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Urząd Patentowy PRL — na podstawie art. 33 i ar t 78 ustawy z dnia 19 października 1972 г. о wy-
nalazczości (Dz. U, PRL Nr 43. poz. 272) — dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zało-
Sionych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" poda-
ne są w układzie klasowym według symboli Int. Cl.2 i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu 
Patentowego PRL г dnia 21. XII.1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MF z 
1973 r. nr 1, DOZ. 4) zawierają następujące dane: 
— oznaczenie klasy i podklasy według symboli II edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej tj. 

Int Cl.2, 
— numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego. 
— date zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego. 
— datą i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego sa granica 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 figura rysunku najlepiej obrazująca wynalazek 

lub wzór użytkowy. 
— liczbę zastrzeżeń. 

Po wykazie zgłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.2 podaje sie wykaz zgłoszeń opubli-
kowanych w danym numerze w układzie numerowym. 

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

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

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

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

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

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

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

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

konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 81 rozdz. 9111 § 77 — opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków 
wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; 
opłaty za skargi t odwołania 

2. Urząd Patentowy PRL, Centralny ośrodek Informacji Patentowej — NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2533-222 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: 1052-2583-138-32 — 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 I półrocze roku następnego i na cały 
rok następny: do 10 czerwca na II półrocze roku bieżącego. Cena prenumeraty półrocznie 
1170 zł; rocznie 2340 zł. 
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje, organizacje i wszelkiego rodzaju zakłady 
pracy zamawiają prenumeratę w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch". W 
miejscowościach zaś, w których aie ma Oddziałów RSW w urzędach pocztowych. Czytelnicy 
indywidualni opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych i u doręczycieli. Pre-
numeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch". Centrala 
Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto PKO nr 1153-201045 
Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% 
dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zleceniodawców instytucji i zakładów pra-
cy. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL — Centralny Ośrodek 

Informacji Patentowej, Л1. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
Numer oddano do składu we wrześniu 1979 r. Ark. wyd. 19,25, ark. druk. 16,5 

Papier druk, mat. V kl. 63 g. 61x86. Nakład 3600+25 
Cena 90 zł INDEKS 35326 

Opolskie Zakłady Graficzne ira. J. Łangowskiego. zam. 1887/79 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 03.12.1979 Nr 25 (157) Rok VII 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. WYNALAZKI 
DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01D P.206327 22.04.1978 

Instytut Budownictwa., Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa w Warszawie, Oddział w Poznaniu, Poznań, 
Polska (Jerzy Janyga, Zygmunt Frąckowiak, Tadeusz 
Stachera). 

Ładowarka pasz objętościowych 
Przedmiotem wynalazku jest ładowarka pasz obję-

tościowych przeznaczona do pobierania i ładowania 
na śroidlki transportowe pasz objętościowych, wytło-
ków, słotny i innych materiałów o podobnych ce-
chach fizycznych, mająca zastosowanie na przemysło-
wych fermach chowu bydła i owiec o dużej koncen-
tracji zwierząt, w gospodarstwach rolnych, cukrow-
niach i innych zakładach. 

Ładowarka pasz objętościowych wyposażona w u-
rząidzeniie skrawające, ślimak podający oraz rzutnik 
paszy osadzone w ramie z kołami jezdnymi, charak-
teryzuje się tym, że urządzenie skrawające ma ele-
ktrobęben (7), w którym na części obracającej się 
osadizone są na obwodzie zatokowe noże, zaś część 
nieruchoma elekt robejtona połącz oma jest z ramą (1) 
poprzez kątowe raimię z wysuwanymi prowadnicami 
(6). (1 zastrzeżenie) 

A01N 
C07C 

P. 208044 30.06.1978 

Pierwszeństwo: 1.07.1977 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki (812,316). 
10.03.1978 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki (885,251). 

E. I. Du Pont de Nemours and Company, Wilming-
ton, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Środek do zwalczania szkodliwych owadów i sposób 
wytwarzania substancji czynnej środka 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwię-
kszenie aktywności owadobójczej środka. 

Środek według wynalazku zawiera związek o wzo-
rze ogólnym 1,, w którym R oznacza prostą lub roz-
gałęzioną grupę alkilową o 1-'3 atoimach węgla lub 
grupę meitofcsylową; Ri oznacza prostą lub rozgałęzio-
ną grupę alkilową o 1-3 atomach węgla, R2 oznacza 
grupę o wzorze -CH2CH2, grupę o wzorze -CH2 
ОЩСН3) - lub grupę o wzorze -СНгСНгаСНгСНг-, 
w którym Z oznacza atom tlenu lub siarki, oraz obo-
jętny rozcieńczalnik i/lub środek powierzchniowo-
-czynny. 

Środek według wynalazku jest przeznaczony, szcze-
gólnie do zwalczania owadów należących do rzędów 
takich, jak Lepittoptera, Coleopitera i Dipltera. 

(Siposób według wynalazku wytwarzania związków 
o wzorze 1 polega na tym, że związek o wzorze ogól-
nym 2 poddaje się w obecności zasady reakcji ze 
związkiem o wzorze ogólnym 3, w których to wzo-
rach X oznacza atom chlorowca,, a R, Ri, R2 mają wy-
żej podane znaczenie. Reakcję prowadzi się w oboję-
tnym rozpuszczalniku. (<5 zastrzeżeń) 
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A01N P.213134 01.02.1979 

Pierwszeństwo: 03.0(2.1979 - Szwajcaria (nr 1212/78-2) 

Čitoa-fGeigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Środek do zwalczania glonów 

Środek niszczący glony, zwłaszcza glony morskie, 
zawiera jaiko substancję czynną co nagimniej jeden 
związek taki jak 2-metylotio-4-cyklopropyloammo-
-6-(a, ß-dwumetyuopropyloamJiino)-s-triazyna, 2-mety-
lortio^-cyklopropyiloamiino-e-III-rzęd. butyloaimino-s-
-ftariazyna i 2-metylotio -4-etyloamino-6-;(a, ß-dwume-
tylopropyloamino)-s-triazyna. Środek stosuje się do 
ochrony materiałów, zwłaszcza kadłubów okrętów, boi, 
budowli wodnych, sieci rybackich i urządzeń chłodzo-
nych zwłaszcza wodą morską. (4 zastrzeżenia) 

A01N 
C07D 

P. 213319 09.02.1979 

Pierwszeństwo: 10.02.1978 - Republika Federalna 
Niemiec (nr P 28 05 757.0) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Środek chwastobójczy i sposób wytwarzania 
nowych N-azoliloalkilochlorowcoacetąnilidów 

Przedimioiteim wynalazku jesit środek chwastobójczy, 
który jiaiko substancję czynną zawiera zwiąiziki o wzo
rze 1, w którym A oznacza altom tlenu, siarlkd lub 
grupę = NR2, R oznacza atom wodoru, rodnik alkilo
wy, chlor owtcoalkilowy, alkoinylowy, alfciinylowy, cy-
kloalkilowy, atom chlorowca, ewentualnie podstawiony 
rodnik arylowy i aralkilowy, albo grupę -OR3, SR3 

i NR3R3, R2 oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy 
albo ewentualnie podstawiony rodnik arylowy, R3 

oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, chlorowcoalki-
lowy, alkenylowy, alkimylowy, cykloalkilowy lub 
ewentualnie podstawiony rodnik aralkilowy, X oznacza 
rodnik alkilowy, Y oznacza rodnik alkilowy lub atom 
chlorowca, Z oznacza atom chlorowca, a n ozna
cza liczbę 0,1 lub 2, oraz sposób wytwarzania substan
cji czynnej środlka. 

