czynne są trzy prze
loty strumieni gazuj' przy czym dwa kanały połączone
są ze sobą tworząc jeden kanał wlotowy (a), a drugi
wylotowy (b).
(7 zastrzeżeń)

G01N

P. 203880 T

G01N

P. 204105 T

18.01.1978

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Walery Szuścik, Edmund Zastawny).
Urządzenie do trójkierunkowego ściskania próbek prostopadłościennych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
wywoływania naprężeń i odkształceń w trzech kierunkach o rożnych wartościach.
Urządzenie do trójkierunkowego ściskania próbek
prostopadłościennych ma w ściankach korpusu (4) zamocowane śruby (3) lub cylinderki z tłoczkami wytwarzające siły działające w jednej płaszczyźnie w
kierunkach prostopadłych względem siebie i prostopadłym do obciążenia wywołanego maszyną wytrzymałościową. Do mierzenia wielkości wytwarzanych sił
służą czujniki pomiarowe (1). Do mierzenia wielkości
przemieszczeń urządzenie ma czujniki tensometryczne,
albo zegarowe.
(2 zastrzeżenia)

05.01.1978

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Stolarki
Budowlanej, Wołomin, Polska (Marian Turliński, Zygmunt Olejarz).
Przyrząd do badań udarowych okładzin
Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do badań udarowych okładzin zwłaszcza skrzydeł drzwiowych.
Przyrząd według wynalazku ma korpus (1), u góry
którego znajduje się gniazdo kulki (2), którego podstawę stanowi przesuwka (3) w kształcie ramki (4) zakończonej z jednej strony wodzikiem (5), a z drugiej
zabierakiem (6) połączonym ze sprężyną (7) i spustem (8). Poniżej przesuwki (3) osadzony jest podchwyt dźwigniowy (9) zakończony stopką (10) z rolką
elastyczną (11). 'Podchwyt dźwigniowy (3) posiada odboczkę zakończoną rolką (12) oraz regulowaną przeciwwagę (13) do ustalania długości wahadła.
(3 zastrzeżenia)

GOIN

P. 204191 T

23.01.1978

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zielona
Góra, Polska (Feliks Szlęzak, Andrzej Skwarc, Stanisław Laber).
Urządzenie do badania jakości warstwy wierzchniej
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do badania
jakości warstwy wierzchniej metali przez pomiar
umocnienia wraz z naprężeniami własnymi.
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
zakłóceń pomiaru wnikania penetratora w badany materiał oraz wyeliminowania trudności ustawiania penetratora.
Urządzenie ma penetrator (2) usytuowany w prowadnicach kulkowych (4) i opuszczany na badaną powierzchnię w płynny sposób przy pomocy układu elektrycznego zawierającego elektromagnes (5). Na penetratorze (2) umieszczony jest obciążający go zbiornik
(6) przemieszczający się również w prowadnicach kulkowych (10). Zbiornik ten połączony jest z pojemnikiem (7) wypełnionym rtęcią, która przepływa z pojemnika (7) do zbiornika (6) obciążającego lub usuwana jest z niego w zależności od położenia pojemnika
w stosunku do zbiornika. Prędkość przepływu rtęci
regulowana jest przez dwukierunkowy dławik przepływu i zawór (8) elektromagnetyczny. Wstępną siłę
nacisku wywołuje ciężar penetratora (2) natomiast
roboczą siłę pomiarową wciskania penetratora w badany materiał wywołuje ciężar obciążającego zbiornika
wraz ze znajdującą się w nim rtęcią. (1 zastrzeżenie)

G01N

P. 204236 T

73

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
błędu pomiaru.
Urządzenie według wynalazku ma przerzutnik strumieniowy (1) objęty kanałami (2) sprężeń zwrotnych,
połączony z czujnikiem (5) ciśnienia statycznego i poprzez przetwornik (3) drgań ciśnienia z częstościomierzem (4) wyskalowanym w wartościach stopnia suchości pary (x). Na wyjściu sygnałów ciśnienia statycznego (p) i częstości drgań ciśnienia (f) zamontowany jest cyfrowy przelicznik (6).
(2 zastrzeżenia)
G01N

P.204354

T

30.01.1978

Spółdzielnia Pracy Chemików „Xenon", Łódź, Polska (Aleksander Esmond, Wiesław Jedyński, Andrzej
Koper, Piotr Jakóbczyk).
Urządzenie do pobierania próbek w czasie trwania
procesu chemicznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
pobierania niewielkich ilościowo próbek z reaktora
bez narażenia pracownika pobierającego próbki na
szkodliwe działanie reagentów, ich par lub powstających gazów.
Urządzenie do pobierania próbek w czasie trwania
procesu chemicznego charakteryzuje się tym, że stanowi je niewielki zbiornik (1) usytuowany poza obrębem reaktora (4), połączony z reaktorem (4) ssącym
przewodem (3) oraz połączony z próżnią i z atmosferą
odrębnym przewodem zaopatrzonym w dwa zawory
(10) i (11), przy czym w dnie zbiornika (1) znajduje
się spustowy przewód (5) zaopatrzony w zawór (6) zakończony kapilára (7).
(2 zastrzeżenia)

24.01.1978

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Tadeusz Wiśnieski).
Urządzenie do pomiaru stopnia suchości par mokrych
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru stopnia suchości par mokrych mające zastosowanie
w elektrowniach jądrowych i cieplnych, w chłodnictwie i zakładach korzystających w produkcji z pary
mokrej.
G01N

P. 204470 T

06.02.1978

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Pols*ka (Andrzej Kreft, Jerzy Szpunar).
Urządzenie do pomiaru zawartości wodoru w materiałach sypkich
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
powtarzalności analizy przy zmniejszonej masie próbki oraz zmniejszenie czasochłonności analizy.
Urządzenie do pomiaru zawartości wodoru w materiałach sypkich zawiera źródło neutronów prędkich
(1) oraz detektor neutronów termicznych (2), połączony elektrycznie z usytuowanym na zewnątrz urządzenia układem zasilająco-rejestrującym (3). Źródło (1)
jest osadzone w korpusie (4) wykonanym z dobrego
spowalniacza neutronów, przy czym w jednym końcu
korpusu (4) jest wykonane gniazdo o przekroju kołowym, wyłożone warstwą absorbenta neutronów termicznych (5). W gnieździe jest usytuowane naczynie
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(6) wypełnione badanym materiałem (7) i z osadzoną
w nim współśrodkowo rurą (8), stanowiącą obudowę
detektora neutronów termicznych (2).
Urządzenie według wynalazku może mieć zastosowanie zwłaszcza do kontroli materiałów wejściowych,
używanych do produkcji grafitu, koksu, a także do
sterowania takimi procesami technologicznymi jak
produkcja elektrod węglowych, uwodarnianie węgla,
produkcja szkła i inne.
(1 zastrzeżenie)

G01N
G01B

P. 204491 T

G01N
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P. 204540 T

08.02.1978

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Józef Folwarczny, Ewald Wystemp).
Analizator składu roztworów gazowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
prowadzenia badań bez niszczenia próbki, a tym samym umożliwienia wielokrotnego powtórzenia pomiaru tej samej próbki.
Analizator składu roztworów gazowych ma komorę
pomiarową (1) wyposażoną w przewody, doprowadzający (2) i wyprowadzający (3), posiadające szczelne
zamknięcia, przy czym komora (1) ma chłodzenie zewnętrzne (4), a całość jest izolowana cieplnie izolacją (5) i umieszczona w korpusie (6). Ponadto w komorze pomiarowej (1) znajdują się czujniki temperatury, pierwszy (7) do pomiaru temperatury ścianki
i drugi (8) do pomiaru różnicy temperatur między
ścianką komory pomiarowej (1), a roztworem badanym oraz czujnik ciśnienia (9). Czujnik temperatury
pierwszy (7) i drugi (8) wyposażone są odpowiednio
w mierniki temperatury pierwszy (10) i drugi (11), a
czujnik ciśnienia (9) połączony jest z miernikiem ciśnienia.
(5 zastrzeżeń)

06.02.1978

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Jerzy Jabłoński, Wiesław Jankowski, Kazimierz Stachura, Władysław Żardecki).
Urządzenie do pomiaru skurczu liniowego materiałów
o niskiej temperaturze krzepnięcia
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia dokładności pomiaru oraz umożliwienia rejestracji wyników pomiaru w sposób ciągły.
Urządzenie do pomiaru skurczu liniowego materiałów o niskiej temperaturze krzepnięcia zawiera osadzoną na podstawie (1) kokilę (2) połączoną z kadłubem (5) formy próbki, otoczonym korpusem (6), tworzącym z częścią powierzchni zewnętrznej kadłuba (5)
koszulkę wodną, połączoną z układem hydraulicznego zasilania. W kokili (2), w osi kadłuba (5) jest wykonane przelotowe gniazdo (10) termoelementu. Wnętrze kadłuba (5), odpowiadające próbce ma kształt
walca, zakończonego po stronie kokili kołnierzem, przy
czym w przeciwległym końcu wnętrza kadłuba (5)
jest usytuowany koniec trzpienia (12) z dwoma kołnierzami (13), osadzony przesuwnie w ściankach czołowych kadłuba (5) i korpusu (6) i połączony poza
korpusem (6) z jednym końcem przesuwnego rdzenia
(14) indukcyjnego czujnika pomiarowego (15). Drugi
koniec przesuwnego rdzenia (14) jest połączony z
trzpieniem czujnika zegarowego (16). (1 zastrzeżenie)

GOIN

P. 204566

T

09.02.1978

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Joanna Masłowska, Janusz Bolesław Baranowski).
Sposób badania past polerskich i szlifierskich
Przedmiotem wynalazku ejst sposób badania past
polerskich i szlifierskich, zwłaszcza past polerskich
stosowanych do polerowania ostrzy żyletek.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu
trwania analizy, zmniejszenia wielkości badanej próbki, zwiększenia dokładności badania i wyeliminowania lotnych łatwopalnych rozpuszczalników z procesu
badania.
Sposób badania past polerskich i szlifierskich, polega na tym, że próbkę pasty w ilości 5 g poddaje
się ogrzewaniu z szybkością 5-20°C na minutę w
zakresie temperatury do 1000°C, korzystnie na derywatografie lub termoanalizatorze. Z uzyskanych w
funkcji temperatury wykresów derywatograficznych
określa się w zakresie temperatur 300-40O°C wartość
liczbową tg a, gdzie a oznacza kąt nachylenia krzywej szybkości ubytku masy do osi odciętej układu
derywatogramu i porównuje z wartością tg a pasty
wzorcowej, dla której tg a = 0,9-1,7. (1 zastrzeżenie)
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14.02.1978

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska (Stanisław Hałas).
Automatyczny układ dozujący spektrometru mas
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie automatycznego
sterowania zaworami układu.
Automatyczny układ dozujący spektrometru mas,
wyposażony w kapiláry na wyjściach kanałów układu dozującego, według wynalazku ma między kapilárami, a źródłem jonów, zawory sterowane za pomocą automatycznego układu pneumatycznego. Zawór
składa się z połączonej ze źródłem jonów cylindrycznej komory (1) i oddzielonej od niej elastyczną membraną (3) komory (2) połączonej z układem pneumatycznym. W komorze (1) współosiowo umieszczone są
sprężyna (9) oraz wylotowa końcówka kapiláry (4)
o kształcie stożka ściętego z ostrym obrzeżem powodującym całkowite zamknięcie kapiláry w zetknięciu
z membraną.
(2 zastrzeżenia)

75

Sposób analizy polegający na podgrzewaniu badanej próbki według zadanego programu o mierzeniu
przemian masy i/lub eutalpii próbki, charakteryzuje
się tym, że każdą lub co najmniej jedną próbkę pomiarową lub przynależną próbkę odniesienia ogrzewa się za pomocą promieniowania dostarczanego z
oddzielnego źródła dla każdej próbki.
Urządzenie do przeprowadzania analizy termicznej
próbek materiałowych ma pojemnik (1) próbki, czujnik (4) temperatur-y zespół grzewczy oraz układ optyczny zawierający zwierciadła wklęsłe (3).
(20 zastrzeżeń)
G01R

P. 197914

04.05.1977

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Mirosław Jędrzejczyk, Jerzy Strojek, Alfred
Tramer).
Sposób zasilania elementów fotoelektrycznych
Przedmiotem wynalazku jest sposób zasilania elementów fotoelektrycznych, w których sygnałem pomiarowym jest prąd zmienny. Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie eliminacji zakłóceń w pomiarowych układach fotometrycznych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że element fotoelektryczny zasila się w układzie ujemnego
sprzężenia zwrotnego sterowanego odpowiednio przetworzonym sygnałem wyjściowym tego elementu.
(1 zastrzeżenie)
G01R

P. 198314

20.05.1977

Kombinat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej
„KABiD", Zakład Aparatury Elektronicznej „KABiD
- Radiotechnika", Wrocław, Polska (Marek Dras, Zgigniew Wojnarowicz).
Układ regulacji zakresów współczynników odchylania
w szerokopasmowym wzmacniaczu odchylającym do
oscyloskopu elektronicznego

GOIN

P. 206089

14.04.1978

Pierwszeństwo: 14.04.1977 - Węgry (nr MA-2868)
Magyar Tudományos Akademia Műszaki Fizikai
Kutató Intezete, Budapeszt, Węgry (Karoly Németh,
Csaba Lenart, Elemér Nagy, Laszlo Bartha).
Sposób przeprowadzania analizy termicznej próbek
materiałowych i urządzenie do przeprowadzania analizy termicznej próbek materiałowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia dokładności pomiaru i skrócenia czasu trwania pomiaru.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
zniekształceń charakterystyki impulsowej wzmacniacza.
Układ według wynalazku ma na wejściu dzielniki
(7 i 9) napięcia skompensowane częstotliwościowo a
kolektory tranzystorów (20 i 21) pierwszego stopnia
wzmacniacza są przełączalnie połączone ze sobą przez
jeden z regulujących wzmocnienie układów (34 i 38),
z których każdy jest utworzony z równoległego połączenia rezystora (28, 29) z kondensatorem (31, 35)
o regulowanej pojemności oraz z szeregowo połączonymi ze sobą rezystorem (33, 37) o regulowanej rezystancji i kondensatorem (32, 36) o regulowanej pojemności. Kolektory tranzystorów (39, 40) tworzących drugi stopień wzmacniacza są przełączalnie połączone ze
sobą poprzez układ regulacji wzmocnienia utworzony z równoległego połączenia rezystora (47) z kondensatorem (49) o regulowanej pojemności oraz z szeregowo względem siebie połączonymi, rezystorem (51)
o regulowanej rezystancji i z kondensatorem (50) o
regulowanej pojemności. Sekcje (2, 6, 30, 48) przełącznika (3) zakresów współczynnika wzmocnienia są
ze sobą wzajemnie sprzężą^e mechanicznie.
(2 zastrzeżenia)
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G01R

P. 198513

30.05.1977

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów „Mera-Elwro", Wrocław, Polska (Sławomir Maleszka, Marek Szafran).
Sposób pomiaru częstotliwości i elektroniczny układ
pomiarowy, zwłaszcza do przekaźników częstotliwościowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru częstotliwości i elektroniczny układ pomiarowy, zwłaszcza do przekaźników częstotliwościowych, mający zastosowanie w zabezpieczeniach elektroenergetycznych,
szczególnie zaś w układach samoczynnego częstotliwościowego odciążenia (SCO).
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia dokładności pomiarów.
Sposób według wynalazku polega na tym, że w czasie pomiaru częstotliwości impulsy wzorcowe (Th)
i impulsy mierzone (Ts) podaje się na komparator
(4) na wyjściu którego uzyskuje się impulsy o czasie trwania równym różnicy okresów (Tn) i (Ts) tylko
w przypadku, gdy impuls mierzony (Ts) jest większy
od impulsu wzorcowego, czyli gdy częstotliwość sieci
fs jest mniejsza od częstotliwości znamionowej fn,
lub w drugiej wersji, gdy impuls mierzony jest mniejszy od impulsu wzorcowego, czyli gdy częstotliwość
sieci fs jest większa od częstotliwości znamionowej
fn, kolejno zaś otrzymywanymi impulsami wyzwala
się monostabilny przerzutnik (5) i porównuje się je
z nastawialnymi impulsami generowanymi przez przerzutnik przy pomocy posiłkowego komparatora (6) tak,
że na jego wyjściu uzyskuje się sygnał jedynki logicznej (co świadczy o pobudzeniu układu) tylko wtedy, gdy czas trwania różnicy okresów (Tn) i (Ts) jest
równy lub większy od czasu trwania impulsu nastawionego.
Układ realizujący opisany sposób ma komparator
(4) połączony jednym wejściem z kwarcowym wzorcem okresu (3), a drugim z dzielnikiem częstotliwości
(2). Wyjściem komparator (4) jest połączony z monostabilnym przerzutnikiem (5) oraz z jednym wejściem
pomocniczego komparatora (6), który drugim wejściem
jest połączony z wyjściem monostabilnego przerzutnikra (5).
(3 zastrzeżenia)