Sposób według wynalazku polega na tym,' że 
związki o wzorze 2, poddaje się reakcji z chlorkami 
l,u'b bezwodnikami kwasów chlorowcoetowych o wzo
rze 3a względnie 3lb. Reakcję przeprowadza się w o-
becności rozcieńczalnika i ewentualnie w obecności 
środka wiążącego kwas. (2 zastrzeżenia) 

A0IN P. 214073 12.03.1979 

Pierwszeństwo: 14.03.1978 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna (WP A 01N/204148) 

VEB Cihemiekoimlbkfât Bitterfeld, Bitterfeld, Nie-
miecka Republika Demoikiraityczna. 

Środek do regulowania wzrfostu (roślin 

Wynalazek dotyczy środka do regulowania wzrostu 
roślin, który obok kwaisu 2-ichLoroetanofcsfonoweigo 
albo imiesz'aininy kwasu 2-icíhloroetanoÍGisfoinoweigo 
i chloirku chlorocholiny zawiiera jako dodatkową sub-
stancję czynną kwas salicylowy, jego sole albo proste 
pochodne, takie jak na przykład kwas acetylosalicy-
lowy. (1 zastrzeżenie) 

A01N 
C07F 

P.214137 15.03.1979 

Pierwszeństwo: 16.03.1978 - Francja (nr 7808237) 

Plhilagro, Lyon,, Fraincja. 

Środek grzybobójczy i sjposób wytwarzania substancji 
czynnej 

Wynalazek dotyczy środka grzybobójczego do zwal-
czania chorób grzybicznych i bakteryjnych u roślin, 
który zawiera jaiko suibstancję czynną związek o ogól-
nym wzorze 1, w którym Ri oznacza atoun wodoru 
luib grupę alkilową,, R2 oznacza grupę alkilową, przy 
czym Ri i R2 mogą tworzyć wspólnie łańcuch etyleno-
wy lub propylenowy ewentualnie podstawiony gru-
pami alkilowymi, zaś R3 i R4, takie same lub różne, 
oznaczają atom wodoru luib grupę alkilową zawierają-
cą od 1 do 18 atomów węgla, grupę cyikloallkilową za-
wierającą Oid 3 do 7 atomów węgla, allkenylową za-
wierającą od 1 do 18 atomów węgla., fenylową lub 
benzylową. 

Spoisób według wynalazku wytwarzania związków 
o wzorze ogólnym 1 polega na działaniu dwualkilo-
fosforynem na N„,N'-dwupod.stawiony tiocnocznik lufo 
na halogenek izoftrauroniowy. (16 zastrzeżeń) 

A01N 
C07D 

P.214141 15.03.1979 

Pierwszeństwo: 17.03.1978 - Szwaijcaria (nr 2931/78-6) 

Ciba-iGei,gy AG, Bazylea, Szwajcaria. > 

Środek mikrobójczy i siposób wytwarzania nowych 
pochodnych 1,1,-dwufenyloetenu 

iŚrodek według wynalazku, zawiera jako suibstancję 
czynną mową pochodną 1,1-dwuienyiloetenu o ogól-
nym wzorze 1, w którym X oznacza atom fluoru liu'b 
cihloru, R oznacza ewentualnie podstawioną rodni-
kiem metylowym gruipę 1,2,4-triaizoililową-l lub imi-
dazolilcwą-1, Ri i R2 niieizaieiżnie od siebie oznaczają 
określoną symbolami m lub ,n ilość jednaiko'wych lüb 
róiżnych podstawników, wybranych z grupy obejmują-
cej atom chlorowca, rodnik alkilowy o 1-3 atomach 
węgla, grupę trójifluor orne ty Iową lub grupę nitrową,, 
a m i n niezależnie od siebie oznaczają liczby 0, 1, 2 
lub 3. 

.Sposóib wytwarzania pochodnych 1,1-diwufenyloete-
nu, polega na reakcji а a-dwufenylo-ß, ß-dwuchloro-
W'Coeteinu 0 wzorze 3, w którym Ri,, R21, X, m i n ma-
ją wyżeij podane znaczenie, z niepodistawionym lub 
ewentualnie metylopodstawionym 1,2,4-triazolem albo 
z niepodstawionym lub ewentualnie metylopodatawio-
nym imlidazolem. (10 zaistrzeżeń) 
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A01N P.214201 17.03.1979 

Pierwszeństwo: 17.03Л978 - Sit. Z; jednocz one Ameryki 
(nr 887576) 
14.02.1979 - Sit. Zjednoczone Ameryki 
(nr 012095) 

Pemmwalt Corporation, Philadelphia,, Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Kapsułkowany środek chwastobójczy i sposób jego 
wytwarzania 

Środek chwastobójczy nadający się do stosowania 
:na dużych obszarach pól uprawnych, zawiera trójfłu-
o r o -i2,6 -idwun it ro-iN„N-dfwu alikd 1 o -p -toluld yn ę, któ r ą 
rozpuszcza sdę w odpowiednim rozpuszczalniku i prze-
prowadza się kapsułikowanie zamykając substancję 
czynną środka w otoczkach z poliikondensatu. 

(12 zastrzeżeń) 

A22B P.206289 21.04.1978 

ňistytut Maszyn Spożywczych, Warszawa,, Polska 
(Stanisław Jop). 

Sposób oddzielania mięsa od kości (oraz prasa 
do oddzielania mięsa od kości tym sposobem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia uizy-
sku mięsa w procesie oddzielania mięsa od kości przy 
zmniejszeniu siły nacisku pur asy. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oddzielania 
mięsa od kości oraz prasa do oddzielania mięsa od 
kości tym sposobem. 

.Sposób według wynalazku polega na tym, że w 
czasie prasowania kości są mieszane, zaś proces od-
dzielania odbywa się w sposóto ciągły. Prasa według 
wynalazku składa sdę z obudowy, wewnątrz której u-

mie'szczony jest nurnik pierśicieniowy (5), zaś wew-
nątrz inuirnika przesuwa się tłok (9). iMięidizy nunnikieim 
a obudową umieszczony jest bęben (10) z otwoxkaimii 
(11) połączonymi z at worem wypływowym (14). Wew-
nątrz bębna znajdują się noże. Nad obudową osadzo-
ny jest dozownik do ładowania kości. W członie wylo-
towym umieszczony jest tłok (18) do wydalania spra-
sowanych kości. (5 zastrzeżeń) 

A22B P.206290 21.04.1978 

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

Urządzenie do oddzielania mięsa od kości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwięlkisizemia uzy-
sku .mięsa w procesie oddzielania mięsa od kości. 

Przedmiotem wynalazku ijest urządzenie do oddzie-
lania 'mięsa od kości metodą ciśnieniową. Urządzenie 
składa się z cylindra, w którym umieszczony jest prze-
suwny tłok. Na obwodzie między tłokiem (12) a cy-
lindrem O) osadzone są pierścienie dzieilolne (7 i 6) po-
siadające kanaliki (9), zaś imiędzy solbą pierścienie po-
siadaiją wycięcia (10) połączone z przewodem wypły-
wowym i(ll). W przedniej -części korpusu umieszczony 
jest stożkowy zawór (3) napędzamy 'Siłownikiem hy-
draulicznym !(15) poprzez dźwignię (14). (1 zastrzeżenie) 

A22B P.206291 21.04.1978 

Instytut Masizyn Spożywczych, Warszawa, Polska 
(Jam Brcichccki). \ 

Urządzenie do (oddzielania mięsa od kości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
prowadzenia ciągłego procesu technologicznego od-
dzielania 'mięsa od kości. 