G01R

P. 198928
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Pojemności (Cj i C<) jednym końcem podłączone są
do cewki (Li) a drugim końcem do punktu wspólnego
do którego podłączona jest jednym końcem oporność
(Rs) połączona z wejściem do oscylatora (O). Do wyjścia oscylatora (O) podłączone są końcówki cewki (Lj)
nawiniętej na rdzeń ferromagnetyczny (T), na który
nawinięta jest również cewka (Ls), której końce są
podłączone do wzmacniacza (W), którego wyjście wysterowuje przekaźnik (P).
(2 zastrzeżenia)

G01R

P. 203884 T

06.01.1978

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska, Instytut Górnictwa, Katowice, Polska
(Florian Krasucki, Jerzy Neuwert, Henryk Szepe,
Piotr Gawor, Paweł Krzystolik).
Miernik prądów błądzących zwłaszcza prądów o charakterze impulsowym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia poprawnej oceny różnych zagrożeń wywołanych prądami błądzącymi, a w szczególności bezpiecznego prowadzenia robót strzałowych.
k
Miernik według wynalazku ma komparator (K) połączony z układem blokady (BL), układem czasowym
(UC), detektorem szerokości impulsu (OSI), układem
sygnalizacji (US), a poprzez układ czasowy (UC) z detekorem wartości szczytowej (DS) i poprzez detektor
wartości szczytowej (DS) z układem sygnalizacji (US).
Komparator (K) i detektor wartości szczytowej (DS)
są połączone równolegle do zacisków wejściowych a
ich wejścia są blokowane przez układ blokady (BL).
(3 zastrzeżenia)

15.06.1977

Główne Biuro Studiów i Projektów Przeróbki Węgla „Separator", Katowice, Polska (Alfred Bek, Marian Kopiec).
♦
Układ połączeń czujnika elektronicznego
Przedmiotem wynalazku jest układ połączeń czujnika elektronicznego wykrywający zmianę pojemności,
oporności i indukcyjności pomiędzy sondą pomiarową
a przedmiotami otoczenia zwłaszcza do pomiaru stanu napełnienia zbiorników dla cieczy i ciał sypkich.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia czułości układu i zmniejszenia jego wrażliwości na
zmianę napięcia i frekwencji źródła zasilającego oraz
na zmianę temperatury i wilgotności.
Układ ma sondę (Si) włączoną do punktu wspólnego
pojemności (Ci) i oporności (Ri), które stanowią połączenie szeregowe w gałęzi mostka.
Regulowana pojemność (C) wraz z równolegle włączoną opornością (Rs) i pojemnością (C8) stanowią drugą gałąź mostka.

G01R

P. 203885 T

06.01.1978

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Florian Krasucki, .Jerzy Neuwert, Henryk
Szepe, Piotr Gawor).
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Przyrząd do pomiaru rezystancji wewnętrznej dwójników aktywnych, zwłaszcza źródeł prądu błądzącego

G01R
H03H

Wynalazek rozwiązuje zagadnienia umożliwienia
dokonywania pomiarów rezystancji wewnętrznej dwójnikćw aktywnych, a zwłaszcza źródeł prądu błądzącego w warunkach zmienności czasowej napięcia źródła.
Przyrząd według wynalazku ma rezystor pomiarowy
(Rp) włączany periodycznie równolegle do zacisków
wejściowych poprzez zestyk przekaźnika (P), a wejście pamięci analogowej (PA-Ui) jest połączone bezpośrednio do rezystora pomiarowego (Up), natomiast
wejście drugiej pamięci analogowej (PA-Uo) jest połączone periodycznie z zaciskiem wejściowym poprzez
zestyk przekaźnika (P) natomiast analogowy blok
funkcyjny (BF) jest połączony z pamięciami analogowymi (PA-Uo), (PA-Ui) poprzez klucze analogowe
(Kl), (K2) a z pamięcią wyjściową (PA-F) poprzez
klucz analogowy (K3).
(2 zastrzeżenia)

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej
Sawicki, Andrzej Zygmunt).

G01R

P. 204145 T

P. 204459 T

O3.02.1973

Układ syntezatora częstotliwości mikrofalowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
układu oraz zmniejszenia zawartości sygnałów o niepożądanych częstotliwościach w sygnale wyjściowym
układu.
Układ według wynalazku ma generator (1) częstotliwości wzorcowej, połączony z głównym powielaczem
(2) i zespołem» (3) powielaczy pomocniczych, który poprzez zespół (6) przełączników analogowych jest połączony z jednym z wejść mieszacza (7) częstotliwości.
Układ wyposażony jest w generator widma (4) połączony z przestrajanym członem filtrującym (5), przy
czym wejście generatora (4) jest połączone z wyjściem
głównego powielacza (2), a wyjście członu filtrującego (5) z drugim wejściem mieszacza (7). Człon filtrujący (5) i zespół (6) przełączników są połączone z członem sterującym (8).
Syntezator według wynalazku znajduje zastosowanie zwłaszcza w generatorach sygnałowych, analizatorach widma i radarach.
(4 zastrzeżenia)

20.01.1978

Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska (Mieczysław
Wołek, Marian Noga, Adam Gołąb, Władysław Bińkowski, Józef Czajkowski, Jerzy Żych, Marian Blachnik, Jacek Pańków).
Przyrząd do wykrywania pęknięć i innych wad materiałów ferromagnetycznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
ciągłych badań w czasie oraz umożliwienia lokalizacji
rys i pęknięć powstałych na powierzchni badanego
obiektu w stanach dynamicznych na przykład tarcz
pił saniowych podczas cięcia wlewków stalowych.
Przyrząd składa się z układu pomiarowego (12) sygnalizatora (15) i czujnika. Czujnik składa się z trójkolumnowego ferromagnetycznego rdzenia w kształcie litery „E" skierowanego kolumnami (1, 2, 3) do
badanego materiału (4), przy czym w obydwóch jego
oknach (5 i 6) na jarzmach (7 i 8) są nawinięte dwie
cewki (9 i 10) połączone ze sobą przeciwsobnie tworząc układ półmostka (11) współpracującego z pomiarowym układem (12).
(1 zastrzeżenie)

G01R

P. 204481 T

06.02.1978

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Mieczysław Chęć, Kazimierz Cywiński).
Układ elektroniczny do pomiaru prądu przemiennego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy układu
pozwalającego na ciągły pomiar prądu i odpornego
na fale przepięciowe i przetężeniowe w sieci.
W układzie według wynalazku spadek napięcia na
rezystorze bezindukcyjnym (B) jest podawany poprzez filtr (Ri, Ci) na układ prostowniczo-kształtujący
(Di, D2) i ładuje pojemność kondensatora (C2). Napięcie na kondensatorze (C2) jest ograniczone ogranicznikiem (Ds) i mierzone w zespole rezystor dopasowujący (R2) i miernik (M).
Układ nadaje się szczególnie do pomiaru prądu pobieranego z sieci przez bloki zasilaczy i generatorów
wysokiego napięcia.
(1 zastrzeżenie)
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G01R

P. 204567

T

09.02.1978

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Zygmunt Kuśmierek).
Układ do bezporśedniego pomiaru współczynnika deformacji przebiegów elektrycznych
Układ do bezpośredniego pomiaru współczynnika deformacji przebiegów elektrycznych wyposażony w
przetworniki mocy czynnej, mocy biernej i mocy pozornej przebiegów odkształconych, charakteryzuje się
tym, że do wejściowych obwodów prądowych przetwornika mocy czynnej (PP), przetwornika mocy biernej (PQ) oraz przetwornika mocy pozornej (PS) są
przyłożone sygnały proporcjonalne do prądu obciążenia odbiornika. Do wejściowych obwodów napięciowych wymienionych przetworników (PP, PQ, PS) są
przyłożone sygnały proporcjonalne do napięcia występującego na zaciskach odbiornika. Wyjścia przetwornika mocy czynnej (PP) i przetwornika mocy
biernej (PQ) są przyłączone do członu funkcyjnego
(CzF) realizującego potęgowanie, sumowanie i pierwiastkowanie, natomiast wyjście przetwornika mocy
pozornej (PS) jest przyłączone do jednego wejścia
członu ilorazowego (I), którego drugie wejście jest
połączone z wyjściem członu funkcyjnego (CzF), a
wyjście jest połączone ze wskaźnikiem (W) wyskalowanym w wartościach współczynnika deformacji (y).
(1 zastrzeżenie)

G01R

P. 204620 T
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P. 204694 T

16.02.1978

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - Mielec", Mielec, Polska (Jan Drozd, Andrzej Sidoruk).
Układ znakowania kątowego wykresu oscyloskopu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
impulsów zakłóceniowych pojawiających się pod
wpływem drgań w momentach w których sygnał z
czujnika znaków kątowych spada do wartości zerowej oraz umożliwienia wykorzystania wytworzonego
w układzie sygnału proporcjonalnego do prędkości
obrotowej do pomiaru lub rejestracji.
Układ znakowania kątowego wykresu oscyloskopowego stosowany przy indykowaniu maszyn tłokowych,
uwłaszcza silników spalinowych charakteryzuje się
tym, że wejściowy człon formujący (A) połączony jest
równocześnie z multiwibratorem monostabilnym (B),
multiwibratorem monostabilnym blokującym (C)
i przetwornikiem częstotliwość-napięcie (D). Przetwornik częstotliwość-napięcie (D) posiadający dodatkowe wyjście (X) sygnału proporcjonalnego do
prędkości obrotowej sprzęgnięty jest poprzez detektor
poziomów prędkości (E) i człon sterujący (F) z multiwibratorem monostabilnym blokującym (C). Wyjścia
tnultiwibratora monostabilnego (B) i multiwibratora
monostabilnego blokującego (C) połączone są z bramką logiczną iloczynu (G), która z kolei jest połączona
z członem wyjściowym (H) posiadającym dwa wyjścia
(Y) i (Z).
(1 zastrzeżenie)

13.02.1978

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Mieczysław Chęć, Kazimierz Cywiński).
Układ elektroniczny do pomiaru prądu stałego
Przedmiotem wynalazku jest układ elektroniczny
do pomiaru prądu stałego, zwłaszcza do bezpośredniego pomiaru w obwodach wysokiego napięcia.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy układu
pozwalającego na ciągły pomiar prądu w obwodzie
wysokiego napięcia, odpornego na silne fale przepięciowe oraz na prądy zwarciowe generowane w urządzeniach wysokonapięciowych.
W układzie według wynalazku napięcia podawane
jest na dwustopniowy filtr złożony z rezystora ograniczającego (Ri) i kondensatora bezindukcyjnego (Ci)
oraz rezystora (R2) i kondensatora (C8), przy czym
równolegle do kondensatora bezindukcyjnego (Ci) jest
podłączony ogranicznik dwustronnego działania (Di),
a do kondensatora (C2) ogranicznik pomiarowy {Di),
z którego to ogranicznika napięcie jest podawane na
zespół pomiarowy złożony z rezystora dopasowującego (Rj) i miernika (M).
(1 zastrzeżenie)

G01R

P. 204772 T

20.02.1978

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Aleksander Jerzy Rostocki, Andrzej Domański).
Sposób zasilania liniowego mostka niezrównoważonego do pomiaru przyrostu konduktancji oraz innych
wielkości wyznaczonych na podstawie zmian konduktancji przetworników rezystancyjnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia stałości wartości napięcia na końcówkach gałęzi pomiarowej mostka.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do zacisków (1, 2) doprowadza się napięcie prądu stałego,
które zasila mostek poprzez regulacyjny element sterowany (A), który sterowany jest za pomocą wzmacniacza błędu (B) różnicą napięć pomiędzy napięciem
UODN, a napięciem na końcach gałęzi pomiarowej
mostka. W zależności od wartości i znaku tej różnicy
wzmocniony sygnał błędu powoduje zwiększenie lub
zmniejszenie rezystancji elementu regulacyjnego, a
tym samym obniżenie lub podwyższenie napięcia na
zaciskach zasilających mostka (3 i 4), a zatem i na
gałęzi (G2) mostka, aż do zrównania się wartości napięcia na tej gałęzi z wartością napięcia odniesienia.
(1 zastrzeżenie)
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Tor odchylania pionowego radiolokacyjnego wskaźnika pomiaru wysokości
Przedmiotem wynalazku jest tor odchylania pionowego radiolokacyjnego wskaźnika pomiaru wysokości,
wytwarzający z cyfrowego sygnału elewacji oraz z
cyfrowego sygnału krzywizny ziemi analogowy sygnał
odchylania pionowego, eliminujący elementy wymagające regulacji i strojenia.
Tor odchylania pionowego według wynalazku posiada układ antykoincydencji (2), połączony ze znanymi: kątowo-cyfrowym przetwornikiem elewacji (1),
układem krzywizny ziemi (3) i licznikiem wysokości
(4) oraz cyfrowy układ przesuwania poziomu (5) dołączony do cyfrowego układu zmiany skali (6), połączonego z dekoderem zakresów wysokości (7) i znanym konwerterem cyfrowo-analogowym (8).
(2 zastrzeżenia)

G01R
H04N

P. 204798

21.02.1978

Pierwszeństwo: 22.02.1977 - Stany Zjedn. Ameryki
(nr 770511)
RCA CORPORATION, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki (Frank Jarome Marlowe, Charles
Hammond Anderson).
Sposób określenia położenia wiązki elektronów i układ
do określania położenia wiązki elektronów
Sposób według wynalazku polega na tym, że wytwarza się napięcie odniesienia proporcjonalne do
napięcia chwilowego anody i porównuje się napięcie
odniesienia z napięciem odchylającym.
Układ zawiera generatory (40, 42) przebiegów piłokształtnych, rezystory (58, 64, 82), interwery (68, 74,
86) i źródło (78) napięcia polaryzacji do wytwarzania
co najmniej jednego napięcia odniesienia proporcjonalnego do napięcia (VA) chwilowego anody oraz
transformator (56), komparatory (60), multiwibratory
monostabilne (92) i element LUB (94) do porównywania napięcia odniesienia z napięciem odchylającym
wiązkę elektronów.
Wynalazek znajduje zastosowanie w elektroluminescencyjnych urządzeniach odtwarzających obrazy.
(12 zastrzeżeń)

G01S
G01R

P. 207363

03.06.1978

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „Unitra-Radwar", Warszawskie Zakłady Radiowe „Rawar", Warszawa, Polska (Barnába Piechal).

G01V
G06F

P. 195590

25.01.1977

Przedsiębiorstwo Geofizyki Górnictwa Naftowego,
Kraków, Polska (Zygmunt Mazur, Tadeusz Zbyrowski).
Urządzenie do konwersji krzywych, zwłaszcza do konwersji krzywych profilowania metodami geofizyki
wiertniczej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
szybkiego wprowadzenia danych do komputera poprzez maksymalne upakowanie informacji na karcie
perforowanej.
W skład urządzenia według wynalazku wchodzi
konwerter (K) dający informację o próbce, który za
pośrednictwem urządzenia elektronicznego współpracuje z dziurkarką (D).
Urządzenie elektroniczne stanowi multiplekser (M)
i współpracujące z nim urządzenie blokujące (UB)
przesuw karty i diagramu podczas procesu multipleksacji wartości próbki.
Urządzenie blokujące (UB) wstrzymuje przesuw
diagramu na. konwerterze podczas automatycznego
procesu zmiany kart na dziurkarce (D). (1 zastrzeżenie)
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G01V
G01H

P. 198908

16.06.1977

Instytut Geofizyki, Warszawa, Polska (Jan Uchman).
Przyrząd do wykrywania drgań wywołanych wstrząsami sejsmicznymi
Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do zdalnego
wykrywania drgań wywołanych sejsmicznymi wstrząsami bliskimi, przeznaczony przede wszystkim do warunków polowych i kopalnianych. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie miniaturyzacji przyrządu oraz zwiększenia odporności przyrządu na uszkodzenia podczas
obsługi i podczas transportu. Przyrząd według wynalazku ma masę bezwładną zawieszoną w postaci
wahadła.
Przyrząd jest wyposażony w wahacze (5) zamocowane do masy bezwładnej i podstawy za pomocą
czterech par płaskich sprężyn (8). Sprężyny (8) jednego wahacza (5) znajdują się w jednej płaszczyźnie,
tworząc układ efektywnego wahadła matematycznego,
w którym masa punktowa waha się na ramieniu o
długości równej długości wahaczy (5). (2 zastrzeżenia)
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W układzie według wynalazku wejścia układów (6)
bezpośredniego sterowania ruchem są zrealizowane
jako jeden poziom realizacji logicznej i do wejść
układów (6) są dołączone równolegle tablica programowa (1) i pulpit manipulacyjno-kontrolny (2) z tym,
że tablica programowa (1) i pulpit manipulacyjno-kontrolny (2) są połączone poprzez selektor (3) a
przełącznik rodzajów pracy (4) i przycisk „stop bezpieczeństwa" (7) są połączone poprzez rozdzielacz (5).
(1 zastrzeżenie)

G05B

P. 204357 T

31.01.1978

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „CEBET", Warszawa, Polska (Ryszard
Dobrowolski, Czesław Kacprzak, Jacek Kopeć).
Układ regulacji ciśnienia pary w procesie autoklawizacji

G03C

P. 203899 T

09.G1.1078

Zakład Studiów Projektowania i Realizacji „Inwestprojekt", Katowice, Polska (Jan Szewczyk, Roman
Kulawik, Zbigniew Witalis).
Wywoływacz do wywoływania naświetlonych odbitek
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania odbitek w kolorze czarnym na zagranicznych papierach
diazo oraz zbliżonych do koloru czarnego na papierach krajowych.
Wywoływacz według wynalazku charakteryzuje się
tym, że zawiera na 1 1 roztworu 35 do 70 g sody kalcynowanej, 28 do 60 g kwaśnego węglanu sodu, 0,5
do 4 g íluoroglucyny, 1 do 4 g dekstryny, 1 do 4 g
soli kuchennej oraz wody zwykłej do objętości 1 1
roztworu.
(1 zastrzeżenie)
GQ5B

P. 197544

22.04.1977

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Henryk Kotlewski, Andrzej Dubina, Marcin Banachiewicz).
Układ do selektywnego sterowania urządzeniem automatyki przemysłowej, a zwłaszcza manipulatorem
przeznaczonym do obsługi procesu technologicznego
Przedmiotem wynalazku jest układ do selektywnego sterowania urządzeniem automatyki przemysłowej,
zwłaszcza manipulatorem, zawierający tablicę programową oraz pulpit manipulacyjno-kontrolny.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania w
procesie autoklawizacji pary odpadowej.
Układ regulacji ciśnienia pary w procesie autoklawizacji, zwłaszcza w procesie obróbki termicznej betonu komórkowego, charakteryzuje się tym, że posiada wspólny kolektor pary odpadowej (2), kolektor pary świeżej (4) i kolektor pary wylotowej (5) dla wszystkich autoklawów (1) w układzie, przy czym kolektory te połączone są z każdym z autoklawów (1) poprzez zawór regulacyjny (ZR) i zawory odcinające
jednoobwodowym układem sterowanym za pomocą
sygnałów z zadajnika programowego. (2 zastrzeżenia)
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G05B

P. 204433 T

02.02.1978

Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „MERA-PAFAL", Świdnica, Polska (Zdzisław Olejczyk,
Stanisław Kazimierski, Eugeniusz Olejniczak).
Odbiornik systemu sterowania częstotliwością akustyczną
Przedmiotem wynalazku jest odbiornik systemu sterowania częstotliwością akustyczną przetwarzający
ciąg impulsów o częstotliwości akustycznej, przesyłanych siecią energetyczną na ciąg impulsów wykonawczych, według ustalonego programu.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia budowy układu przez zastosowanie typowych elementów
elektronicznych.
W układzie według wynalazku do sieci (SE) dołączony jest filtr (F) i zasilacz programowany (ZP).
Wyjście filtra (F) połączone jest z wejściem dekodera-formera (DF), do którego wyjścia dołączony jest
układ śledzący (US) oraz wejście (R) przerzutnika statycznego (PS). Układ śledzący (US) połączony jest poprzez przerzutnik statyczny (PS) z logiką sterującą
(LS) oraz sterowany z wyjścia licznika (L). Logika
sterująca (LS) ^est związana z zasilaczem programowanym (ZP) i steruje jego pracą. Logika sterująca
(LS) posiada dwa wyjścia, z których wyjście sygnałowe (S) połączone jest z wyjściem taktującym (T) przerzutnika pierwszego (Pi) generatora wewnętrznego
(GW), a wyjścia zerujące (Z) do wyjść zerujących generatora wewnętrznego (GW) i licznika (L). Licznik
(L) steruje pracą reszyfratora (R). Wyjście reszyfratora (H) umieszczone jest na polu koincydencji (K).
Na obu bramkach sterujących przekaźnikiem pamiętającym (B1:) i (Bu) badana jest jedncczesność impulsów sterujących z sieci energetycznej oraz impulsów
wewnętrznych wybranych na polu koincydencji (K).
(1 zastrzeżenie)

G05B

P. 204546 T

10.02.1978

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Wiesław Augustyniak, Andrzej Brzozowski, Tadeusz
Bur akowski, Kazimierz Derlacki).
Nieprzelotowy średniotemperaturowy rurowy piec
elektryczny oporowy do wygrzewania termoelementów
z metali szlachetnych i nieszlachetnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy pieca
w którym bez szkody dla jakości wygrzewanych termoelementów, można będzie wygrzewać zarówno termoelementy z metali szlachetnych, jak i termoelementy z metali nieszlachetnych.
Piec, w którym komorę roboczą stanowi rura ceramiczna (1) zamykana korkami (15) i (16) na części
której nawinięty jest opornik grzejny (2), według wynalazku zawiera wyjmowalną wkładkę rurową z ma-

81

teriału szczelnego w stosunku do par metali nieszlachetnych w przedziale temperatur 300-M300°C. Średnica zewnętrzna wkładki rurowej równa się średnicy
wewnętrznej ceramicznej rury roboczej, a długość
wkładki różnicy długości ceramicznej rury roboczej
i 0,8-2,4 średnic rury roboczej. Średnica wewnętrzna
wkładki rurowej równa się 0,75^0,95 średnicy ceramicznej rury roboczej.
(13 zastrzeżeń)

G05D

P. 203168 T

19.12.1977

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (Eugeniusz Horoszko, Zygmunt Wysocki, Władysław Łoziak, Marian Endler).
Elektroniczny regulator temperatury z termoelementem jako czujnikiem
Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny regulator temperatury z termoelementem jako czujnikiem,
załączający obiekt regulowany synchronicznie z napięciem sieci umożliwiający bezpośredni odczyt temperatury, aktualnie panującej w obiekcie np. w piecach oporowych laboratoryjnych i przemysłowych.
Regulator zawiera wzmacniacz (W), którego wejście
jest połączone z układem pomiarowym (UP). Wyjście
wzmacniacza (W) jest połączone poprzez przerzutnik
(PS) i układ formowania przebiegu prostokątnego (UF)
oraz układ formowania impulsu prostokątnego (Ul)
ze wzmacniaczem impulsowym, którego wyjście jest
połączone ze sterownikiem mo.cy (S) obiektu (O).
(4 zastrzeżenia)

G05D

P. 204761 T

Uniwersytet
Wróbel).

Śląski,

Katowice,

17.02.1978
Polska

(Zygmunt

Elektroniczny regulator temperatury
Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny regulator temperatury przeznaczony do dokładnej regulacji
i stabilizacji temperatury.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
tętnienia temperatur w termostacie oraz wyeliminowania wprowadzania zakłóceń radioelektrycznych do
sieci.
Elektroniczny regulator temperatury składa się z
pomiarowego układu (1), sterującego układu (2) oraz
wykonawczego układu (3). Układ pomiarowy (1) składa się z czujnika temperatury w postaci termopary
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(t), wzmacniacza różnicowego (WR) oraz sterowanego
zewnętrznie napięcia odniesienia (NO). Układ wykonawczy (3) składa się z końcówki mocy (M), zasilacza
(Z) oraz z grzejnika (G). Sterujący układ (2) stanowi
przerzutnik Schmitta (PS), którego wyjście jest połączone z bazą tranzystora (T), między kolektorem a
emiterem którego jest włączony szeregowy układ (R,
C) a punkt łączący rezystor (R) i kondensator (C) jest
połączony z wejściem emiterowego wtórnika (WE).
(1 zastrzeżenie)

G05F
H02H

Nr 26 (132) 1978
P. 198313

20.05.1977

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Henryk Kolka, Piotr Wypiór, Maciej Kulawik, Marian Kidawa,
Jan Wajler, Ryszard Siurek, Jan Dębieć, Jan Debudaj,
Dariusz Cygankiewicz, Jerzy Dąbrowski, Zbigniew
Rymarski, Zbyszko Machowicz, Sławoj Ciechanowski,
Bogdan Nowacki).
Układ impulsowego zabezpieczenia nadprądowego,
zwłaszcza dla stabilizatora impulsowego
Przedmiotem wynalazku jest układ impulsowego
zabezpieczenia nadprądowego, zwłaszcza dla stabilizatora impulsowego, zmniejszający straty mocy występujące na oporniku próbkującym i wpływ temperatury na własności stabilizatora.
Układ ma źródło prądowe (Id) wymuszające przepływ prądu przez germanowe złącza (Ge), którego katoda włączona jest pomiędzy dławik (L) i opornik
próbkujący (R), a anoda przyłączona jest do bazy
tranzystora sterującego (Ti) i bloku dodatniego sprzężenia zwrotnego, przy czym emiter tranzystora sterującego (Ti) jest włączony pomiędzy opornik próbkujący (R) i kondensator (C), a kolektor tranzystora sterującego (Ti) połączony jest z blokiem dodatniego
sprzężenia zwrotnego.
(2 zastrzeżenia)

G05F

P. 198310

20.05.1977

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Henryk Kolka,
Maciej Kulawik, Marian Kidawa, Piotr Wypiór, Jan
Wajler, Ryszard Siurek, Jan Dębieć, Jan Debudaj, Dariusz Cygankiewicz, Jerzy Dąbrowski, Zbigniew Rymarski, Sławoj Ciechanowski, Zbyszko Machowicz,
Bogdan Nowacki).
Układ sterowania sprzężenia zwrotnego, zwłaszcza dla
stabilizatora impulsowego
Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania
sprzężenia zwrotnego, zwłaszcza dla stabilizatora impulsowego, zmniejszający pulsacje napięcia wyjściowego i uniezależniający częstotliwość pracy stabilizatora od parametrów kondensatora wyjściowego, zależnych od temperatury. Układ ten ma kondensator
(Ci) dzielnika pojemnościowego włączony z jednej
strony pomiędzy dławik (L) i opornik próbkujący (R),
a z drugiej strony włączony pomiędzy oporniki dzielnika oporowego pierwszy (Ri), drugi (R2), drugi kondensator (C2) dzielnika pojemnościowego oraz wejście
bloku sprzężenia zwrotnego (SZ). Kondensator (C2)
z drugiej strony jest połączony z masą. Blok sprzężenia zwrotnego (SZ) jest albo układem przekaźnikowym z histerezą, albo układem przekaźnikowym bez
histerezy połączonym szeregowo z generatorem pojedynczego impulsu prostokątnego.
(3 zastrzeżenia)

G05F

P. 198489

27.05.1977

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Juliusz Radoliński).
Układ stabilizacji do regulatora wartości średniej
prądu
Przedmiotem wynalazku jest układ stabilizacji do
regulatora wartości średniej prądu, umożliwiający
korzystanie z niestabilnych w czasie źródeł prądu, takich jak ogniwa i akumulatory. Układ ma tranzystor
porównujący (TJ, którego emiter przyłączony jest do
wyjścia generatora opadającego przebiegu piłokształt-
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nego, a baza poprzez opornik odniesienia (Ri) i diodę
Zenera (Di) do źródła (7) stabilizowanego prądu, natomiast kolektor tranzystora porównującego (Ti) przyłączony jest poprzez pierwszy opornik ograniczający
(R2) do bazy tranzystora wzmacniającego (T2), którego
emiter jest zasilany stałym napięciem, a kolektor łączy się poprzez opornik obciążenia (R3) z masą i poprzez drugi opornik ograniczający (R<) z uniwibratorem.
(1 zastrzeżenie)
G06F

P. 203158

20.12.1977

Pierwszeństwo: 22.12.1976 - ZSRR (nr 2432391)
Taganrogskij Radiotechniceskij Institut im. V. D.
Kalmykova, Taganrog, ZSRR (Aleksiej Petrovič Stachov).
Sumutor kodów Fibonacci'ego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
szybkości działania sumatora i zwiększenia jego zdolności do samokontrolowania.
Sumator według wynalazku zawiera n-pozycyjny
półsumator, przynajmniej z dwoma wielopozycyjnymi
wejściami do wprowadzania składników, przedstawionych w minimalnej postaci kodów Fibonacci'ego, przy
czym wielopozycyjne wyjście sumy pośredniej oraz
wyjście przeniesienia n-pozycyjnego półsumatora (1)
podłączone są odpowiednio do wielopozycyjnego wejścia (6) sumy pośredniej i wejścia (7) przeniesienia
urządzenia (4) przepisywania informacji. Wielopozycyjne wyjście sumy pośredniej i wyjście przeniesienia
urządzenia (4) przepisywania informacji i jego wyjście
sterujące są podłączone odpowiednio do wielopozycyjnego wejścia (9) sumy pośredniej, wielopozycyjnego
wejścia (10) przeniesienia i wejścia sterującego (11)
urządzenia (8) przekształcenia kodów Fibonaccie'go,
a wyjście kontrolne n-pozycyjnego półsumatora (1)
podłączone jest do wejścia kontrolnego (12) urządzenia (4) przekształcania kodów Fibonacci'ego gdzie
n-liczba pozycji kodu.
Wynalazek może być stosowany w komputerach
cyfrowych działających na zasadzie wykorzystania
kodów Fibonacci'ego.
(6 zastrzeżeń)

G06F

P. 204927

25.02.1978

Pierwszeństwo: 28.02.1977 - Szwecja (nr 7702207)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sztokholm, Szwecja.
Urządzenie do zmniejszania czasu wykonania rozkazu
w komputerze wykorzystującym adresowanie pośrednie pamięci operacyjnej
Urządzenie według wynalazku ma pamięć buforową (BM) dla przechowania sekwencyjnego i tymczasowego rozkazów odczytanych z pamięci programów
(PS) w kolejności wykonania, ponadto ma zespół od-
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czytowy (IIR) dla odczytu adresów bazowych z pamięci odniesienia (RS) odpowiednio do adresu wejściowego (IA) oraz odpowiednio do sygnału odczytu (RE).
Adres wejściowy, jak również sygnał odczytu są wyprowadzane od rozkazu (Wn) doprowadzanego do
wspomnianej kolejności, jeżeli rozkaz jest pierwszego
typu, który dotyczy zapisu lub odczytu we wspomnianej pamięci operacyjnej (DS). Urządzenie ma ponadto
zespół, rejestrowy (BO) dla wskazania, że rozkaz drugiego typu jaki wprowadza parametry adresowe do
pamięci rejestrowej (RM) został doprowadzony od
wyjścia (IO) pamięci buforowej (BM), następnie ma
pierwszy zespół pobudzania (AG2) dla zapoczątkowania przesyłu co najmniej jednego parametru od pamięci rejestrowej (RM) do zespołu manipulowania
adresowego (AG, PR, BR), jeżeli jest obecne wskazanie w zespole rejestrowym (BO), oraz rozkaz jaki jest
w kolejności dla wyprowadzenia na wspomniane wyjście (IO) pierwszego typu oraz dla usunięcia wskazania z zespołu rejestrowego (BO) po wykonaniu przesłania. Urządzenie ma ponadto drugi zespół pobudzania (OG, AGI) dla zapoczątkowania obliczania adresu
rzeczywistego (AA) w zależności od tego, że żaden
z rozkazów (Wl - Wn) zapisanych przed rozkazem
(Wn) doprowadzonym do pamięci buforowej (BM) nie
jest drugiego typu.
(5 zastrzeżeń)

G06F

P. 204965

27.02.1978

Pierwszeństwo: 01.03.1977 - Szwecja (nr 7702263-0)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sztokholm, Szwecja.
Generator adresowy i sygnałów przerywania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
zastosowania małej pojemności buforowej pamięci o
konsekwentnie krótkich czasach przesyłu.
Urządzenie według wynalazku ma pamięć buforową
(B), poprzez którą informacja zostaje przesłana od
komputera wysyłającego (SC) do komputera odbierającego (RC).
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Każdy z dwóch komputerów (SC, RC) jest sterowany okresami taktowania czasu jakie są wytwarzane
zegarem własnym każdego z nich i wobec tego te
komputery pracują asynchronicznie. Każdy komputer
ma układ przetwarzania impulsów (PTC), który przerywa działania komputera podczas następującego
okresu taktowania czasu dzięki sygnałowi przerywania (bs). Pamięć buforowa (B) jest wykorzystana dla
przesyłania informacji od pierwszego do drugiego
komputera. Asynchronizm powoduje zagrożenie, że
pamięć buforowa (B) staje się odpowiednio całkowicie
zajęta i opróżniona. Zagrożenie jest eliminowane za
pomocą generatora adresów i sygnałów przerywania,
który generuje adresy (wa, ra) dla sterowania zapisem i odczytem pamięci buforowej (B) oraz generuje
sygnały przerywania (bs), które zostają wysłane do
układu przetwarzania impulsów (PTC) pierwszego
i drugiego komputera (SC, RC) dla zabronienia, aby
informacja została wysłana do oraz odebrana od pamięci buforowej (B). Adresy zapisu i odczytu są generowane za pomocą pierwszego i drugiego obiegowego
licznika adresów przesuwanego krokowo za pomocą
obwodu przetwarzania (PTC) impulsów pierwszego
i drugiego komputera. Sygnały przerywania (bs) są
generowane za pomocą komparatora połączonego do
dwóch liczników adresowych. Okresy taktowania czasu mają części, podczas których składniki komputerowe pracują zawodnie z powodu ich czasów reakcji.
Zespół niezawodności (RD) porównuje fazy okresów
taktowania czasu wytwarzanych przez te dwa zegary
komputerowe dla dopuszczenia tylko sygnałów przerywania, które są generowane dzięki porównaniu
adresów otrzymanych w częściach okresów, podczas
których obydwa liczniki adresowane są niezawodnie.
(4 zastrzeżenia)