Przedmiotem /wynalazku jest urządzenie do oddzie-
lania imiejsa od kości na gorąco sposobem ciągłym. 
Urządzenie składa się z obrotowego 'bęibma <1), wew-
nątrz którego umieszczony jest obrotowy ślimak (2). 
W czołowych ścianach bęibna (1) znajdują się otwory, 
a w nich osadzone są rynna wlotowa (6) i rynna wylo-
towa (7), zaś pcd bębnem umieszczony .jest zgarniacz 
(8) oraz przenośnik ślimakowy (3). <1 zastrzeżenie) 
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A22B 
B26D 

P.213473 16.02.1979 

Pierwszeństwo: 17.02.1978 - Irlandia (nr 349/79) 

Desmond Francis Groasdell, Athlone, Irlandia. 

Sposób oddzielania mięsa z przepołowionego łba 
świńskiego i urządzenie do oddzielania mięsa 

z przepołowionego łba 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przyspieszenia 

oibrófoki łbów świńskich w celu oddzielenia kości 
i isikóry od mięsa. 

iSipoisób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że przepołowiony łeb świński umieszcza się na prze-
nośniku, na Iktórym jest on przytrzymywany nieru-
chomo w określonym położeniu względem nierucho-
mego klina, zwróconego ostrzem naprzeciw kieirunku 
ruchu przenośnika. Klin stopniowo rozwiera szczęki 
łba, oddzielając mięśnie policzkowe. 

Urządzenie według wynalazku zawiera przenośnik 
(11) o Obiegu zamkniętym i nieruchomy iklin (20), usy-
tuowany nad przenośniilkieim >(11) i zwrócony ostrzem 
naprzeciw kierunku ruchu przenośnika (11), przy 
czym przenośnik (11) ma przynajmniej jeden zespół 
elementów, służących do ustalania i wspierania prze-
połowionego łba (19) na przenośniku (11) w takim 
położeniu, przy iktórym podczas ruchu przenośnika 
(11) nieruchomy iklin i(20) coraz silniej rozwiera szczęki 
przepołowionego łba (19) dla oddzielenia mięśni poli-
czkowych. (6 zastrzeżeń) 

A22C P.205856 06.04.1978 

Nordischer Maschinenbau iRjuid. Baader GmibH+CO 
KG, Lübeck, Republika Federalna (Nieimiec. 

Maszyna do zdejmowania skóry z ryb lub filetów 
rybnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zdejmowania 
skóry z ryb lub filetów rybnych bez straty pełnowar-
tościowego mięsa rybiego. 

Maszyna według <wynalaiziku charakteryzuje się tym, 
że ponad powierzchnią grzbietową (23) noża odskórza-
jącego !(2) w pobliżu jego oistrza (21) jest umieszczo-
na odstająca od powierzchni (12) walca odskórzające-
go (1) powierzchnia chwytna (3) usytuowana w przy-
bliżeniu w kierunku przenoszenia filetów rybnych 
(5), odchylana wbrew działaniu siły sprężyny (45). 

(12 zastrzeżeń) 

A23C P.201426 10.10.1977 

Pierwszeństwo: 12.07.1977 - Francja (nr 7721563) 

Ibrahim Elias Ibrahim, Chtaura, Liban. 

Sposób otrzymywania mleka sfermentowanego typu 
jogurt oraz serów świeżych i serów typu „Labné" 

Sposób otrzymywania mleka sifermentowanego typu 
jogurtu, świeżego sera i serów typu „„látané" w postaci 
odwodnionej w szczególności w postaci proszku lub 
granulek, polega na tym, że mleko poddaje się ultxa-
filtraicji, a pozostałość z ultrafiltracji pasteryzacji. 
Po procesie pasteryzacji naleiko chłodzi się do tem-
peratury 45^-60oiQ, zaszczepia zaczynem „robb" w iloś-
ci od 0„l do 0,2% <w stosunku do początkowego cię-
żaru mleka i poddaje procesowi dojrzewania w tem-
pera turze 42-45°C. Po procesie dojrzewania do mle-
ka dodaje się chlonku sodu w ilości 0,5 do 1% w sto-
sunlku do początkowego ciężaru mlelka i po-ddaje się 
suszeniu rozpyłoWemu, Моте prowadzi się w tempe-
raturze 180°C do uzyskania zawartości wilgoci rzędu 
2-6%. (14 zastrzeżeń) 
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A23J P.206341 22.04.1978 

Instytut Ziemniaka w Borninie, Koszalin, Polska 
(Jerzy Lewosz, Sabina Reda). 

Sposób otrzymywania z sjoku bulw ziemniaka białek 
hamujących aktywność enzymów proteolitycznych 

Wynalazek rolzwiązuje zagadnienie otrzymywania 
inhibitorów w postaci proisizku, trwałych, łaltwych do 
przechowywania i transportu. 

Sposób według wynalazku otrzymywania z soku 
bulw ziemniaka ibiałek hamujących enzymy proteoli-
tyczne jako środków zabezpieczających surowce bio-
logiczne przed działaniem protêt, polega ma tym, że 
inhibitory izoluje się z soku {odpadowego produikitu 
w przetwórstwie ziemniaka) przez oddzielenie więk-
szości białek niemlhdbiltorowylch strącanych przez >za-
kwaszenie soku i wytrącanie pozostających w roztwo-
rze inhibitorów (kwasem taninowym. 

Wytrącający się kompleks białkowo-tani^howy prze-
mywa sdę acetonem, który wyługowuje z kompleksu 
kwas tarninowy, pozostawiając inhibitory w formie 
proszku acetonowego-. Inhibitory ekstrahuje się z pro-
szku acetonowego wodą lub wodnymi roztworami ele-
ktrolitów. Aceton i rozpuszczony w nim Ikwas tanino-
wy odzyskuje się przez destylację i używa wielokrot-
nie. Pirodoilkt uboczny - wytrącone ikwasem białka 
nieinhibitorowe wykorzystuje się jako paszę. _ 

(5 zastrzeżeń) 

A23L P.205454 T 20.03.1978 

Akademia Rolnicza, Lublin, Polska (Tadeusz Fra-
czek, Zdzisław Soiska, Władysław Mazur). 

Sposób otrzymywania przecieru pomidorowego ze 
skórek i nastion pomidorów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odzyskiwania z 
produtków odpadowych jalkámi są nasiona i skórki 
pomidorowe, pełnowartościowego przecieru. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że nasio-
na i skórki podgrzewa się do temperatury 45°-60°C 
i przeciera się przez sita i następnie podgrzane na-
siona izadaje się preparatem celulityczno-peiktolitycz-
nym w ilości 0,15%--QJ20% wagowych i prowadzi się 
proces depékityzaCiji przez okres oikoło 2 -3 godzin, 
natomiast podgrzane s'kóríki pomidorów zadaje się 
preparatem eelulityczno-pektoilitycznym w ilości 
0,20%-fl,25% wagowych i prowadzi się proces depeikty-
zaicjii przez dkres 2 -3 giodzin. (1 zastrzeżenie) 

A24C : P. 214093 13.03.1979 

Pierwszeństwo: 13.03.1978 - St. Zjedn. Am. (nr 886201) 

Celanese Coirporation, New York, Stany Zjednoczo-
ne Ameryki. 