G06F

P. 206189

G06K
G05D
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P. 204272

T

26.01.1978

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Witold Pietruszczak).
Urządzenie do sterowania napędem nawijarki zwłaszcza taśmy perforowanej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy urządzenia do sterowania napędem nawijarki umożliwiającego współpracę nawijarki z każdym urządzeniem podającym bez konieczności elektrycznego połączenia
z tym urządzeniem.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że na zamocowanym obrotowo ramieniu (R) nawijarki umocowane jest źródło (Z) pola magnetycznego zawierające lub rozwierające zestyki kontaktronu
(K), który steruje silnikiem napędowym (M) nawijarki. Początkowa odległość między źródłem (Z) a kontaktronem (K) przy maksymalnym zapasie nawijanego przedmiotu, ich wzajemna konfiguracja oraz długość ramienia (R) są tak dobrane, aby przez wykorzystanie histerezy kontaktronu (K) rozwarcie jego
zestyków i wyłączenie silnika (M) nastąpiło dopiero
po możliwie całkowitym wyczerpaniu zapasu nawijanego przedmiotu.
Urządzenie jest szczególnie przydatne wtedy, gdy
nawijany przedmiot posiada niewielką wytrzymałość
na rozerwanie i jest podawany w sposób nieciągły.
(4 zastrzeżenia)

18.04.1978

Pierwszeństwo: 20.04.1977 - Wielka Brytania
(nr 16380/77)
International Computers Limited, Londyn, Wielka
Brytania.
Urządzenie przetwarzania danych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy urządzenia przetwarzania danych, które może być łatwo
przystosowane do pracy przy różnych prędkościach.
W układzie do przetwarzania danych taktowanie
zegarowe jest regulowane automatycznie dla dostosowania do czasów dostępu zespołów pamięciowych jakie są do niego przyłączone. Uzyskuje się to za pomocą specjalnego terminala (x) w każdym zespole pamięciowym (2), przy czym ten terminal (x) jest uziemiony wewnątrz, jeżeli zespół jest typu powolnego,
a ma obwód otwarty jeżeli zespół jest typu o szybkim
dostępie. Zespół zegarowy (4) układu ma obwód sterujący częstość wytwarzania impulsów zegarowych
odpowiednio do wartości wskazania zespołu pamięciowego.
(4 zastrzeżenia)

G08B

P. 198503

28.05.1977

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych
„Hutmaszprojekt" Katowice, Polska (Jerzy Kwiecień,
Ryszard Róg, Zdzisława Głowacka).
Układ sygnalizacji awaryjnej
Przedmiotem wynalazku jest układ sygnalizacji
awaryjnej, mający zastosowanie zwłaszcza w urządzeniach energetyki cieplnej i piecowych hutniczych, pozwalający na ciągłą kontrolę sprawności przekaźników. Układ posiada dwa przekaźniki z cewkami (1)
i (2) włączone pod napięcie. Zakłócenie powoduje wy-
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łączenie spod napięcia przekaźnika z cewką (1), natomiast przycisk kasowania sygnału akustycznego wyłącza przekaźnik z cewką (2), przygotowując równocześnie układ do powrotu, do stanu wyjściowego, gdy
ustąpi zakłócenie.
(1 zastrzeżenie)

GUB
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P. 202615 T

01.12.1977

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan Burcan,
Marek Sławiński).
Łożysko talerza gramofonu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji zapewniającej równomierny bieg talerza
i tłumiącej drgania. Łożysko talerza gramofonu według wynalazku stanowi tuleja (1), której koniec jest
złączony z płytką (2) z tworzywa sztucznego, ze stożkowym zagłębieniem, w którym podparty jest koniec
czopa (3) talerza gramofonu, przy czym koniec czopa
jest ukształtowany jako powierzchnia stożkowa przechodząca w powierzchnię kulistą. Z drugiego końca
tulei (1) wciśnięty jest pierścień (4) z tworzywa sztucznego o powierzchniach czołowych zbieżnych ku sobie,
w który wciśnięty jest czop (3) talerza. Przestrzeń
tulei między płytką (2) a pierścieniem (4) wypełniona
jest smarem (5).
(1 zastrzeżenie)

G08B

P. 198516

30.05.1977

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne „TELKOM-PZT", Warszawa, Polska (Andrzej Goliszewski, Dariusz Jakubiak, Kazimierz Kuś, Paweł Nowak).
Układ sygnalizacji działania żarówek świateł „Stop"
samochodu
Przedmiotem wynalazku jest układ sygnalizacji
działania żarówek świateł „Stop" samochodu, eliminujący zastosowanie w układzie przekaźnika, mający
zastosowanie jako układ kontrolny do pojazdów samochodowych. Układ zrealizowany jest w technice
elektronicznej i charakteryzuje się tym, że do zacisku
wejściowego dołączony jest emiter tranzystora (T),
a do zacisku wyjściowego baza tranzystora (T) poprzez rezystor (R2), a ponadto zacisk wejściowy
i wyjściowy połączone są rezystorem (Rl). Kolektor
tranzystora (T) dołączony jest do osobnego zacisku
przeznaczonego do podłączenia obwodu sygnalizacyjnego. Układ umożliwia wykrycie stanów: przepływu
prądu o wartości znamionowej od zacisku wejściowego do wyjściowego lub przepływu prądu o wartości
mniejszej o około połowę od wartości znamionowej
oraz brak przepływu prądu.
(1 zastrzeżenie)

GUB

P. 205453

20.03.1978

Pierwszeństwo: 22.03.1977 - Holandia (nr 7703076)
N. V. Philips' Gloeilampenfabřieken, Eindhoven, Holandia.
Urządzenie do odczytu nośnika zapisu odbijającego
promieniowanie
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji, w której dyfrakcja w kierunku poprzecznym do kierunku ścieżki nie wywiera wpływu na
sygnał błędu ogniskowania.
Urządzenie jest przeznaczone do odczytywania nośnika zapisu z optyczną strukturą informacyjną. Urządzenie zawiera astygmatyczny układ detekcji błędu

G09F

P. 202239 T

17.11.1977

Marek Jaworski, Warszawa, Polska (Marek Jaworski).
Etykieta do celów reklamowych
Etykietę do celów reklamowych, dekoracyjnych lub
informacyjnych stanowi fotogram przedstawiający dowolny rysunek lub napis, z jednej ze stron zaekranowany folią aluminiową.
(1 zastrzeżenie)
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ogniskowania. Układ detekcji zawiera astygmatyczny
element (8) i czuły na promieniowanie detektor (9)
składający się z czterech pod-detektorów (A, B, C, D).
Dzielące linie pomiędzy pod-detektorami umieszczone są odpowiednio równolegle i prostopadle do
skutecznego kierunku ścieżki, a pod kątem 45° do
astygmatycznych linii ogniskowania (12 i 13).
(1 zastrzeżenie)

Dział H
ELEKTROTECHNIKA
H01F

P. 198351

23.05.1977

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska
(Zbigniew Tucholski, Jerzy Krajewski, Paweł Klewin).
Sposób wytwarzania materiału magnetycznie miękkiego na głowice magnetyczne
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
stopu magnetycznie miękkiego, mającego zwłaszcza
zastosowanie na głowice magnetyczne. Sposobem według wynalazku otrzymuje się stop o lepszych własnościach magnetycznych ze względu na wyższy stopień uporządkowania, stop odporny na zużycie na
skutek ścierania głowic taśmą magnetyczną, stop
o lepszej obrabialności. W sposobie według wynalazku stosuje się 5-4-6% wag. Al, 9 - 1 1 % wag. Si,
(K-5% wag. Ti i w ilości 0,005-4-0,2% wag. bor, mangan, gadolin, wapń lub inny składnik oraz jako główny składnik żelazo armko o zawartości siarki poniżej
0>,002% i fosfor poniżej 0,002%. Sposób według wynalazku polega na tym, że żelazo armko jest wstępnie
rafinowane
w. indukcyjnym piecu w próżni poniżej
10~4 Tr, a następnie z próżniowo rafinowanego żelaza
wytapia się próżniowo pośrednie stopy o składzie
FeAl i FeSi o zawartości 10-=-30% wagî Al i 20-4-40%
wag. Si oraz jednocześnie dodaje się pozostałe składniki obliczane na taką ilość aby otrzymać wymagany
skład chemiczny. Ciekły stop przelewa się w próżni
do wlewnicy, w której krzepnie kierunkowo, a następnie jest schładzany z szybkością 100 ±50°C/h.
(6 zastrzeżeń)
H01G

P. 198509

28.05.1977

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska
(Józef Gromek, Sławomir Goldberg, Jolanta Gąsiorowska, Urszula Slusarczyk, Waldemar Barylak, Ryszard Switulski).
Kondensator warstwowy i sposób jego wytwarzania
Przedmiotem wynalazku jest kondensator warstwowy o dużej wytrzymałości mechanicznej i sposób jego
wytwarzania.
Kondensator według wynalazku posiada koszulkę
opasującą (7) z tworzywa termokurczliwego, która
opasuje powierzchnie (5) warstw zewnętrznych oraz
powierzchnie podziału (6). Stosunek wielkości powierzchni warstwy (5) do wielkości powierzchni podziału (6) jest mniejszy od jedności. Sposób wytwa-

rzania kondensatora według wynalazku polega na
tym, że przed podziałem kondensatora macierzystego
(1) na jego powierzchniach warstw zewnętrznych folii
(5) umieszcza się dodatkową warstwę (3) nie związaną
z kondensatorem warstwowym.
(3 zastrzeżenia)

H01H

P. 198252

20.05.1977

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia
im. Dymitrowa Warszawa, Polska (Jerzy Staszewski,
Zdzisław Dzitko, Janusz Kuć, Krzysztof Wręga, Andrzej Gadaliński).
Napęd bezpośredni o budowie modułowej do odłączników i uziemników wysokiego napięcia
Przedmiotem wynalazku jest napęd bezpośredni o
budowie modułowej do odłączników i uziemników
wysokonapięciowych, eliminujący skomplikowane mechanizmy blokady, pozwalający na zastosowanie szerokiej unifikacji elementów oraz zapewniający dużą
dokładność sygnalizacji i pewność ryglowania mechanicznego wału napędu w zestawie dwóch napędów.
Napęd ten charakteryzuje się tym, że wszystkie jego
elementy kinematyki oraz osłony są związane ze
sztywnym korpusem łożyskowym służącym do łożyskowania wału głównego (1) i jednocześnie do mocowania wymiennych siłowników (18) oraz mechanizmu
blokady wzajemnej wałów głównych (1) w przypadku
stosowania zestawu dwóch napędów do manewrowan i a odłącznika wyposażonego w uziemnik.
Napęd jest przy tym tak skonstruowany, że elementy sprzęgła odsuwnego (20) i jego osłony (19) są
jednocześnie wykorzystane jako elementy mechanizmu
blokady, a siłowniki (18) mogą być mocowane dowolnie w dwóch płaszczyznach wzajemnie prostopadłych
do si«bie, co umożliwia zestawienie napędów szeregowo - obok siebie, lub równolegle - zwróconych do
siebie plecami.
(3 zastrzeżenia)
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P. 203844 T
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04.01.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Katowice, Polska (Zbigniew Kowalski).
Zespół sterowniczy
Przedmiotem wynalazku jest zespół sterowniczy,
przeznaczony do załączania z wybranym opóźnieniem
w stosunku, do inicjatora, obwodów sterowniczych,
sygnalizacyjnych i pomiarowych, górniczych łączników manewrowych i zabezpieczeniowych w układach
maszyn indywidualnych i zespolonych, eliminujący
wpływ indukcji remanentu oraz elementów elektronicznych na prace przekaźnika przy zachowaniu elektronicznego pomiaru czasu, wyboru programu i sterowania. Zespół sterowniczy ma obwód prądu przemiennego, który zawiera szeregowo połączone przekaźnik czasowy wykonawczy (1) i prostownik pełnookresowy (2), a po stronie prądu stałego prostownika pełnookresowego (2) równolegle przyłączone tranzystor
(3) oraz obwód z szeregowo połączonymi zwiernymi
zestykami przekaźnika wykonawczego (1) i przekaźnika inicjatora (4). Przekaźnik inicjatora (4) jest przyłączony do źródła zasilania prądu przemiennego
i przełączonymi zestykami łączy kondensator (12)
i bazę tranzystora (3) poprzez obwody RC do źródła
zasilania.
(2 zastrzeżenia)

H01H

P. 204392 T

H01H

P. 204541 T

08.02.1978

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
Bydgoszcz, Polska (Roman Siódmiak, Wiesław Wiewióra).
Układ do samoczynnego wyłączania i załączania odbiorników trójfazowych zabezpieczający je przed
skutkami zaniku napięć fazowych
Przedmiotem wynalazku jest układ elektryczny do
samoczynnego wyłączania i załączania odbiorników
trójfazowych, zabezpieczający je przed skutkami zaniku napięć fazowych. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu, który składałby się ze
znanego połączenia kondensatorów w gwiazdę, wspomaganego stycznikiem i przekaźnikiem i służyłby do
samoczynnego wyłączania i załączania odbiorników
trójfazowych w przypadku zaniku napięć fazowych,
przy czym umożliwiałby pracę w układzie załączania
automatycznego lub ręcznego. Układ jest zbudowany
na bazie stycznika, w którym w obwodzie zasilania
połączone są w gwiazdę trzy kondensatory z wyprowadzonym punktem zerowym do przewodu zerowego
poprzez cewkę stycznika pomocniczego. Układ charakteryzuje się tym, że równolegle do kondensatorów
(Ci, Cs, C8) włączone są oporniki (Rlt R2, R,), przy
czym cewka (3) przekaźnika pomocniczego (PP) włączona jest pomiędzy punkt zerowy (2), a przewód zerowy (O) poprzez prostownik (Pi-PO oraz połączony
równolegle opornik (R4), kondensator (C4) i parę zwartych styków (4-5) przekaźnika pomocniczego (PP),
natomiast druga para zwartych styków (7-8) przekaźnika pomocniczego (PP) włączona jest w obwód cewki (8) stycznika głównego (SM).
(1 zastrzeżenie)

31.01.1978

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Henryk Kolka, Maciej Kulawik, Jan Dębieć, Janusz Szafert, Jan
Wajler, Ryszard Siurek, Marian Kidawa, Jan Debudaj, Edward Przeniosło, Dariusz Cygankiewicz, Piotr
Wy piór, Zbigniew Rymarski, Jerzy Dąbrowski).
Łącznik prądu zmiennego
Przedmiotem wynalazku jest łącznik prądu zmiennego, zapewniający bezstykowe dołączenie i odłączenie odbiornika energii elektrycznej prądu zmiennego,
niepowodujące zakłóceń typu radiowego.
Łącznik prądu zmiennego ma do pierwszego zacisku
wejściowego (Wi) dołączony pierwszy klucz tyrystorowy (Ai), a do drugiego zacisku wejściowego (Ws)
drugi klucz tyrystorowy (As). Pierwszy klucz tyrystorowy (Ai) łączy pierwszy zacisk wejściowy (Wi) z
pierwszym zaciskiem wyjściowym (Zi), a drugi klucz
tyrystorowy (A2) drugi zacisk wejściowy (W2) z drugim zaciskiem wyjściowym (Z2), a pomiędzy zaciski
wyjściowe (Zi) i (Z2) dołączone jest obciążenie łącznika (Zo) oraz dwa obwody sterujące: pierwszy (Bt)
i drugi (B2), które swoimi wyjściami łączą się z wejściami sterującymi kluczy tyrystorowych pierwszego
(Ai) i drugiego (A2) oraz jeden z obwodów sterujących łączy się z dwoma kluczami pierwszym (K0
i drugim (K2).
(4 zastrzeżenia)

H01L

P. 198398

25.05.1977

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników, Warszawa, Polska (Jerzy Stosik).
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Struktura półprzewodnikowa
Przedmiotem wynalazku jest struktura półprzewodnikowa w całoszklanej obudowie z kontaktem wypukłym do obszaru ograniczonego złączem p-n wykonanym w otworze warstwy pasywującej i zachodzącym na tę warstwę, ale nie mającym wpływu na
powierzchnię struktury półprzewodnikowej w obszarze złącza p-n, to znaczy na parametry elektryczne
gotowego wyrobu. Średnica kontaktu wypukłego (5)
jest mniejsza od rozmiarów powierzchni obszaru
ograniczonego złączem p-n przy czym obwód kontaktu wypukłego jest oddalony od linii złącza p-n,
wychodzącej na powierzchnię struktury półprzewodnikowej, ná odległość większą od wysokości kontaktu
wypukłego.
(1 zastrzeżenie)

H01P

P. 198392

H01P
H03H
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12.01.1978

Zakłady Elektronowe „Lamina", Piaseczno, Polska
(Jerzy Frysztak).
Szerokopasmowy gazowany zwierak mikrofalowy
Przedmiotem wynalazku jest szerokopasmowy gazowany zwierak mikrofalowy o konstrukcji klatkowej
umożliwiający przesuwanie pasma pracy zarówno w
stronę wyższych, jak i niższych częstotliwości. Zwierak ma umieszczony na zewnątrz obudowy (1) w
prześwicie co najmniej jednego okna rezonansowego
(3) co najmniej jeden element przestrajający (4, 5)
wykonany z metalu lub dielektryka. Położenie elementu przestrajającego (4, 5) może być zmieniane, co
umożliwia dostrojenie zwieraka do pożądanego pasma
częstotliwości.
(2 zastrzeżenia)

24.05.1977

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa,
Polska (Bohdan Grzonkowski).
Mikrofalowy przełącznik z diodami półprzewodnikowymi
Przedmiotem wynalazku jest mikrofalowy przełącznik z diodami półprzewodnikowymi, wykonany częściowo techniką mikrofalowych układów scalonych
(MUS) oraz częściowo przy zastosowaniu elementów
dyskretnych, którymi tu są diody półprzewodnikowe
oraz odpowiednio ukształtowane kondensatory dostrojcze i blokujące, umożliwiający skompensowanie
elementów pasożytniczych w szerokim paśmie częstotliwości. Mikrofalowy przełącznik według wynalazku
charakteryzuje się tym, że kondensator strojący (7)
zamykający do masy (9) obwód diody (5) dla sygnału
mikrofalowego jest równocześnie równoległym elementem filtru dolnoprzepustowego typu IT, przez który doprowadzone jest napięcie polaryzacji diody (5),
przy czym filtr ten składa się ponadto z dławika (10)
i blokującego kondensatora (11).
(2 zastrzeżenia)

H02H

P. 198541

30.05.1977

Wielkopolskie Zakłady Automatyzacji Kompleksowej „MERA-ZAPMONT", Zakłady Automatyki Przemysłowej, Ostrów Wlkp., Polska (Sławoj Ciechanowski).
Układ zabezpieczenia nadnapięciowego i podnapięciowego tyrystorowego zasilacza stabilizowanego wraz
z układem załączania i wyłączania zasilacza
Przedmiotem wynalazku jest układ zabezpieczenia
nadnapięciowego i podnapięciowego tyrystorowego zasilacza stabilizowanego wraz z układem załączania
i wyłączania zasilacza jest przeznaczony dla zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem lub nadmiernym
spadkiem napięcia wyjściowego z zasilacza jego załączania i wyłączania oraz do współdziałania z zabezpieczeniem przeciążeniowym, eliminujący stycznik prądowy i kontaktronowy, zmniejszający wymiary zasilacza
oraz pozwalający na dokładne ustawienie progów
działania zabezpieczeń.
Układ zawiera diodę (D) włączoną pomiędzy bazę
tranzystora (T3), a połączone emitery tranzystorów
(Ti, T2) i wyłącznik (Zał - Wył), który po zamknięciu
umożliwia odcięcie tranzystora (T3) i uniemożliwia
naładowanie kondensatora (C), przy czym tranzystory
(T\, T2) są połączone równolegle ze sobą, z tym, że
baza tranzystora (TO łączy się z czasowym układem
złożonym z tranzystora (T5), rezystorów (Ri, R2) oraz
kondensatora (C), natomiast baza tranzystora (T2) jest
połączona z wyjściem logicznego elementu (AND),
którego wejścia łączą się z wyjściami przerzutników
(Pi, Pj), jednocześnie ich wejścia są połączone z wyjściem (Uwy) stabilizowanego zasilacza. Przekaźnik
(S), który jest włączony pomiędzy przewód źródła
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zasilania (Uz) i połączone kolektory tranzystorów (Ti,
T»), steruje podawaniem zasilającego napięcia (Uz)
poprzez swoje zestyki -(1, 2, 3) na blokujący układ
(UB) zasilacza oraz przerzutniki (PI, P2), podając na
nie napięcie tylko wówczas, gdy na wejściach występuje podane z zasilacza znamionowe napięcie (Uwy)
z określoną tolerancją i podtrzymuje w konsekwencji
ich działanie.
Wynalazek może znaleźć zastosowanie w różnego
typu zasilaczach tyrystorowych dużych mocy tak jedno - jak i trójfazowych.
(1 zastrzeżenie)

H02K

P. 204748

H02P
G03B

•
P. 204153 T

89
21.01.1978

Filmowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „TECHFILM", Warszawa, Polska (Roman Rybarczyk, Jan
Guziński).
Urządzenie do sterowania silnikiem zwijacza taśmy,
przesuwającej się ze stałą prędkością liniową
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do sterowania silnika zwijacza taśmy, pozwalające na uzyskanie stałej prędkości liniowej przesuwu taśmy, niezależnie od zmiennego momentu obrotowego występującego w czasie procesu zwijania.
W urządzeniu według wynalazku na drodze obiegu
taśmy znajduje się bęben transportowy (5), z którym
sprzężony jest pomiarowy czujnik (1) mierzący prędkość liniową taśmy. Urządzenie posiada elektroniczny
układ sterujący, w skład którego wchodzi wzmacniacz
błędu (8), źródło napięcia odniesienia (7) i regulacyjny
wzmacniacz (4) służący do sterowania silnika (3) sygnałem uzyskiwanym z pomiarowego czujnika (6).
(2 zastrzeżenia)

18.02.1978

Pierwszeństwo: 19.02.1977 - RFN (nr P 2707 252.2)
Quarz - Zeit AG, Frankfurt, RFN.
Silnik skokowy jednofazowy
Przedmiotem wynalazku jest silnik skokowy jednofazowy, z wielobiegunowym wirnikiem i wieloczęściowym stojanem, o zmniejszonej objętości, przeznaczony
do zegarków. W silniku według wynalazku stojan (6)
zawiera cztery części (7, 8, 9, 10), z których każda ma
jednakową ilość biegunów (15, 16), w jednakowym podziale, a każdorazowo dwie części na swoich końcach
wolnych biegunów są połączone między sobą przez
części mostkowe (11, 12) niosące uzwojenie wzbudzenia (13, 14), a .obydwa uzwojenia wzbudzenia (13, 14)
są połączone w szereg. Części stojana (7, 8) przyporządkowane jednemu uzwojeniu wzbudzenia (13),
przynajmniej w obszarze wirnika (1) są umieszczone
w pierwszej płaszczyźnie, a części stojana (9, 10)
przyporządkowane drugiemu uzwojeniu wzbudzenia
(14), przynajmniej w obszarze wirnika (1) są umieszczone w drugiej płaszczyźnie, a wirnik (1) w jednej
płaszczyźnie, leżącej między obydwoma płaszczyznami.
Przynajmniej część bieguna (16) stojana jest zaopatrzona w biegun pomocniczy (15) na nim uformowany,
a wirnik (1) jest wykonany z magnesu trwałego (2)
ze stopu lantanowców ferromagnetycznych.
(9 zastrzeżeń)

O03B

P. 198483

27.05.1977

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,
Wrocław, Polska (Stanisław Nawrót).
Tranzystorowy generator mocy
Przedmiotem wynalazku jest tranzystorowy genera-,
tor mocy o płynnie regulowanej częstotliwości w pobliżu 50 Hz, odporny na przeciążenia, wykonany na
elementach półprzewodnikowych. Generator mocy według wynalazku, składający się z zasilacza (7), wzbudnicy (i), separatora (2), wzmacniacza napięciowego (3),
układu symetryzującego (4), wzmacniacza mocy (5),
transformatora wyjściowego (6) i układu wyjściowego
(12), zawiera układ (8) zabezpieczenia przed przecią-
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żeniem z optycznym sygnalizatorem (9) przeciążenia.
Dla zabezpieczenia poprawnej pracy przy różnych
obciążeniach, generator jest ponadto wyposażony w
układ (11) stałoprądowego sprzężenia zwrotnego i w
układ (10) głębokiego ujemnego sprzężenia zwrotnego.
Generator ten jest przeznaczony do zasilania urządzeń
kontrolno-pomiarowych a zwłaszcza do badania i skalowania przekaźników automatyki zabezpieczeniowej.
(3 zastrzeżenia)
H03F

P. 198405

26.05.1977

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa,
Polska (Jan Teslar).
Wzmacniacz korekcyjny toru odczytu magnetofonu
z przełączaniem stałej czasu
Przedmiotem wynalazku jest wzmacniacz korekcyjny toru odczytu magnetofonu z przełączaniem stałej
czasu o niskim poziomie szumów. Stosowany jest on
do zmiany charakterystyki częstotliwościowej odczytu
w zależności od rodzaju taśmy lub od jej prędkości
przesuwu.
Wzmacniacz według wynalazku ma między wyjściem (C) i punktem zerowym układu szeregowo połączony kondensator korekcyjny (Cl) i rezystor korekcyjny (Rl), do którego dołączony jest poprzez rezystor kluczujący (R2) element kluczujący połączony
z punktem zerowym układu i przez rezystor (R3)
z wejściem sygnału do przełączania stałej czasu (D).
Elementem kluczującym jest szeregowe połączenie
diody (Dl) i kondensatora kluczującego (C2), przy
czym do rezystora kluczującego (R2) dołączona jest
dioda (Dl) połączona z jednej strony z rezystorem
kluczującym (R2), a z drugiej strony z kondensatorem kluczującym (C2) i wejściem sygnału do przełączania stałej czasu (D). W alternatywnym rozwiązaniu
element kluczujący stanowi tranzystor z uziemnionym
emiterem, którego kolektor połączony jest z rezystorem kluczującym.
(3 zastrzeżenia)

H03H

P. 204019 T

H03H

P. 204327 T

28.01.1978

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 188133
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Katowice, Polska (Henryk Pudełko, Florian Krasucki).
Układ elektryczny pojemnościowego filtra
składowej zerowej napięcia
Przedmiotem wynalazku jest układ elektryczny pojemnościowego filtra składowej zerowej napięcia, łatwy do wykonania ogólnodostępnymi środkami, przewidziany do stosowania w izolowanych układach sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia, zwłaszcza w podziemiach kopalń. Układ według wynalazku
stanowi odcinek przewodu lub kabla (1), w którym
obustronnie są izolowane żyły (2) z indywidualnymi
ekranami (3) zakończone końcówkami (4). Końcówki
tych samych żył odcinka przewodu lub kabla są łączone pod zacisk tej samej fazy na przykład „R". Zewnętrzny ekran (6) jest połączony z zaciskiem (7),
który wraz z zaciskiem (5) połączonymi z indywidualnymi ekranami (3), stanowią przyłącze transformatora
składowej zerowej napięcia. W innym rozwiązaniu
układu odcinek przewodu lub kabla (1) stanowi część
magistralnego kabla lub przewodu w sieci elektroenergetycznej.
(2 zastrzeżenia)

14.01.1978

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Leszek Czarnecki).
Dolnoprzepustowy filtr aktywny
Przedmiotem wynalazku jest dolnoprzepustowy f; ltr
aktywny, w którym transmitancja nie jest wrażl; va
na przypadkowy rozrzut parametrów obwodu.
Dolnoprzepustowy filtr aktywny zbudowany jest z
rezystorów (Ri), kondensatorów (Ci) i różnicowych
wzmacniaczy operacyjnych (Wi) tak połączonych, że
zachowane są wszystkie relacje strukturalne drabinkowego dolnoprzepustowego filtru reaktancyjnego,
(i = 1, 2 . . . . N).
Różnicowe wzmacniacze operacyjne (Wi), rezystory
(Ri) i kondensatory (Ci) tworzą ogniwa, których napięcia wyjściowe odwzorowują prądy elementów
wzdłużnych filtru drabinkowego oraz napięcia elementów poprzecznych filtru, a napięciami wyjściowymi tych ogniw są napięcia wyjściowe ogniwa poprzedzającego i następnego.
(2 zastrzeżenia)

H03H
G01S

P. 204377 T

31.01.1978

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa,
Polska (Jan Piotrowski, Jerzy Żuk, Stanisław Królikowski, Władysław Kamiński).
Układ sztucznego obciążenia i przełącznika antena sztuczna obciążenie, zwłaszcza do nadajników stacji
radiolokacyjnych
Przedmiotem wynalazku jest układ sztucznego obciążenia i przełącznika antena - sztuczne obciążenie,
zwłaszcza do nadajników stacji radiolokacyjnych, po-
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zwalający na usunięcie z toru falowodowego przełącznika falowodowego oraz obciążenia falowodowego,
a tym samym na zmniejszenie gabarytów toru falowodowego. Układ charakteryzuje się tym, że w tor
falowodowy (3), łączący nadajnik (1) z anteną (2) ma
włączony falowód płynoszczelny (4), pusty dla transmisji energii elektromagnetycznej z nadajnika (1) do
anteny (2) i napełniony płynem stratnym dla energii
elektromagnetycznej w przypadku, gdy transmisja
energii do anteny (2) ma być przerwana, a energia
wydzielana w postaci ciepła w sztucznym obciążeniu
utworzonym przez napełniony płynem falowód płynoszczelny (4), przy czym płyn w tym falowodzie jest
tak ukształtowany za pomocą przegród dielektrycznych (5), że przynajmniej jedna taka przegroda od
strony nadajnika (1) formuje płyn w postaci klina dopasowującego, a jednocześnie ciepło wydzielone w
tym sztucznym obciążeniu jest odbierane za pomocą
wymuszonego obiegu płynu w obwodzie złożonym z
chłodnicy (6), zbiornika (7), pompy (8) oraz zaworu
trój drożnego (9), który przełącza obwód napełnienia
falowodu płynoszczelnego (4) na obwód opróżnienia
tego odcinka do zbiornika (7) przez otwór umieszczony
w najniżej położonej części falowodu płynoszczelnego
(4).
(1 zastrzeżenie)

H03K

P. 198306

IIQ4H

P. 204271

91
T

26.01.1978

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Aleksander
Orłowski).
Układ do wytwarzania zmodulowanej amplitudowo
faii nośnej przez pobudzanie filtru pasmowego ciągiem
impulsów prostokątnych o zmiennej szerokości
Przedmiotem wynalazku jest układ do wytwarzania
zmodulowanej amplitudowo fali nośnej, pozwalający
na zastąpienie komplementarnych tranzystorów mocy
w. cz. ogólnie dostępnymi tranzystorami mocy typu
n-p-n.
Układ według wynalazku posiada sieć logiczną (L)
wytwarzającą dwa przesunięte w fazie ciągi impulsów
prostokątnych o stałej szerokości i amplitudzie. Wyjścia tej sieci logicznej (L) połączone są z wejściami
mostkowego wzmacniacza mocy (Wm) przez wzmacniacze impulsowe (W). Między wejście komparatora
(K) przeznaczone dla napięcia wielkiej częstotliwości,
a jedno z dwu wejść sieci logicznej (L) włączony jest
układ (J) kształtujący, synchronizujące impulsy szpilkowe. Ilość (u) modułów wzmacniacza mocy (Wm)
uzależniona jest od wymaganej mocy wyjściowej.
Układ ma zastosowanie we wzmacniaczach wielkiej
częstotliwości nadajników radiokomunikacyjnych o
mocy wyjściowej poniżej 1 KW.
(2 zastrzeżenia)