Sposób wytwarzania filtrów papierosowych oraz 
filtr tpapierosiowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania fil-
trów o gładkiej nieprzepuszczalnej powierzchni po-
zbawionej otworów i pejkndęć. 

Sposób wytwarzania filtrów papierosowych polega 
na tym,, że miesizaniinę cuctamu celulozy, plastyfikato-
ira, środka porotwórczego, stanowiąicego co najmniej 
częściowy rozpuszczalnik octanu celutozy, oraz sub-
stancji zarodkotwórczeij stąpią się, odprowadza się 
zawarte w niej powietrze oraz wytłacza śię przez dy-
szę o przekroju kołowym lub eliptycznym. 

Filtr papierosowy według wynalazlku ma strukturę 
piankową o otwartych komórkach, przy czym ścianki 
niektórych komórek są połączone włókienkami. 

(21 zastrzeżeń) 

A47F P.205806 03.04.1978 

Raciborskie Zakłady Chemii Gospodarczej, „Polle-
na", Racibórz, Polska (Andrzej Polok, Ernest Kalu-
sek, Rudolf iBrzóska). 

Doziownik cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie samoczynnego 
dozowania cieczy bez dostarczania dodatkowej ener-
gii z zewnątrz. Dozownik cáeczy według wynalazlku 
składa sdę a dwóch tłoków (2 i 3) osadzonych prze-
ciwległe na wspólnym tłoczysku (4). Tłoczysko umie-
szczone jest przeisuwnie w rozdzielaczu (5) z kanała-
mi wlotowo-wyl)0|toiwymi <K1 i K2) wzdłuż jego osi. 

Razidzielaciz po obwodzie połączony jest przesuwnde 
z blokiem kanałowym (6) posiadającym kanał wloto-
wy połączony z króćcem (9) i kanały wylotowe połą-
czone z króćcami wylotowymi (10 i 11). 

Elementy sprężyste <7 i 8) umieszczone pomiędzy 
tłokami a rozdzielaczem eliminują ustawienie się roz-
dzielacza w położeniu martwym. Ciśnienie cieczy do-
zowanej powoduje ruch tłoków i rozdzielacza. Regu-
lacja objętości dozowanej cieczy maistejpu(je poprzez 
odpowiednie ustawienie na tłoczysku jednego z tło-
ków. (1 zastrzeżenie) 

A47J P.206361 22.04.1978 

Biuro Proijektowo-Technologiczne „Preidom-P-rojekt", 
Wrocław, Polska (Bohdan Ancerewicz, Józef Kubia-
kowisiki, Jan Nowicki, Wtołdziimieirz Kociołek, Franci-
szek Kaczmarek). 

Mechanizm napędu rożna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro-
stej konstrukcji mechanizmu napędu rożna i popra-
wienie termicznych warunków pracy mechanizmu. 

Mechanizm według wynalazku służący do nadania 
iruichu obrotowego prętowi rożna, na którym umiesz-
czony zostaje opiekany przedmiolt - posiada dolną 
płytę łożyskową (1) z wygiętymi ścianami bocznymi 
(2) z odisadzeniami i(3) oddalającymi przekładnię od 
źródła ciepła. Wewnątrz płyty (1) umieszczone jest 
łożysko (4) tulei zabieralkowej (5), wykonanej w posta-
ci cienkościennej rurki z kwadratową końcówką (6). 
Na przeciwległym końcu tulei zabierakowej (5) osa-
dzone jest koło zębate (7). Ponadto do płyty (1) umo-
cowane są dwie osie (8, 9) kół zębatych (10, 11) a od 
góry płyta (1) zamknięta jest pokrywą (12). 

{2 zastrzeżenia) 
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A47J 
F24C 

P.214515 30.03.1979 

Pierwszeństwo: 03.04.1978 - Włochy (nr 21936 A/78) 

Ivano Pedrini, Milano, Włochy (Ivano Pedrini). 

Urządzenie przenośne do improwizowanego gotowania 
na gorąco powierzchni metalowej (potraw 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tyim, że j'ego powiierzchinię metalową stanowi płyta 
(P), ze stopu aluminium z metalami, połączona ze 
źródłem cieplła (Sc) usytuowanym pod tą płytą, a po-
krywa .(C) Jest przystosowana do ograniczania główneij 
zamkniętej przestrzeni ponad płyitą i(P), dla wytwo-
rzenia jednolitych termicznych i wilgotnościowych 
warunków oraz ich utrzymania. Piłyita (P) jest pokryta 
warstwą mdeszaniki pcllimerów, antyprzyczepną, ko-
rzystnie żyiwicą policzteiryfluoiroetyleniową., na powierz-
chniach stykających się z pieczonym wyrolbem. 

Płyjta (P) ma na obwodzie występ ,(32a, 32b) określa-
jący przestrzeń dla umieszczania i utrzymywania 
produktów żywności owych, zaopatrzony w wlotowe 
i wylotowe oitwory (50a, 50b) kanałóiw (50) pochylo-
nych w stosunku do planarnej części (34a) (34b) pły-
ty (P), przy czym otwory wlotowe (50b) kanałóiw (50) 
komunikują się z przestrzenią nad płytą (P), dla ak-
tywnej cyrkulacji przegrzanego powietrza pomiędzy 
przestrzenią usytuowaną pöd płytą i nad płytą, a 
określoną przez wnętrze pokrywy (C). W odwróconym 
położeniu (P') płyty (P) cyrkulacja plowietrza jest sil-
nie tłumiona i ciepło wyproimieniowywane ze źródła 
ciepła i(Sc) i jest przekazywane i olddawane zasadniczo 
całkowicie do i poprzez planarną część płyty (P). 

(15 zastrzeżeń) 

A61B P.212066 T 21.12.1978 

Pomorska Akademia Medyczna im. Gen. Karola 
Świerczewskiego, Szczecin, Polska (Stanisław Stanoisz. 
Władysław Góra). 

Urządzenie ido /miażdżenia ćkanek 

.Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
rządlzenia zapewniającego dokładne rozdrobnienie tka-
nek twardych i tkanek o dużej sprężystości. 

Urządzenie ma matrycę (2) osadzoną w podstawie 
i(l), do której umocowana jest kolumna (6), mająca 
na swojej górnej części zamocowany silnik elektrycz-
ny (9) i oibsadę (12). 

W matrycy (2) osadzony jest stempel (3), który 
względem matrycy ma dwa stqpnie swobody, wokół 
i wzidłuż ich wspólnej osi. W matrycy i stemplu wy-
konane są wewnętrzne wydrążenia wypełnione płyn-
nym azotem (4). Ruch obrotowy na stempel (3) przeno-
szony jest z silndika elektrycznego przez korbę (10), a 
poosiowy nacisk stempla na tkankę umieszczoną w 
matrycy przenoszony jest za pomocą polkręteł (7), 
przesuwających poprzez obrót do dołu tuleję śrubo-
wą (8). 

Urządzenie wedlojg wynalazku ma zastosowanie w 
badaniach lub diagnoistyce medycznej rozdrobnionych 
tikameik. (2 zastrzeżenia) 

A61B P.212162 T 27.12.1978 

Śląska Akademia Medyczna Katowice, Polska 
(Zygmunt A nto szewski, Lech Adriano wicz). 