20.05.1977

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Henryk Kolka, Piotr Wypiór, Maciej Kulawik, Marian Kidawa,
Jan Wajler, Ryszard Siurek, Jan Dębieć, Jan Debudaj,
Dariusz Cygankiewicz, Jerzy Dąbrowski, Zbigniew Rymarski, Zdzisław Samulak, Sławoj Ciechanowski,
Bogdan Doroszewski).
Układ kształtowania impulsu sterującego kluczem
tranzystorowym, zwłaszcza dla stabilizatora impulsowego
Przedmiotem wynalazku jest układ kształtowania
impulsu sterującego kluczem tranzystorowym, zwłaszcza dla stabilizatora impulsowego, eliminujący zakłócenia powstające w stabilizatorze.
Układ według wynalazku ma kondensator (C) włączony z jednej strony między bazę tranzystora kluczującego (T2), opornik kolektorowy (Rí) Í bazowy
(R8), zaś z drugiej strony połączony z bazą układu.
(1 zastrzeżenie)

eo4J

P. 203343 T

22.12.1977

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów „MERA-ELWRO",
Wrocław, Polska (Jan Kulisiewicz).
Sposób i układ transmisji danych na pojedynczej symetrycznej przesyłowej linii
Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ transmisji danych na pojedynczej, symetrycznej przesyłowej linii, mające zastosowanie w automatyce cyfrowej, głównie w systemach komputerowych, umożliwiające inicjowanie transmisji z obu stron linii przesyłowej i prowadzenie jej w dwóch kierunkach w sposób asynchroniczny, przy wysokiej niezawodności
transmisji na odległość około 2 km.
Sposób według wynalazku polega na tym, że włącza się polaryzatory (5) układu i jednocześnie rozsymetryzowuje się (znieczula) wejścia różnicowe odbiorników (4) przy pomocy dodatkowych stałych potencjałów, których wielkości proporcjonalne do poziomu
zakłóceń indukowanych na przesyłowej linii (1) podaje się na jedno z wejść odbiorników (4) i jednocześnie zwiększa się prąd wyjściowy nadajników (2)
o wartości kompensujące znieczulenie odbiorników (4).
W układzie według wynalazku jeden z zacisków różnicowych odbiorników (4) jest podłączony do polaryzatorów (5), z których wyjść dodatkowe stałe potencjały uzależnione od poziomu zakłóceń indukowanych
w przesyłowej linii (1) rozsymetryzowują wejścia różnicowe odbiorników (4), zaś do nadajników (2) są
równolegle dołączone dodatkowe nadajniki (2'), których dodatkowy prąd kompensuje znieczulenia odbiorników (4).
(2 zastrzeżenia)
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wane są w centrum informacji. Tablica informacyjna
zbiorcza zbudowana jest z paneli (10, 11, 12) zbudowanych identycznie jak tablice (6, 7, 8) i osadzona na
wspólnej konstrukcji. Tablice informacyjne mają zabudowane wewnątrz wybieraki (14, 15, 16), które na
wałkach obrotowych mają osadzone pierścienie (3) z
nałożonymi na obwodach obudowami (4) w formie
walca. Na obudowie jest taśma (5), na której są cząstkowe informacje w formie słów, cyfr lub znaków
piktograficznych, widoczne na tablicy w odpowiednich
okienkach (59, 61, 63) lub w okienkach (60, 62, 64)
i zmieniają się wraz z obrotem obudowy (4) sprzężonej z wybierakiem. Wybieraki sterowane są tarczą
(13) impulsową. Tarcza (13) impulsowa połączona jest
z wybierakami (39, 41, 43) na tablicy (9) informacyjnej
zbiorczej za pośrednictwem toru (38) zakończonego po
obu końcach translacjami (44, 45) oraz zestyków (37,
40, 42) przekaźników (35, 33, 32) włączonych na końcu
toru.
(3 zastrzeżenia)
H04M

P. 198481

27.05.1977

Centrum
Naukowo-Produkcyjne
Elektrotechniki
i Automatyki Górniczej „EMAG", Zakład Telemechaniki Górniczej „Elektrometal" Cieszyn, Polska (Krzysztof Kozłowski, Józef Śliwa).
Elektroniczny układ wywołania
Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny układ
wywołania, zwłaszcza dla aparatów telefonicznych,
umożliwiający płynną regulację barwy dźwięku dzwonienia oraz jego amplitudy. Układ ma multiwibrator
astabilny (6), połączony poprzez jednostopniowy
wzmacniacz tranzystorowy (7) z głośnikiem (8) wyposażonym w regulator amplitudy dźwięku (R2). Prąd
sygnału dzwonienia przychodzący z linii telefonicznej,
zostaje wyprostowany w jednopołówkowym prostowniku (1) z filtrem pojemnościowym (2) oraz stabilizowany diodą Zenera (5). Następnie zostaje podany na
wejście multiwibratora astabilnego (6), powodując
wygenerowanie drgań o częstotliwości akustycznej,
które wzmocnione w jednostopniowym wzmacniaczu
(7) są podawane na głośnik (8). Częstotliwość drgań
multiwibratora astabilnego (6), od której zależy barwa dźwięku, może być regulowana poprzez zmianę
pojemności (Cl) lub rezystancji (Rl). Układ nadaje się
do stosowania w dowolnym aparacie telefonicznym.
(4 zastrzeżenia)

H05B

P. 198505

28.05.1977

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych „DOLMEL", Wrocław, Polska (Brunon Trejgis).
Urządzenie do indukcyjnego nagrzewania częstotliwością sieciową ferromagnetycznych elementów cylindrycznych

H04N

P. 198494

28.05.1977

Biuro Projektów Kolejowych, Kraków, Polska (Wiktor Mól).
Układ elektryczny do przekazywania informacji wizualnej, zwłaszcza na duże odległości
Układ elektryczny do przekazywania informacji wizualnej, zwłaszcza na duże odległości dla takich obiektów jak zespoły stacji kolejek linowych, zespoły
schronisk hoteli, kin lub baz transportowych, pozwalający na bieżące przekazywanie w pełnym zakresie
różnego rodzaju informacji. Zawiera on tablice (6, 7,
8) informacyjne podstawowe instalowane w obiektach, których treść informacji bezpośrednio dotyczy
oraz tablice (9) informacyjne zbiorcze, które instalo-

Urządzenie według wynalazku zawiera prętowy
wzbudnik (8), o ruchu posuwisto-zwrotnym wzdłuż
swej osi, wykonany w kształcie walca, składający się
z odizolowanych od siebie przy pomocy izolacyjnych
przekładek miedzianych prętów (17) zaopatrzonych z
obu końców w wyjęcia dostosowane do kształtu izolacyjnych stożków: dolnego (19) i górnego (20), którymi są obustronnie przytrzymywane, przy czym stożek
górny (20) dociskany jest przy pomocy kołpaka (21),
zaś stożek dolny (19) opiera się swą podstawą o kołnierz śruby łączącej (22) zaopatrzonej w gwintowaną
końcówkę (23) zamocowaną w gnieździe wzbudnika,
zespoły styków: dolnych (4) i górnych (5) połączonych
z sobą elektrycznie przy pomocy przewodu szynowego (6) zawierające kontakty zwierające w ilości odpowiadającej liczbie miedzianych prętów (17) wzbudnika (8) oraz przesuwany stół (3) zaopatrzony w niemagnetyczną płytę roboczą (12) z otworem oraz tuleję
centrującą (13), mogący poruszać się wzdłuż poziomej
prowadnicy (2) konstrukcji wsporczej (1).
Urządzenie nadaje się do zastosowania w procesach
technologicznych wymagających podczas montażu konieczności podgrzewania niektórych elementów konstrukcyjnych w postaci pierścieni, tulei, tarcz sprzęgieł lub łożysk bezpośrednio przed ich zamontowaniem.
(3 zastrzeżenia)
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bryły wykonanej z materiału rozpraszającego światło.
Na górnej powierzchni tej bryły wykonane są w sposób trwały napisy informujące o przeznaczeniu danej
sygnalizacji. Wykonanie półprzewodnikowych kostek
sygnalizacyjnych w postaci prostopadłościanu umożliwia formowanie z nich dowolnych powierzchni sygnalizacyjnych i znaków świecących.
(5 zastrzeżeń)

H05B

P. 204261 T

25.01.1978

Katowickie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego, Siemianowice, Polska (Franciszek Glanowski,
Leon Kaczmarek, Klaudiusz Kacy, Andrzej Mika).
Urządzenie do wulkanizacji taśm gumowych
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wulkanizacji taśm gumowych, zwłaszcza taśm przenośnikowych zapewniające jednakową temperaturę wulkanizacji dla różnych wielkości płyt grzejnych. Składa się
ono z dwuczęściowych płyt nośnych (1) wykonanych
z materiału o dobrej przewodności, cieplnej parami
skręconych śrubami (2). Wewnątrz płyt nośnych (1)
jest umieszczony w osłonie izolacyjnej (3) element
grzejny (4) wykonany z blachy stalowej w kształcie
naprzemianległej wielokrotności litery U, o rezystancji od 0,05 do 0,30 Q, zasilany z sieci bezpiecznego napięcia. Płyty nośne (1) są dociskane do wulkanizowanej taśmy (5) za pomocą belek zaciskowych (6) skręconych ściągającymi śrubami (7) oraz zacisków (8).
Do kontroli temperatury służy termistor (9) zabudowany w otworze wykonanym w płycie nośnej (1).
(\ zastrzeżenia)

H05B
G08B

P. 203842 T

04.01.1978

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska
(Stanisław Madej, Jacek Białkowski, Józef Gąbka,
Ryszard Miąć, Tadeusz Kanabus):
Półprzewodnikowa kostka sygnalizacyjna
Przedmiotem wynalazku jest półprzewodnikowa
kostka sygnalizacyjna o dużej intensywności i powierzchni świecenia, przeznaczona do sygnalizacji
optycznej. Półprzewodnikowa kostka sygnalizacyjna
posiada elektroluminescencyjne złącza półprzewodnikowe (1) rozmieszczone wewnątrz trójwymiarowej
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IL WZORY UŻYTKOWE

Dział A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A47B
B01L

W. 58788

31.12.1977

Zakłady Urządzeń Komputerowych „Mera-Elzab",
Zabrze, Polska (Ewald Opuchlik).
Stolik
Stolik przeznaczony jest dla urządzeń elektronicznych, przy czym część pomocniczą tych urządzeń
umieszcza się w pojemnikach pod płytą górną natomiast samo urządzenie wymagające obsługi, na płycie
stolika.
Stolik według wzoru użytkowego składa się z podstawy (1), górnej płyty (2), nóg (3) i dwu sześciennych
ram (4 i 5). W przedniej ramie (5) na pionowych zawiasach (6) zamocowana jest przestrzenna rama (7).
Stolik osłonięty jest osłonami (8 i 9). (1 zastrzeżenie)

AG1B

W. 58860

17.01.1973

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Grzegorz Pawlicki, Stanisław Papliński, Bogdan Stanelik).
Zamek elektrody taśmowej

A47J

W. 58853

14.01.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów
Metalowych „Medom", Kraków, Polska (Kazimierz
Kończakowski, Roman Dębicki, Antoni Krempa, Jerzy
Bobilan).
Wieszak dla nakrycia stołowego
Wieszak dla nakrycia stołowego według wzoru użytkowego stanowi stojak (1) z zamocowanymi na obwodzie prętami (2) do zawieszania sztućców.
(1 zastrzeżenie)

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji zapewniającej dobry docisk elektrody do
ciała pacjenta oraz charakteryzującej się dobrą przewodnością odprowadzenia elektrody.
Zamek elektrody taśmowej według wzoru użytkowego wyposażony jest w korpus (1), w którego podstawie znajdują się trzy podłużne otwory (2) mocujące jeden koniec elektrody (3) taśmowej oraz uchwyt
(4) drugiego końca elektrody (3), osadzony jednym
ramieniem w podstawie korpusu (1), mający wywinięcie końcówki (5) stanowiące otwór pod wtyk bananowy. W uchwycie (4) zamocowany jest obrotowo na
sworzniu (6) przycisk (7) elektrody (3) taśmowej z osadzonym na stałe kołkiem (8) prowadzącym sprężynę
(9) rozpierającą. Ponadto w uchwycie (4) osadzony
jest na stałe drugi kołek (8) prowadzący wraz z końcówką lutowniczą.
(1 zastrzeżenie)
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95
W. 58891

24.01.1978

Michał Ukleja, Warszawa, Polska (Michał Ukleja).
Śmigło do lekkiego pojazdu
Przedmiotem wzoru użytkowego jest śmigło do lekkiego pojazdu zwłaszcza dziecięcego roweru.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uzyskania
najefektywniejszego ustawienia śmigła i uproszczenia
jego zamocowania.
Śmigło według wzoru użytkowego charakteryzuje
się tym, że umieszczone jest na wsporniku (1) zakończonym półobejmą (2) z zawiniętymi na zewnątrz krawędziami wycięcia (3), zwieraną elastyczną opończą
(4).
(1 zastrzeżenie)

A63H

14.01.1978

W. 58857

Józef Prokop, Warszawa, Polska (Józef Prokop).
Zabawka z cukierkiem
Wzór użytkowy ■ rozwiązuje zagadnienie uatrakcyjnienia zabawek z podstawką.
Zabawkę z cukierkiem według wzoru użytkowego
stanowi dowolna sylwetka lub figurka umieszczona
na podstawie (1) mającej przelotowy otwór (2) z kołnierzem (3) w górnej części podstawy, przy czym kołnierz (3) stanowi szczelne złącze z górną końcówką
(4) osadzonego w nim cukierka o dowolnym kształcie.
• (1 zastrzeżenie)

Dział B
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B06B

W. 58831

09.01.1978

B25D
Kombinat Maszyn Elektrycznych „EMA-KOMEL"
w Katowicach, Zakład Maszyn Elektrycznych i Motoreduktorów „INDUKTA", Bielsko-Biała, Polska (Apoloniusz Czeluśniak).
Zespół napędowy do wibratorów, zwłaszcza pneumatycznych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji umożliwiającej łatwą regulację ilości
czynnika roboczego, zapewniającej bezawaryjną pracę
zespołu i umożliwiającej podłączenie jej do różnych
urządzeń z czynnikiem ciśnieniowym.
Zespół napędowy do wibratorów wg wzoru użytkowego składa się z zaworu tłoczkowego z tłoczkiem
(2) z wybraniem w kształcie litery H, który to zawór
od strony swego dna ma tulejową końcówkę (a) do
podłączenia czynnika sterującego ruchem tłoczka (2)
oraz na cylindrze (1) dwa króćce: wlotowy (3), wylotowy dla przepływu czynnika z ogólnej instalacji
czynnika np. sprężonego powietrza do wibratora, przy
czym ruchy posuwiste tłoczka (2) regulowane są sprężyną (6) oraz ciśnieniem z układu sterującego i odbywają się w części cylindrycznej zaworu, zaś tulejka
(5) z nakrętką (4) nakręcona na korpus zaworu utrzymują odpowiednie napięcie sprężyny (6).
(1 zastrzeżenie)
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B07B

W. 58848

14.01.1978

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Aleksander Pełech).
Dysza do rozpylania cieczy
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji umożliwiającej uzyskanie strumienia cieczy w postaci stożka o dużym, regulowanym
kącie rozwarcia, o mniejszym zużyciu energii do rozpylania cieczy.
Dysza do rozpylania cieczy składa się z walcowego
korpusu (1), na który jest nakręcona nakrętka (2) z
wylotowym otworem (4). Między czołową ścianą korpusu (1) a otworem (4) wylotowym jest utworzona
komora (5). W korpusie (1) są wykonane otwory (3)
równoległe do osi dyszy, rozmieszczone obwodowe, a
za wylotowym otworem (4) jest umieszczony rozbryzgujący element (6).
Dysza znajduje zastosowanie zwłaszcza w aparatach
do wymiany masy i ciepła oraz w nawilżaczach urządzeń klimatyzacyjnych.
(3 zastrzeżenia)

B25B
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W. 58780

30.12.1977

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrętowego „Promor", Gdańsk-Wrzeszcz, Polska (Jan Kalinowski, Gerard Drobny, Michał Chrobak).
Ściągacz mechaniczny do prac montażowych
Ściągacz mechaniczny do prac montażowych według
wzoru użytkowego składa się ze śruby (1) mającej kołnierzową nakrętkę (2) ułożyskowaną na tocznych łożyskach (3 i 4) oraz korpusu (5) i zębatych stożkowych
kół (8 i 9).
(1 zastrzeżenie)

B25B

W. 58894

23.01.1973

Huta „Zabrze", Zabrze, Polska (Otto Szafarczyk).
Klucz monterski

B07B

14.01.1978

W. 58849

Politechnika Wrocławska,
sander Pełech).

Wrocław, Polska

(Alek-

Dysza do rozpylania cieczy

Przedmiotem wzoru użytkowego jest klucz monterski nastawny z możliwością renowacji gwintów śrub.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwienia poprawienia uszkodzonego gwintu w trakcie dokręcania śruby.
Klucz nastawny z rozsuwanymi uchwytami w górnym uchwycie (1) ma trójkątne wycięcie, a w dolnym
uchwycie (4) umieszczona jest w sposób wymienny
narzynaka (5) unieruchomiona ramieniem dociskowym
(6), którego przedłużenie stanowi pojemnik (7).
(1 zastrzeżenie)

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji umożliwiającej równomierne pokrywanie
natryskiwanej powierzchni kroplami rozpylanej cieczy
oraz umożliwiającej regulację kąta rozwarcia stożka,
którego kształt ma strumień cieczy opuszczający dyszę.
Dysza według wzoru użytkowego składa się z korpusu (1), wewnątrz którego jest umieszczony zawirowujący element (3) z wykonanymi kanałami (4) usytuowanymi wzdłuż linii śrubowych. W zawirowującym elemencie (3) jest wykonany osiowy otwór (5).
Ciecz wypływająca z otworu (5) i z kanałów (4) ulega
zmieszaniu w komorze (6) i opuszcza dyszę w kształcie stożkowego strumienia.
Dysza znajduje zastosowanie w aparatach do wymiany ciepła i masy, w .aparatach do ochrony roślin
itp.
(1 zastrzeżenie)
B25C

W. 58861

17.01.1978

Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych „Promet",
Sosnowiec, Polska (Stanisław Peterson, Jan Jaźwiec).
Przyrząd do wciskania pinezek
Przyrząd do wciskania pinezek według wzoru użytkowego zawiera korpus (1) w postaci rękojeści, zaopatrzony w swej części czołowej (2) w magnes trwały
(3) z czaszowatym wgłębieniem (4), dostosowanym do
kształtu łebków pinezek, jak również w ostrzowy pazur (5) z klinowym wycięciem, służący do wyciągania
pinezek, a ponadto korpus (1) jest wewnątrz wydrążony, stanowiąc pojemnik do przechowywania pinezek,
zakryty korkiem (6) wkręcanym lub osadzanym rozłącznie w tym korpusie (1).
(1 zastrzeżenie)
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B65G

W. 58904

9?

26.01.1978

Zakład Wytwórczy Maszyn i Urządzeń Przemysłu
Spożywczego, Żary, Polska (Zygmunt Szymala).
Stół kulowy
Przedmiotem wzoru użytkowego jest stół kulowy do
transportu materiałów, zwłaszcza blach przeznaczonych do dalszej obróbki. Wzór użytkowy rozwiązuje
zagadnienie umożliwienia manewrowania blachami o
szerokim zakresie grubości i różnym ciężarze, oraz
wyeliminowania możliwości zacinania się kulek i gromadzenia się zanieczyszczenia w gniazdach. W stole
według wzoru użytkowego kulka prowadząca (1) osadzona jest na łożysku (2) w zasobniku (3). Zasobnik
(3) z kulką (1) dociskany jest do gniazda (4) stołu sprężyną (5). Siła docisku sprężyny (5) regulowana jest
regulacyjną śrubą (6). W zasobniku (3) i śrubie (6)
wykonane są, równolegle do ich osi, przelotowe otwory (7). Gniazdo (4), w którym prowadzony jest zasobnik (3) z kulą (1) jest osadzone w płycie (8) stołu.
(4 zastrzeżenia)

B66C

W. 58916

30.01.1978

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Elektrycznych, Katowice, Polska (Jerzy Kożdoń).
Chwytak brzegowy do podnoszenia przedmiotów
płaskich
Przedmiotem wzoru użytkowego jest zaciskowy
chwytak brzegowy do podnoszenia przedmiotów płaskich, zwłaszcza materiałów arkuszowych na przykład

B66C

W. 57483

11.Ű5.1977

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrętowego, Gdańsk, Polska (Andrzej Wilkowski, Kazimierz
Kleszczewski, Jerzy Stawarz).
Mechanizm wyrównywania skoszenia suwnicy
Mechanizm wyrównywania skoszenia suwnicy według wzoru składa się z zespołu selsynów (4) nadawczych, napędzanych od nienapędzanych kół (1) suwnicy oraz różnicowego selsynu (5) sterującego mikrołącznikami (7). Mikrołączniki (7) osadzone są na
wspólnym wałku z tarczą (8) wskaźnika skoszenia.
(2 zastrzeżenia)
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blach, płyt itp., stosowany głównie jako zawiesie podnośników cięgnowych do przemieszczania materiałów
arkuszowych w pozycji pionowej.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
wydajności pracy przy przemieszczaniu płyt i innych
materiałów arkuszowych. Chwytak według wzoru
użytkowego ma między dwiema szczękami przestrzeń
klinową, w której zabudowana jest przesuwna wkładka (2) o kształcie walca. Na czołowych powierzch-
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niach wkładki (2) znajdują się współosiowe wypukłości (3) o kształcie czopów. Wypukłości te wystają poza
listwowe prowadnice (4), które zabezpieczają wkładkę
(2) przed wypadnięciem z klinowej przestrzeni międzyszczękowej. Czopowe wypukłości (3) służą jako
chwyty podczas ręcznego przesuwania wkładki (2),
zwłaszcza podczas uwalniania przemieszczonego przedmiotu z chwytaka.
(1 zastrzeżenie)

Dział D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
D03D

W. 58900

25.01.1978

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Włókienniczych „Polmatex-Cenaro", Łódź, Polska
(Wiesław Kowalczyk).
Rama nicielnicowa do krosien wieloprzesmykowych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji eliminującej wystające na zewnątrz
nity bez zmiany szerokości ramki i długości szyn służących do zawieszania strun nicielnicowych. Ramka
nicielnicowa do krosien wieloprzesmykowych według
wzoru użytkowego ma górną i dolną część ramki w
postaci kabłąków (2) i (3), mających proste końce i połączona jest nierozłącznie z bocznymi ścianami (1),
mającymi przed przelotowymi otworami do osadzania
strun nicielnicowych wygięcie na zewnątrz.
(1 zastrzeżenie)

D04B
G06M

W. 58767

30.12.1977

Zakład Doświadczalny RZSI, Łódź, Polska (Lucjan
Piekarski).
Licznik suwów ręcznych szydelkarek płaskich
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji eliminującej zespół przełożenia ślimakowego.
Licznik ma zastosowanie do orientowania obsługi
maszyny o konieczności wyłączania napędu po zakończonym dokonaniu określonej wielkości wyrobu, do
wyłączania czynności igieł oraz obliczania żądanej
ilości wykonanych suwów, lub obrotów głowicy n a p ę dowej.

Licznik, składający się z wyskalowanej tarczy oraz
z nastawnej wskazówki-pokrętła (15) i z wejściowych
zacisków (2) zasilania sieciowego, według wzoru użytkowego ma dodatkowy zasilacz (1) bateryjny umieszczony we wspólnej obudowie (4) i połączony z sygnalizacyjną lampą i/lub dzwonkiem (10). Poza t y m licznik ma przełożenie zębatych kół (12, 16), z których
pionowe koło (12) jest osadzone na osi a poziome koło
(16) jest osadzone powyżej na innej osi (17), przy
czym oś koła (12) ma na końcu krzywkę (9) połączoną
stykowo z elektrycznym przełącznikiem (6).
(1 zastrzeżenie)
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Dział E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E02D

W. 58838

11.01.1978

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „Projmors", Gdańsk, Polska (Arkadiusz Maciejewski, Michał Ozorowski).
Zakotwienie słupów stalowych w fundamencie
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji eliminującej wykonywanie podlewek
oraz zabetonowywanie otworów na śruby kotwiące
pod stopą słupa.
Zakotwienie według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że stanowi go element (2) kotwiący z
połączonymi nierozłącznie prętami (6) kotwiącymi,
osadzony w masie betonu fundamentu (7). W górnej
części elementu (2) kotwiącego ukształtowany jest
kołnierz (3) z otworami na śruby (5) z żeberkami (4)
wzmacniającymi.
(1 zastrzeżenie)

E21D

W. 58856

14.01.1978

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pstrowski", Zabrze,
Polska (Romuald Dilling, Stanisław Husakowski, Wiesław Borek, Paweł Mróz, Zenon Szałapak).
Podkładka spągowa stalowej obudowy chodnikowej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania podkładki zwiększającej trwałość zachowania gabarytu wyrobiska chodnikowego oraz zmniejszającej
strefę spękania skał nad wyrobiskiem.
Podkładka spągowa stalowej obudowy chodnikowej,
stosowana w górnictwie w wyrobiskach korytarzowych pod stojaki obudowy łukowej, według wzoru
użytkowego ma kształt skrzynki wykonanej ze stali,
składającej się z dna (1), dwóch sięgających do dna
(1) ścianek (2) oraz dwóch ścianek (3) przechodzących
poza dno (1) ku dołowi.
(1 zastrzeżenie)

E02D

W. 58846

12.01.1978

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „Projmors", Gdańsk, Polska (Arkadiusz Maciejewski, Michał Ozorowski).
Zakotwienie słupów stalowych w fundamencie
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji umożliwiającej przenoszenie dużych
obciążeń.
Zakotwienie słupów stalowych w fundamencie w
wykonanych uprzednio kielichach według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że w górnej płaszczyźnie kielicha (1) osadzony jest stalowy element (5)
kotwiący z. prętami (6) kotwiącymi, do którego nierozłącznie mocowane są żebra (7) słupa (3).
(1 zastrzeżenie)

Dział F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
F15B

W. 58799

31.12.1977

Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „GLINIK", Gorlice, Polska (Stanisław Zimowski, Jerzy
Moskal, Józef Feruś, Józef Domasik, Bogumił Brzozowski, Czesław Wolski).

Pistolet do zasilania siłowników hydraulicznych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
lekkiej konstrukcji zapewniającej jego dobrą funkcjonalność oraz umożliwiającej podwieszanie go na
siłowniku hydraulicznym bez konieczności wykonywania dodatkowych zaczepów.
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Pistolet do zasilania siłowników hydraulicznych
Centralnie zasilanych, stosowanych zwłaszcza w górnictwie węglowym według wzoru użytkowego ma w
głowicy (1) kanał zasilający (2) usytuowany prostopadle do osi zaworu odcinającego (3), natomiast względem kanału dopływowego (5) pod kątem od 105° do
115°. Ponadto dźwignia sterująca ma kształt wieszakowego zaczepu z wklęsłą powierzchnią (7).
(2 zastrzeżenia)

F16B

F16B

31.12.1977

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Lucjan Kurkiewicz).
Zawór redukcyjny
Zawór redukcyjny, stosowany do obniżenia ciśnienia w instalacji lub w zestawach mieszalnika wytwarzających mieszankę paliwową dla urządzeń grzewczych, według wzoru użytkowego ma korpus składający się z dwóch części (1) i (2) mocowanych przestawnie względem siebie wokół wspólnej osi. Część
(1) korpusu zawiera gniazdo zaworu, a część (2) ma
postać kolanowego króćca wylotowego. Część (1) i (2)
są łączone między sobą śrubami, a w jednej z nich
znajduje się kanał przelotowy łączący otwór wylotowy (4) gazu z wnętrzem komory membranowej (10).
(2 zastrzeżenia)

10

11.01.1978

Bolesław Fenc, Gdańsk, Polska (Bolesław Fenc).
Zawias do mebli, zwłaszcza głęboko tapicerowanych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji umożliwiającej odchylanie części ruchomej mebla pod dowolnym kątem.
Zawias do mebli stanowi pas elastycznego materiału (1), przymocowany przy pomocy wkrętów (2)
i podkładek (3) do części stałej (5) i ruchomej (6)
mebla. Pas zabezpieczony jest przed przesuwem poprzecznym przy pomocy obejmy prowadzącej (4)
przymocowanej do części stałej (5) możliwie najbliżej
części ruchomej (6) mebla.
(2 zastrzeżenia)

F16B
W. 58800

W. 58842

W. 58855

14.01.1978

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń
Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż", Łódź,
Polska (Dobrosław Stołowski).
Łącznik tulejowy
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania łącznika nadającego się do kilkakrotnych, trwałych łączeń obciążonych konstrukcji.
Łącznik ma zastosowanie do mocowania elementów
konstrukcyjnych do kształtowników, zwłaszcza o przekroju zamkniętym.
Łącznik wyposażony wewnątrz w podłużny kanał
nagwintowany do wkręcania śruby, według wzoru
użytkowego ma oporowy kołnierz (3) o kształcie łba
wielokątnego, umieszczony na końcu tulei (2) od zewnątrz nagwintowanej i zaopatrzonej w nakrętkę (1).
Wielkość tej nakrętki odpowiada szerokości wewnętrznej skręcanego kształtownika (4) o przekroju zamkniętym.
(1 zastrzeżenie)
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W. 58869

18.01.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Łożysk Tocznych,
Kielce, Polska (Seweryn Sztromajer, Tomasz Zdybicki).
Koszyk masywny do łożysk tocznych
Koszyk masywny do łożysk tocznych walcowych,
zwłaszcza do zestawów kołowych pojazdów szynowych stosowanych w kolejnictwie o zmniejszonej masie, prowadzony na częściach tocznych według wzoru
użytkowego ma wybrania (1) usytuowane na jego żeberkach w ich częściach środkowych, wykonane jako
podcięcia, korzystnie w kształcie trapezowym.
(1 zastrzeżenie)

F16D
G01M

W. 58729

F16F
GUB

101
W. 58907

27.01.1978

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, Polska (Tdeusz Czylok, Eugeniusz Studziński).
Amortyzator drgań silników mocy ułamkowej,
zwłaszcza silników do magnetofonów kasetowych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji zmniejszającej przenoszenie drgań z
silnika na korpus i obudowę urządzenia, a tym samym
obniżającej poziom hałaśliwości magnetofonu.
Amortyzator drgań silników mocy ułamkowej, zwłaszcza silników do magnetofonów kasetowych z elastycznego materiału, umieszczony między powierzchnią zewnętrzną obudowy silnika (1) i powierzchnią
wewnętrzną gniazda osadczego (3) ustalającego położenie, silnika (1) w urządzeniu, według wzoru użytkowego wykonany jest w postaci otaczającej obudowę
silnika (1) wykładziny (2) mającej występy, korzystnie o kształcie ostrosłupów.
(1 zastrzeżenie)

29.12.1977

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Osobowych, Warszawa, Polska (Tadeusz Aleksander Rawski).
Urządzenie uruchamiające hamulec wózka do prób
zderzeniowych samochodów
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie urządzenia obniżającego koszt wykonania układu hamującego
wózek przy zapewnieniu niezawodności działania.
Urządzenie uruchamiające hamulec wózka do prób
zderzeniowych samochodów podczas badań wytrzymałości nadwozi, składające się z hamulców hydraulicznych układu dźwigni i sprężyny spiralnej, według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że
hamulcowa pompa hydrauliczna (1) przewodami (2)
połączona jest z zaciskami (3) hamulców tarczowych
(4) umieszczonych na kołach jezdnych wózka. Tłok
(5) pompy hamulcowej (1) połączony jest cięgnem (6)
z dźwignią (7) napinającą sprężynę spiralną (8).
Dźwignia (7) osadzona jest na wspólnej osi (9) razem
z dźwignią pomocniczą (10) mającą sprężynę zwrotną
(11). Swobodny koniec dźwigni (7), napinając sprężynę (8), zaczepiony jest o zapadkę (12) znajdującą się
na dźwigni (13) osadzonej na osi (14). Dźwignia (13)
ma ramię (15) przemieszczane zderzakiem.
(1 zastrzeżenie)

F16K

W. 58754

29.12.1977

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Michał Dychus,
Tadeusz Nawrocki Bernard Panděra, Andrzej Sołoducha).
Zasuwa okularowa
Zasuwa okularowa, mająca za zadanie przerwanie
w dowolnej chwili dopływu gazów do urządzeń energetycznych, według wzoru użytkowego ma przelotowy
pierścień (1) i zaślepiony pierścień (2) oraz zawieszenie (3) połączone rozłącznie z bieżnią (4) blachami (5),
przy czym pierścienie (1) i (2) mają uszczelki (6), usytuowane w gniazdach (7).
(2 zastrzeżenia)

F16L

W. 58865

16.01.1978

Ryszard Woźniak, Andrzej Gawron, Dąbrowa Górnicza, Polska (Ryszard Woźniak, Andrzej Gawron).
Obejma do łączenia przewodu rurowego z króćcem
instalacji, zwłaszcza hydraulicznej
Obejma mająca postać taśmy zaciskającej łączone
elementy oraz łatwo zdejmowalnej, z możliwością wielokrotnego zastosowania według wzoru użytkowego
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charakteryzuje się tym, że taśma (1) ma jeden koniec
(2) wyposażony w szereg ukośnych szczelin (3), zbliżonych kształtem do litery „D". Szczeliny tworzą zębatkę dla pociągowego wkręta (4), umieszczonego wewnątrz modelowanej tulei (5) połączonej z drugim
końcem (6) taśmy (1). Tuleja (5) ma przewężenie (7)
obejmujące wybranie (8) wkręta (4) oraz ma prowadnicę (9) obu końców (2, 6) taśmy (1), stanowiącą
jednocześnie zaczep dla przegięcia (10) jej drugiego
końca (6).
(2 zastrzeżenia)

F24D
F24H

W. 58906

27.01.1978

Rafał Sobieski, Przasnysz, Polska (Rafał Sobieski).
Grzejnik ruro wo-płytowy

F22D

W. 58880

19.01.1978

Uzdrowisko Kołobrzeg, Kołobrzeg, Polska (Bazyli
Celer, Zdzisław Stolarski, Jan Zdeb).
Dozownik wody, zwłaszcza do kotłów parowych
o nadciśnieniu 0,7 atn

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
elastycznej konstrukcji, łatwej do utrzymania w czystości, o zmniejszonych stratach ciepła.
Grzejnik ruro wo-płytowy według wzoru użytkowego stanowi urządzenie do ogrzewania różnych pomieszczeń i składa się z rur (2) oraz obudowy (1).
Obudowa (1) zrobiona jest z płyt blaszanych, dobrze
przewodzących ciepło i zarówno rury grzejne jak i
płyty nie przylegają do ścian budynku ogrzewanego.
Ponadto urządzenie jest zaopatrzone w klapę (3) do
otwierania obudowy. Obudowa od góry i od dołu jest
perforowana. Klapa przymocowana jest do obudwy
przy pomocy uchwytów (4), a do ścian budynku przy
pomocy uchwytów (5). Obudowa ma zamknięcia (7)
zatrzaskowe i zawiasy (6).
(3 zastrzeżenia)

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zasilania
kotła w wodę w warunkach awarii podstawowego
urządzenia zasilającego kocioł w wodę i sygnalizowania sytuacji awaryjnej. Dozownik wody, zwłaszcza do
kotłów o nadciśnieniu do 0,7 atn., według wzoru użytkowego składa się ze zbiornika (1) na wodę stanowiącego skrzynkową konstrukcję spawaną z blach,
zamkniętego pokrywą (2) z umieszczoną między zbiornikiem (1) a pokrywą (2) uszczelką (3) oraz z zaworem (4) umieszczonym wewnątrz zbiornika (1). Zbiornik (1) ma do bocznej ścianki przyspawane króćce:
parowy (5) i wody (6) do połączenia z kotłem po stronie parowej i wodnej, a na przeciwległej ściance ma
króciec (7) łączący instalację ciepłej wody z zaworem
pływakowym (4) oraz króciec (8) do połączenia z sygnalizatorem sytuacji awaryjnej. Dozownik znajduje
zastosowanie jako urządzenie awaryjne przy kotłach
parowych.
(2 zastrzeżenia)

Dział G
FIZYKA

G01M

W. 58391

08.11.1977

Jan Wysoczyński, Gdańsk, Polska (Jan Wysoczyński).
Wyważarka dynamiczna
Przedmiotem wzoru użytkowego jest wyważarka
dynamiczna do wyrównowazania kół samochodowych
na kolumnie urządzenia lub pozostających na osi samochodu.