Urządzenie do przedziurawiania mostka i żeber 
z równoczesnym zakładaniem slzwu kostnego 

Urządzenie według wynalazku zbudowane jest z 
dwóch ramion: górnego ramienia (1) i dolnego ramie-
nia (2). W górnym ramieniu (1) umocowana jest prze-
suwna dźwignia (3) z umieszczoną w niej igłą (5), 
która ima haczykowate wycięcie (6), od którego biegnie 
ku^dołiowi igły rowek <9) kryjący w sobie nitkę szwu 
dlla łatwiejszego przeprowadzania jej przez otwór 
kostny. Dolne ramię (2) wyposażone jest w podkładkę 
(7) z otworem (8). (1 zastrzeżenie) 
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A61F P.212486 T 29.12.1978 

Centralne Laboratorium Technicznych Wyrobów 
Włókienniczych, Łódź,, Polska (Elżbieta Witczak, Mo-
nika Kaczorów sika, Zyigmumlt Matuszewski,1 Jerzy Wy-
pycih, Leszek Szymałśkowiski, Zbigniew Rogaczewski, 
Ewa Drzewińska, Stawros Eftimiiu). 

Element mocujący zwłaszcza jako pasek podpaski 
higienicznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
elementu mocującego, który jesit łatwy do cdklejania 
od bielizny. Element mocujący zwłaszcza jako pasek 
podpaski Jhigienáczinej charakteryzuje się tym, że dwu-
stronnie kle jacy material samoprzylepny składa się 
z nośnika dwustronnie pokrytego znanym klejem syn-
tetycznym o przyczepności nie większej niż 400 G/cm, 
a jalko nośnik stosowany jest materiał papierniczy 
lub materiał włókienniczy. (3 zastrzeżenia) 

A61K P.201762 25.10.1977 

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska, (Stanisław 
Tołpa, Stanisław Kukla, Halina Rządkowska-Bodal-
ska, Waleria Olechnowicz-Stępień, Wojciech Czy-
żewsfci, Witold Adámek, Józef Dec, Zygmunt Dudek, 
Henryk Wróbel-Pieciul). 

Sposób otrzymywania preparatu 
przeciwnowotworowego z zakwaszonego 

hydrolizatu alkalicznego z torfu 

Sposób otrzymywania preparatu przeciwnowotwo-
rowego z zakwaszanego hydrolizatu alkalicznego z 
torfu o popielności 8-30%, stopniu rozkładu 30-70% 
i pH 3,5-7,0, a zwłaszcza z przeznaczeniem dla zwal-
czania chorób nowotworowych u ludzi, polega na 
tym, że wyjściowy zakwaszony hydrolizat alkaliczny 
poddaje się wtórnej hydrolizie alkalicznej i kwaśnej, 
a otrzymany produkt ekstrahuje uwodnionym etano-
lem, rozdziela za pomocą mieszaniny etanolu z in-
nymi rozpuszczalnikami organicznymi i poddaje chro-
matografii kolumnowej warunkującej zachowanie w 
końcowym produkcie obok polisacharydów określo-
nych soli mineralnych. (4 zastrzeżenia) 

A61K P.213477 16.02.1979 

Pierwszeństwo: 16.02.1978 - Szwajcaria (nr 1719/78) 

Science Union et Cie, Societě Française de Re-
cherche Médicale, Suresnes, Francja (Nikoie Simon-
-Lavoine, Marcel Forgeot). 

Sposób wytwarzania środka farmaceutycznego 
do leczenia chorób wirusowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania środ-
ka farmaceutycznego przeznaczonego do' leczenia cho-
rób wirusowych zawierającego w charakterze sub-
stancji czynnej N-acetyloneuramiiniian glikohydrolazy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że hodu-
je się Streptococcus pneumoniae nr L-044 (zdepono-
wany w Instytucie Pasteura w Paryżu) otrzymując 
N-acetylOneuraniimian glikohydrolazy, który miesza 
się z odpowiednim nośnikiem. Środek przeznaczony 
jest do podawania drogą pozajelitową, przez błony 
śluzowe lub doodbytniczo. (4 zastrzeżenia) 

A61M P.205738 31.03.1978 

A. H. Robins Company, Incorporated, Richmond, 
Stany Zjednoczone Ameryki (Carl Wesley Waiden). 

Automatyczne urządzenie do wykonywania 
zastrzyków małym zwierzętom 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
rządzenia bezpiecznego i niezawodnego w użytko-
waniu w wilgotnym środowisku wylęgarni, pracu-
jącego z dużą szybkością i uniezależnionego od sta-
łego źródła energii. 

Automatyczne urządzenie do wykonywania za-
strzyków małym zwierzętom zawiera płytę roboczą 
(10), na której jest mocowane zwierzę, strzykawkę 
(32) zamocowaną po przeciwnej stronie płyty, układ 
napędowy (36) do przesuwania strzykawki (32), oraz 
układ (14) do wykrywania obecności zwierzęcia. U-
kład do przesuwania strzykawki (32) zawiera silnik 
hydrauliczny, układ regulacji ciśnienia cieczy wpły-
wającej do silnika oraz układ do odpowietrzania w 
przypadku wzrostu ciśnienia płynu wpływającego do 
układu regulacji ciśnienia. (17 zastrzeżeń) 

A61M P.212163 T 27.12.1978 

Śląska Akademia Medyczna, Katowice, Polska 
(Zygmunt Antoszewski, Władysław Gajówka). 

Urządzenie do szybkiego 
i wymiennego przetaczania krwi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy urzą-
dzenia umożliwiającego bardzo szybkie przetoczenie 
dużych ilości krwi lub płynów krwiopochodnych oraz 
stosowanie przyspieszonego wymiennego przetacza-
nia metodą dw-unaczyiniową. 

Urządzenie według wynalazku ma trzon (2) z cy-
lindryczną bieżnią (1) z usytuowanym w niej jednym 
lub dwoma drenami lateksowymi (8). Na trzpieniu 
obrotowym (3) w jaki wyposażany jest trzon (2) osa-
dzono obracaną korbkę (7) pokrywy (4) wyposażoną w 
rolki (5) z regulacją ich docisku pokrętłami (6). 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ В 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D P. 205913 06.04.1978 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urzą-
dzeń Ochrony Powietrza „OPAM", Katowice, Polska 
<Henryk Sekta, Bogusław Malirz, Ernest Nowak). 

Obudowa filtrów tkaninowych workowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
zunifikowanej i stypizowanej konstrukcji sekcji obu-
dowy filtru, umożliwiającej budowę filtrów tkani-
nowych workowych o dowolnej powierzchni filtra-
cyjnej poprzez szeregowe połączenie odpowiedniej 
ilości sekcji u użytkownika. 

Obudowa filtrów tkaninowych workowych składa 
się z szeregowo połączonych identycznych sekcji (1). 
Każda z sekcji (1) ma w swej górnej części odcinek 
kanału wylotowego (3), w dolnej części odcinek ko-
ryta (5), natomiast pomiędzy odcinkiem kanału wy-
lotowego (3), a odcinkiem ikoryta (5) ma odcinek ka-
nału wlotowego (7). Poszczególne sekcje połączone są 
za pomocą kołnierzy (2, 4, 6). (1 zastrzeżenie) 

B01D P. 206077 14.04.1978 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „BIPROKWAS", Gliwice, 
Polska (Bronisław Karasiiński, Zdzisław Wnuk). 

Układ przegród filtracyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uprosizozenia 
konstrukcji urządzenia filtrującego. 