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
dokładności wyrównowazania.
Wyważarka według wzoru użytkowego zawiera napędowy zespół (1), to jest wózek, zawierający silnik
elektryczny, pędnię i cierne koło (2), jak również zespół pomiarowy ze stroboskopową lampą (9), kolumnę
(3) ze swobodnie zawieszoną osią, bez napędu, a także
wzorcowe koło (5) i czujnik drgań (10), wymiennie instalowany w obudowie kolumny (3) i/lub w podnośniku będącym pomocniczym elementem zestawu.
(1 zastrzeżenie)
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W. 56609
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03.12.1976

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Andrzej Wiśniewski, Eugeniusz Mazur, Norbert Borszcz).
Urządzenie do badania taśm przenośnikowych
metodą cierną
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwienia pomiaru współczynnika tarcia taśm przenośnikowych na bębnie napędowym. Urządzenie według wynalazku wyposażone w napędowy bęben z nawiniętym
odcinkiem badanej taśmy połączonym z korygującym
luzy zespołem, składającym się z ruchomej i stałej
dociskowej tulei przedzielonych za pomocą rozporowej sprężyny charakteryzuje się tym, że stała dociskowa tuleja (7) jest zaopatrzona w obrotowy potencjometr (Pti), którego elastyczne cięgno (12) jest drugostronnie zamocowane do przesuwnej dociskowej tulei (6) rozporowej sprężyny (8).
(1 zastrzeżenie)

G01N

W. 58708

G02C

W. 59103

30.12.1977

Zjednoczone Huty Szkła Budowlanego „Vitrobud",
Sandomierz, Polska (Mieczysław Piotrowski, Eugeniusz
Kulpiński, Maciej Dygas, Kazimierz Górski, Zbigniew
Kukuła, Janina Filipowska, Kazimierz Tusk).
Urządzenie do usuwania pęcherzyków gazowych
z przestrzeni międzywarstwowej szybek okularowych
klejonych błoną organiczną
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji umożliwiającej usuwanie wad klejenia z szybek okularowych bez konieczności wyjmowania szybek z oprawek.
Urządzenie według wzoru użytkowego ma stałą podstawę (1), do której są przymocowane pionowo w sposób trwały ramiona (2) usytuowane w odpowiedniej
od siebie odległości. Ramiona (2) w dolnej swojej części są wyposażone w ruchomą płytkę dociskową (3)
przesuwną w prowadnicy (4), zaś w górnej części w
wymienialną płytkę dociskową (5). Do dolnej płytki
dociskowej (3) są przymocowane dwa pionowe trzpienie (7), zakończone krążkami dociskowymi (8), pod
którymi usytuowane są sprężyny zwojowe (9).
Układ mimośrodowy (15) z dźwignią (16) służy do
wywierania nacisku roboczego w kierunku górnej
płytki powodując nacisk na szkiełka okularowe.
(4 zastrzeżenia)

23.12.1977

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Wojciech Kokociński).
Element do pomiaru twardości materiałów
o niejednorodnej budowie
Przedmiotem wzoru użytkowego jest element do pomiaru twardości materiałów o niejednorodnej budowie, zwłaszcza do pomiaru twardości drewna.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania
średnich wartości twardości badanego materiału pozostjących w ścisłej korelacji z innymi własnościami
mechanicznymi tego materiału i porównywalnymi z
wartościami uzyskanymi w pomiarach prowadzonych
innymi metodami.
Element według wzoru użytkowego ma kształt walcowego wgłębnika (1) o kuliście ukształtowanych powierzchniach czołowych. Element nadaje się szczególnie do pomiaru twardości statycznej drewna.
(1 zastrzeżenie)

G08B

W. 58834

10.01.1978

Zakłady
Urządzeń
Komputerowych
„MERA-ELZAB", Zabrze, Polska (Leszek Kowalowski, Zdzisław Andrzejewski).

Nr 26 (132) 1978

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

104
Klawisz

Przedmiotem wzoru użytkowego jest klawisz z zamocowaną elektroluminescencyjną diodą, przeznaczony do sygnalizacji optycznej stanu w różnego rodzaju
elektronicznym sprzęcie.
Klawisz składa się z piasty (1), płaszcza (2) i czterech żeberek (3). W jednym polu (4) umieszczona jest
elektroluminescencyjna dioda (5), w sąsiednich polach (6) umieszczone są spoiny (7) wyprowadzeń (8)
z elastycznymi przewodami (9). Każde wyprowadzenie
(8) i elastyczny przewód (9) mocowane są do przynależnego żeberka (3). Takie rozwiązanie pozwala na
wykonanie klawisza z mteriału nie przewodzącego
światło.
(1 zastrzeżenie)

0 wielkości zbliżonej do grubości oprawianego materiału i usytuowana jest w dwóch płaszczyznach (3)
1 (4). Oprawowa listwa ma wieszak (5) z otworem (6)
z tworzywa sztucznego, stanowiący z nią jedną całość.
i(4 zastrzeżenia)

G12B
G01N

W. 58821

04.01.1978

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Sławomir Michael).
Grot sondy sygnalizacyjnej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji uniemożliwiającej osadzenie się na niej
czynnika, a tym samym umożliwiającej natychmiastową sygnalizację sondy.
Grot sondy sygnalizacyjnej- pracującej w ośrodkach
o dużej lepkości według wzoru użytkowego stanowi
talerzyk (1) mający postać dwóch stożków złączonych
ze sobą podstawami tworzącymi ostre obrzeże, oraz
dwa igłowe ostrza (2) zamocowane od dołu do talerzyka (1).
(1 zastrzeżenie)
G09F

W. 58787

31.12.1977

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Bawełnianego, Łódź, Polska (Bolesław Kucner, Stefan
Szewczyk).
Oprawowa listwa
Oprawowa listwa do kalendarzy ściennych, reklamówek i podobnych materiałów według wzoru' użytkowego ma kształt wydłużonego wycinka walca o podstawie kształtem zbliżonej do wycinka koła lub figury
zbliżonej do wycinka koła i wykonana jest z tworzywa sztucznego. Jedna strona listwy przeznaczona do
połączenia z oprawianym materiałem ma uskok (2)

Dział H
ELEKTROTECHNIKA
H01H

W. 57402

26.04.1977

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunikacyjnego, Świdnik, Polska (Stanisław Czobot).
Zatrzask dźwigienki przełącznika,
zwłaszcza przełącznika elektrycznego
kierunkowskazów
Przedmiotem wzoru użytkowego jest zatrzask dźwigienki przełącznika elektrycznego kierunkowskazów

pojazdu jednośladowego, pozwalający na lepszą wyczuwalność momentu ustalenia dźwigienki w położeniu zerowym. Zatrzask ma element zatrzaskowy, który składa się z kulki (1) umieszczonej w otworze (2)
dźwigienki (3) oraz sprężyny dwupłytkowej (6), umocowanej obrotowo razem z dźwigienką (3) do podstawy (5) za pomocą jednego dwustopniowego nita (7).
Sprężyna dwupłytkowa (6) dociska kulkę (1) do gniazda (4) podstawy (5).
(4 zastrzeżenia)
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wykonana jest jako jednoczęściowa taśma z elastycznego tworzyw sztucznego, która posiada obszar uzębiony (2a), a zakończona jest głowicą (3) z otworem
wzdłużnym zaopatrzonym w występ kształtowy <3a)
o profilu wydłużonego skrzydełka nachylonego do części taśmowej pod kątem a = 30*. Występ ten sięga
w głąb otworu głowicy pozostawiając tyle miejsca
dla przeciągnięcia uzębionego odcinka taśmy, aby po
przeciśnięciu go pod ugięciem tego skrzydełkowego
występu i po ustąpieniu sił napinających nastąpifo
trwałe zakleszczenie taśmy w głowicy. (1 zastrzeżenie)

H02G
H05K

W. 58287

20.10.1977

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń
Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż", Kielce,
Polska (Stanisław Chwistecki).
Opaska zaciskowa, zwłaszcza do przewodów
elektrycznych
Przedmiotem wzoru użytkowego jest opaska zaciskowa zwłaszcza do przewodów elektrycznych, zapewniająca trwałe zakleszczenie końcówki taśmy w głowicy. Opaska zaciskowa według wzoru użytkowego
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1
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190201
190292
190294
191408
191551
191674
192186
194634
195101
195461
195590
196256
196433
197140
197152
197171
197187
197214
197247
197274
197295
19^320
197322
197341
197349
197353
197391
197395
197415
197465
197413
197480
197490
197510
197544
197583
197593
197594
197595
197596
197658
197710
197736
197737
197768
197769
197778
197796
197797
197798
197799

C07J
C07J
C07J
C07F
C07D
C07D
A01N
C07C
C03C
C07D
G01V
C07C
B25C
F16C
F16D
D05B
B02B
A47J
E05D
B44C
F16K
F16L
F16D
B07B
F16L
E05B
B65G
A63B
F16Û
F16H
F16H
F16F
A47J
A47J
G05B
E05B
C02C
C07C
D01H
D01H
B65D
F16F
F16D
F16D
B65B
E04G
B65G
F16L
C04B
E01C
C04B

32
33
33'
31
29
219
1
26
24
29
79,
27
16
48
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75
23
35
36
46
11
12
14
20
36
12,
9
36

48
39
7
3

42
18
52
53
48
8
53
41

20
5
49'

521
51
50
3,

4
80
42
22
27
38
38
19
51
49
49
19
41

20
54
25
40
25

"

197914
198013 T
198051
198063
198102
198124
198125
198126
198149
198168
198170
198172
198178
198186
198204
198210
198211
198219
198239
198252
198276
198290
198306
198310
198313
198314
198318
198322;
198326
198333
198351
198357
19838a
198384
198392
198394
198398
198405
198406 T
198442
198443
198460
198481
198483
198486
198489
1J8494
198495
198498
198503
198504

C02C
C09B
C09D
E21F
B22C
B23B
B23D
B65G
C21C
B23D
B21D
C09K
B21H
B24B
F27D
F27D
B23B
E01C
H01H
B23Q
F22D
H03K
G05F
G05F
G01R
C07C
B24B
B21D
G01N
H01F
B23K
B23B
G01F
H01P
G01F
H01L
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C21D
G01N
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198928
198936
198937
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201471
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201607
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202508 T
202526 T
202536 T
20H560 T
202587 T
202615 T
202624 T
202633 T
202722 T
202731 T
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202855 T
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202921 T
202945 T
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202988 T
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203597
203660
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203870
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203885
203886
203887
203897
203899
203918
203928
203946
203957
203984
204010
204017
204019
204024
204038
204057
204070
204076
204077
204079
204082
204083
204105
204107
204108
204109
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204130
204131
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204148
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T
T
T
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T
T
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T
T
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T
T
T
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T
T
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T
T
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T
T
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T
T
T
T
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r
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
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D01H
G01K
F16K
F2j4F
F16K
F16N
F15B
B25B
C08G
C04B'
H05B
H01H
E21C
G01F
G01N
G01R
G01R
G01L
C02C
C06D
G03C
C01D
B01J
H01P
G01F
C01B
E21D
F22B .
H03H
C02C .
B21B .
B27B
B66B
E2/1B
C10B
C07C
B23Q
B23Q
G01N
F24F
F23K
F23J
B60M
C08G
F28D
B24B
G01R
B21J
F21P
H02P
B23Q
B01D
B01F
B65B
A01D
F28F
G01N
G01F
F04D
GO IM
E21D
G01N
ÍG01F
C08B
C04B

38
67
53

59
53
55
47
16
34
25
93
87
44
64
72
76
76
68
23
216
80
22,
7
88
65
22
45

56
90
23
9
16
21
43
36

28
14

14
72
59
58
58
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35
61
16
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10
56
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15
6
7,
19
1
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72
65
47
69
45
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34
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:

204261 T
204262 T
204271 T
204272 T
204282 T
204286 T
204315 T
204327 T
204343 T
204354 T
204357 T
204360 T
204365 T
204368
204373 T
204377 T
204392 T
204413 T
204424
204433 T
204449
204459 T
204461 T
204470 T
204473 T
204480 T
204481 T
204485 T
204491 T
204504
204507
204513 T
204540 T
204541 T
204546 T
204566 T
204567 T
204575 T
204582
204597
204603 T
204620 T
204626 T
204628 T

2
H05B
F23N
H04H
G06K
C10M
C08L
B60D
H03H
E04B
G01N
G05B
C08B
B66C
G01B
E21D
H03H
H01H
G01K
F42B
G05B
E21C
G01R
G01L
G01N
E2.1C
G01H
G01R
C04B
GO IN
B28B
E01B
C04B
G01N
H01H
G05B
G01N
G01R
B01D
F21V
C06D
C02C
G01R
C08G
C08L

3
93
58
91
84
36
35
18
90
40
73
80
34
2X
62
46
90
87
67
62,
81
44
77,
68
73
44
66
77
25
74
17
39
26
74
87
81
74
78

ß

56
2ß
23
78
35
35

1
.204653
204655
204691 T
204694 T
204710 T
204711 T
204722' T
204727 T
204748
204759 T
204760 T
204761 T
204772 T
204798 T
204824
204884
204927
204929
204965
204989
204996
204997
205324
205453
205632
205638
205655
205692 T
205693 T
205737
205741 T
205821
205822
205824
205895
206088
206089
206189
206412
207363
207500
208055
208082 T
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C01D
G01N
C05F
G01R
G01L
G01L
C02C
C04B
H02K
G01D
B01D
G05D
G01R
G01R
E01B
B65G
G06F
E05C
G06F
C05B
C03C
C02C
D01H
G11B
C07D
C22C
F28B
C22C
C22C
F24H
C07C
F16D
F16D
F23B
C07C
B22C
G01N
G06F
B23F
G01S
F2S1M
F23D
F28C .
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26
89
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7
81
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40
2,1
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26
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24
39
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37;
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28
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57
23
11
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79
55
57
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1
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1

56609
57402
57483
58287
58391
58708
58729
58754
58767
58780
58787
58788
58799
58800
58821
58831
58834
58838
58842
58846

2

G01N
H01H
B66C
H02G
G01M
G01N
F16D
F16K
D04B
B25B
G09F
A47B
F15B
F16B
G12B
B06B
G08B
E02D
F16B
E02Ď

103
104
97
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102
103
101
101
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96
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94
99
100
104
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103
99
100
99

58848
58849
58853
58855
58856
58857
58860
58861
58865
58869
58880
58891
58894
58900
58904
58906
58907
53916
59103

,
'

B07B
B07B
A47J
F15B ,
E21D
A63H
A6LB
B25C
F16L
F16C
F22D
A63H
B25B
D03D
B65G
F24D
F16F
B66C
G02C

96
96
94
100
99
95
94
96
101
101
102
95
96
98
97
102
101
97
103

KOMUNIKAT
URZĄD PATENTOWY
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
informuje

ze w Powszechnej Księgarni Wysyłkowej
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Chemia i metalurgia
Włókiennictwo i papiernictwo
Budownictwo; Górnictwo
Mechanika; Oświetlenie; Orzewanie; Uzbrojenie;
Fizyka
,
Elektrotechnika
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Technika
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.

.
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1
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Dział
Dział
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Dział
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Dział

A B D E F G H -

Podstawowe potrzeby ludzkie
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Budownictwo; Górnictwo
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Elektrotechnika
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