Układ przegród filtracyjnych przy dwustopniowej 
filtracji charakteryzuje się tym, że elementy filtra-

cyjne (2 i 3) obu stopni mocowane są w jędrnej, wspól-
nej ścianie sitowej (1), po obu jej stronach, w jednej 
osi, w ten sposób, że oozysizozane medium przepływa 
najpierw od zewnętrznej stromy elementu filtracyj-
nego ku jego wmtęrzu a w drugim stopniu odwrot-
nie, od wnętrza do powierzchni [zewnętrznej elementu 
filtracyjnego. 

Elementy filtracyjne obu stopni mogą się różnić 
wymiarami i ksiztałtami ale korzystnie jest by były 
one (wykonane w formie cylindrów o tej samej śred-
nicy a różnej długości. Wynalazek ma zastosowanie 
dla usuwania mgły z gazów w produkcji kwasu siar-
kawego. (3 zastrzeżenia) 

B01D P. 206209 18.04.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Scdemej, 
Łódź, Polska (Amdlnzej Koziarski, Andrzej Podsędkow-
ski, Feliks Zamelski, Barbara Jurczakowsika, Henryk 
Muchlada, Jan Dunajski, Wacław Kotynia). 

Urządzenie do oczyszczania powietrza z zawiesin 
cząstek stałych albo cieczy, 

występujących w postaci aerozoli 

Urządzanie do oczyszczania powietrza z zawiesin 
cząstek stałych albo cieczy, występujących w postaci 
aerozoli, wyposażone w ssawkę, przewód ssący, obu-
dowę mieszczącą w sobie element oddzielający i po-
jemnik zanieczyszczeń, charakteryzuje się tym, że 
ma pierwszy element oddzielający, który stanowi na-
pędzany obrotowo wirnik (2), o krawędziach wyjścio-
wych (7) łopatek (4) pochylonych w stosuniku do osi 
wirnika (2), przy czym luz między obwodem zewnętrz-
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nyra wirnika (2) a obudową (1) wynosi maksymalnie 
1/2 wysokości wirnika, oraz ma jako drugi element od-
dzielający, zespół współosiowych pierścieni (9, 10 i 12), 
z których pierścień (9) jest otwartym od góry i od 
dołu cylindrem, a pierścienie (10 i 12), twarzą układ 
labiryntowy w którym alternatywnie jeden pierścień 
jest zamknięty od góry a drugi jest zamknięty od dołu. 

(5 zastrzeżeń) 

Î8 

B01D 
C07C 

P. 206228 18.04.1978 

Zakłady Azotowe im. Feliksa Dzierżyńsfciego, Tar-
nóiw, Polska (Jan Kras, Zdzisław Brožek). 

Sposób destylacji akrylonitrylu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skutecznego za-
pobiegania zarastaniu, aparatury destylacyjnej, zwła-
szcza kolumny do odpędzania lżejszych zanieczyszczeń 
oraz układu próżniowego przy jednoczesnym zimniej-
szeiniu ilości ścieków cyjanowych. 

Sposób (destylacji akrylomitrylu w procesie oitrizymy-
wania akrylonitrylu na drodze syntezy z acetylenu i 
cyjanowodoru polega na wprowadzaniu schłodzonej 
cieczy wyczerpanej z kolumny służącej do destylacji 
akrylcoiitrylu z parą wodną na górę kolumny służącej 
do odpędzania niżej wrzących zanieczyszczeń od akry-
lonitrylu oiraz użycie tej cieczy do zasilania pierście-
niowej pompy próiżniioiwej połączonej z kolumną do 
oddzielania akirylonitrylu od wyżej wrzących zanie-
czyszczeń i na zawracaniu cieczy odpływającej z poimp 
próżniowych do kolumny destylacji akrylonitrylu z 
parą wodną. 

Stosunek ilościowy cieczy wyczerpanej do akrylo-
nitrylu surowego wprowadzanych do kolumny winien 
wynosić 1:100 do 1:10, najkorzystniej 1:20, przy czym 
ciecz wyczerpaną wprowadza się na szczyt deflegma-
tora kolumny zraszając równomiernie całą powierz-
chnię dna sitowego deflegmatora. (3 zastrzeżenia) 

B01D P. 206670 06.05.1978 

Biuro Projektów Ochromy Atmosfery „PRO AT", 
Szczecin, Polska (Henryk Doiminiak, Leon Kuźma). 

Urządzenie do katalitycznego oczyszczania gazów 

Wynalazek roizwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji urządzenia prostej w obsłudize i eksploatacji, 
zapewniającej łatwość montażu i wymiienność pakie-
tów katalizatora, umożliwiającego oczyszczanie gazów 
o różnych wydajnościach przepływu, w szczególności 
na przepływ od 5000 Nm3/h do 100000 Nm3h z dużą 
skutecznością działania i wysoką sprawnością cieplną. 

Urządzenie do katalitycznego oczyszczania gazów ma 
wymiennik ciepła (1), komorę spalarnia (2) i komorę 

kontaktową (3) w układzie zwartym. Komora spalania 
(2) umieszozoina jest wewnątrz komory kontaktowej (3) 
i oddzielona od niej blachą kierującą (10). Całość jest 
umieszczona współosiowo w sposób rozłączny mad wy-
miernikiem ciepła (1) i spoczywa na dnie sitowym (7) 
wymiennika ciepła (1) i kołnierzu (9) kanału przeloto-
wego (11) utworzonego z dna sitowego (7), pobocznicy 
wymiennika ciepła (-1) i poboozniicy kanału przeloto-
wego (12). (4 zastrzeżenia) 

8 

В01D P.212847 17.01.1979 

Pierwszeństwo: 17.01.1978 - Wlk. Brytania 
(nr 1857/78) 

Murex Limited, Londyn, Wlk. Brytania (Christo-
pher J. Couch). 

Sposób usuwania siarkowodoru 
z mieszaniny gazowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
technologii procesu usuwania siarkowodoru. 

Sposób usuwania siarkowodoru z mieszaniny ga-
zowej zawierającej siarkowodór obejmujący kontak-
towanie mieszaniny gazowej z wodnym alkalicznym 
roztworem i wytworzeniem wodorosiarczku, rozpu-
szczenie rozpuszczalnego związku wanadu (V) w roz-
tworze, poddanie reakcji wodorosiarczku z rozpu-
szczalnym związkiem wanadu (V) w wyniku której 
otrzymuje się siarkę, a wanad ulega redukcji do IV 
stopnia utlenienia oraz ponowne utlenienie zreduko-
wanego wanadu do V stopnia utlenienia, charaktery-
zuje się tym, że jako rozpuszczalny związek wanadu 
stosuje się Na3VO4. 1/4 NaOH. I2H2O, przy czym 
związek ten otrzymuje się przez dodanie do 'wodnego 
roztworu zawierającego wanad na V stopniu utlenie-
nia wodorotlenku sodowego, w podwyższonej tempe-
raturze i ochłodzenie mieszaniny, zaś ilość dodanego 
wodorotlenku sodowego wynosi tyle, aby molowy sto-
sunek Na do V w roztworze wzrósł do wartości co 
najmniej 3. (10 zastrzeżeń) 

B01E P. 206787 13.05.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków, Polska 
(Marian Łopuszyński, Andrzej Kuźma, Antoni Za-
chariasiewicz, Henryk Kluszczyk, Waldemar Gran-
dus, Wacław Szymczyk). 

Reaktor poziomy z mieszadłem 
do ciał sypkich i pastowatych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie całkowitego 
opróżniania zbiornika z wsadu. 
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Reaktor poziomy wyposażony w mieszadło przelo-
towe, przeznaczony do przeróbki technologicznej ma-
teriałów sypkich lub pastowatych, odbywającej się 
w podwyższonej temperaturze i zwiększonym ciśnie-
niu, wymagającej mieszania podczas całego trwania 
procesu, charakteryzujący się tym, że cylindryczny 
zbiornik (1) podwieszony na czopach (10) w konso-
lach (9) jest wsparty na wahliwej kołysce (8) napę-
dzanej cylindrami hydraulicznymi (12), których tło-
czyska są połączone z wahliwą kołyską (8). 

(3 zastrzeżenia) 

B01J P. 206040 12.04.1978 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Jerzy Wojciechowski, Bo-
gusław NoWicki, Sabina Zawadzka, Daniel Maksy-
ma ec). 

Sposób wytwarzania katalizatorów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
katalizatorów przez nasycenie nośnika azotanami mie-
dzi i/lub cynku, który następnie praży się w strumie-
niu gazów spalinowych powstałych przy spalaniu pa-
liwa z niedomiarem stechiometrycznym powietrza, 
przy czym prażeniu poddawane są dolne warstwy 
nośnika transportowanego rurą transportową pneu-
matycznie. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że noś-
nik nasycony azotanem miedzi podaje się w sposób 
ciągły lub periodyczny do zbiornika (1) z perforowa-
nym poziomym lub skośnym dnem (2) zaopatrzonego 
w rurę transportową (3), przez którą katalizator na 
zewnątrz zbiornika transportowany jest pneumatycz-
nie za pomocą spalin z palnika (4), kierowanych do 
zbiornika w przeciwprądzie do przesuwu kataliza-
tora. 

Katalizator otrzymany tym sposobem przeznaczony 
jest do usuwania zanieczyszczeń organicznych i tlen-
ku węgla z gazów przemysłowych oraz z gazów spa-
linowych z silników w procesie katalitycznego spa-
lania. (1 zastrzeżenie) 

B01J 
C01B 

P.206079 14.04.1978 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska 
(Zdzisław Kowalewski, Juliusz Wesołowski, Aleksan-
dra Pudliszak-Dziewanowska, Zbigniew Brzostkowski, 
Józef Kończal). 

Sposób wytwarzania katalizatora wanadowego 
do utleniania dwutlenku siarki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia ja-
kości otrzymywanych katalizatorów z jednoczesnym 
zmniejszeniem zużycia substancji hydrofobowej do 
ilości niezbędnej, bez wprowadzenia dodatkowych 
składników mieszaniny katalitycznej. 

Sposób wytwarzania katalizatora wanadowego do 
utleniania dwutlenku siarki charakteryzuje się tym, 
że masę kontaktową przygotowuje się przez zmiesza-
nie - najpierw krzemionki z substancjami dającymi 
dodatkowy poślizg, takimi na przykład jak siarka lub 
grafit, a dopiero później ze związkami aktywnymi 
i z substancją hydrofobową. Uformowane kształtki 
katalizatora poddaje się suszeniu, a następnie praże-
niu w temperaturze 350-550°. (2 zastrzeżenia) 

B01J P.206074 14.04.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 197245 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „BIPROKWAS", Gliwi-
ce, Polska (Aleksander Jazłowski, Michał Rudmicki, 
Zdzisław Czelny, Tadeusz Bartosz). 

Urządzenie zraszające dla wież absorpcyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepszenia kon-
strukcji zamocowania koryt do kolektorów z jedno-
czesnym zmniejszeniem jej ciężaru oraz pracochłon-
ności w czasie wykonawstwa i montażu. 

Urządzenie zraszające dla wież absorbcyjnych we-
dług zgłoszenia nr P. 197245 charakteryzuje się tym, 
że koryta zraszające (4) podwieszone są do kolekto-
rów (1) przy pomocy cięgieł (5), a dla doprowadze-
nia cieczy zraszającej z kolektorów (1) do koryt (4) 
zamocowane są trójniki (7), które poziomymi odcin-
kami połączone są z kolektorami, a ich pionowe od-
cinki usytuowane są nad otwartymi od góry kory-
tami. W pionowych odcirikach trójników zawieszone 
są za pośrednictwem kołków (8), przysłony cylin-
dryczne (9), dla regulowania wypływu cieczy z kolek-
torów do koryt. (3 zastrzeżenia) 
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B01J 
C01B 

P.206169 17.04.1978 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Danuta Kruszkowa, Józef Berak, Marek Botrowiak, 
Irena Petrykowska, Barbara Czerwińska, Janina 
Kahl, Wiktor Kaźmirowicz, Barbara Milczarek, Zbi-
gniew Eljaszuk). 

Sposób otrzymywania katalizatorów zeolitowych, 
zwłaszcza do krakingu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
katalizatorów zeolitowych, zwłaszcza do krakingu 
irakcji ropy naftowej przez równoczesne usuwanie 
sodu i wprowadzenie pierwiastków ziem rzadkich do 
uformowanego', surowego katalizatora, składającego 
się z nieodmywanej matrycy i zeolitu w formie NaY. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że suro-
wy uformowany katalizator odmywa się wstępnie 
wodą do usunięcia co najmniej 50% zawartości so-
du, po czym poddaje trzykrotnej wymianie w tym 
co najmniej jednorazowo roztworami soli amonowo-
-lantanowcowych o stężeniu około 1% w przelicze-
<niu na tlenki laintanowców d pH<4,5 i solami amono-
wymi. (2 zastrzeżenia) 

B01J P. 206273 20.04.1978 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska (Sta-
nisław Magdziarz, Andrzej Gołębiowski). 

Sposób regeneracji katalizatora 
do niskotemperaturowej konwersacji tlenku węgla 

Sposób regeneracji katalizatora głównie od związ-
ków siarki i chloru polega na łącznym głębokim utle-
nieniu uprzednio spasywowanego katalizatora i od-
myciu trucizn wodą. Utlenianie prowadzi się parą 
i/lub powietrzem w temperaturze 200-240°C, a od-
mywanie w temperaturze do 100°C. Regenerację 
prowadza się w reaktorze przemysłowym w przeoiw-
p radzie. (3 zastrzeżenia) 

B01J P.206780 13.05.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu rur 82408 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan Kwaśmiak). 

Wypełnienie kolumn do wymiany masy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie samoczynnego 
wyrównywania natężeń spływu filmu cieczy na po-
szczególnych wstęgach, przy użyciu konwencjonal-
nych zraszaczy o małej gęstości rozmieszczenia punk-
tów wypływu. 

Wypełnienie kolumn do wymiany masy złożone z 
pionowych arkuszy podzielonych wzdłuż wysokości 
na warstwy złożone z równej długości równoległych 
odcinków wstęg, ukształtowanych w płaszczyznach 

pionowych prostopadłych do płaszczyzny arkusza 
wzdłuż linii falistych lub łamanych według patentu 
nr 82408, charakteryzuje się tym, że krawędzie bocz-
ne wstęg (3) należących do kolejnych warstw odcin-
ków wstęg (3) arkusza (1) wypełnienia są przesunięte 
o połowę szerokości wstęg (3) względem krawędzi 
bocznych odcinków wstęg (3) warstw sąsiadujących. 

(1 zastrzeżenie) 

B02C P.206017 12.04.1978 

Opoczyńskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, 
Opoczno, Polska (Roman Kielar, Justyn Stachurski, 
Kazimierz Zarębski, Leon Łukwińsfci, Tadeusz Że-
haluk, Zbigniew Różycki, Jan Reciak, Henryk Czech). 

Sposób rozdrabniania wilgotnych surowców 
ilastych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przygotowania 
wilgotnych surowców ilastych dla potrzeb przemy-
słu materiałów ogniotrwałych ceramicznego i" od-
lewniczego przez rozdrobnienie bez ich wstępnego 
suszenia. / 

Charakterystyczną cechą tego sposobu jest napo-
wietrzanie surowca w czasie jego rozdrabniania po-
między wirującą poziomą profilowaną tarczą a znaj-
dującą się nad nią nieruchomą tarczą uzębioną, co 
elimmuje jego niepożądane sklejanie i zalepianie urzą-
dzenia rozdrabniającego. (1 zastrzeżenie) 

B04B P. 205881 07.04.1978 

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Jerzy Na-
wrocki, Jerzy Białas, Lucjusz Anders, Jacek Węglar-
czyk). 

Pojemnik do okresowych wirówek 
laboratoryjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania 
tego samego urządzenia jako wirówki sedymentacyj-
nej lub filtracyjnej. 

Pojemnik według wynalazku ma wymienne dno si-
towe oraz nakrętkę (2) zespalającą dwie rozłączne 
ściany boczne pojemnika (1). (2 zastrzeżenia) 

B04C P. 205807 03.04.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków, Polska 
(Stanisław Bednarski). 

Urządzenie do odgazowywania 
i rozdzielania cząstek ciał stałych 

z ośrodka ciekłego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odgazowywania 
oieczy i oddzielania zawieszonych w niej ciał stałych 
w jednym urządzeniu. 
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Urządzenie według wynalazku składa się z zespo-
łu odgazowywującego (1) typu cyklonowego, usytuo-
wanego współosiowo nad zespołem oddzielającym (2) 
cząstki ciał stałych. Dolny króciec (7) zbiornika ze-
społu odgazowywującego (1) jest wpuszczony w górny 
króciec (10) zbiornika rozdzielającego (9), pod któ-
rym znajduje się kierownica składająca się z dwu 
cylindrycznych części (13) i (13a), wyposażona w co 
najmniej dwie przegrody (17) i osadzona na górnej 
części rury odprowadzającej ciecz (12). 

(3 zastrzeżenia) 

B06B P. 211517 T 06.12.1978 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Włady-
sław Skomiro). 

Urządzenie do wytwarzania drgań mechanicznych 
o ciągłej regulacji częstości i amplitudy 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wytwa-
rzania drgań mechanicznych o ciągłej regiulacjii czę-
stości i amplitudy mające zastosowanie zwłaszcza do 
wytwarzania drgań sinusoidalnych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia umożliwiającego uzyskiwanie 'stabilnych 
drgań mechanicznych o bezstopniowej regulacji czę-
stotliwości i amplitudy oraz o zadanym charakterze 
funkcji wychylenia od czasu niezależnym lub zależ-
nym od amplitudy i częstości oraz od mocy obciążenia 
w szerokich granicach ich zmian. 

W urządzeniu według wynalazku silnik (1) połączo-
ny jest z jedną tarczą (3) przekładni ciernej, której 
druga tarcza (4) napędzana jest poprzez pośredniozący 
przesuwny element (5). Wał (drugiej tarczy (4) połą-
czony jest z tarczą (11) wyposażoną w piraesuiwny 
wzdłuż promienia element (12), współpracujący poprzez 
łożysko (14) z wewnętrzną powierzchnią czaszy (16) 
o żądanym kształcie. Czasza (16) pirzeisuiwana jest w 
kierunku przekładni ciernej iza pcimocą regulacyjnej 
śruby (18). (1 zastrzeżenie) 

B07B 
A01D 

P. 205571 23.03.1978 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Leon 
Kukiełka, Mieczysław Remibiasz, Józef Fleszar, Ze-
non Flore zak). 

Mechaniczny oddzielacz kamieni od ziemniaków 

Przedmiotem wynalazku jest mechaniczny oddzie-
lacz kamieni ad ziemniaków stosowany stacjonarnie 
i w kombajnach ziemniaczanych w przemyśle rolni-
czym. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
budowy oddzielacza pracującego dobrze niezależnie od 
warunków atmosferycznych. 

Mechaniczny oddzielacz kamieni od ziemniaków ma 
przenośnik taśmowy (3) transportujący określoną frak-
cję kamieni (1) i ziemniaków (2) uprzednio kalibrowa-
nych, które po ruszcie (4) opadają do dozownika bęb-
nowego (5) i na ekran (6). Następnie kamienie (1) i 
ziemniaki (2) podawane są na rusat stały (7) i dalej 
na ruszt uchylny (8) wykonany z segmentów (9) w po-
staci dźwigni, której jeden koniec (10) wsparty jest na 
sprężynie (11). Kamienie (1) opadają na przenośnik taś-
mowy dolny (12), natomiast ziemniaki (2) zsuwają się 
na przenośnik taśmowy górny (13). (1 zastrzeżenie) 

B07B P. 205672 28.03.1978 

Kozielska Fabryka Maszyn ,yKOFAMA", Kędzierizyn-
-Koźle, Polska (Jerzy Niedźwiecki, Zenon Wojtyna). 

Urządzenie do usuwania zanieczyszczeń, 
zwłaszcza z wiórów i zrębków drzewnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sku-
teczności zabezpieczenia ciągu technologicznego wy-
twarzania płyt wiórowych prized wpadnięciem. 

Urządzenie według wynalazku ma rynnę zasilającą 
(1), umocowaną na ramie z regulowanym zawiesze-
niem (2) i napęd (3). Rynna (1) wyposażona jest w sta-
łe kaskadowe zsuwnie (4) oraz belkę (6) z umieszczo-
nymi bezwładnościowymi wibratorami (7) o regulowa-
nej wielkości siły wzbudzającej. (3 zastrzeżenia) 
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B07B P. 211136 22.11.1978 

Pierwszeństwo: 01.06.1978 - Francja (rar 7816420) 

Maurice Cyryl Justin Lestradet, Fere Champenoise, 
Francja. 

Urządzenie do samoczynnego dozowania 
składników rozpryskiwanego roztworu 

Urządzenie, przeznaczone jako wyposażenie ziwla-
Sizoza opryskiwaczy rolniczych, służy do samocizyninego 
dozowania składników wchodzących w skład roatiwoiru 
rozpryskiwanego zależnie z jednej stromy od zmian 
prędkości pojazdu, a z drugiej strony od liezby odcin-
ków (4i-4б) roboczych ramy opryskowej (4), w którą 
jest zaopatrzony ten opryskiwacz. 

Urządzenie zawiera co (najmniej dwa zbiorniki, z jed-
nej strony, zbiornik główny (1), a z drugiej strony 
zbiornik wtórny (2), obydwa połączone z komorą mie-
sizaniia (3), która z kolei jest połączona z ramą oprysko-
wą (4), prizy czym zbiornik wtórny (2) jest połączony 
z pompą dozowniozą (11) o zmiennym wydatku sprzę-
żoną przez środki przeniesienia (12i-12з) :ze źródłem 
napędu pojazdu. (8 zastrzeżeń) 

B07C P. 212064 T 21.12.1978 

Zakłady Hutniczo-Przetwóircize Metali Nieżelatznych 
„Hutmen", Wrocław, Polska (Ignacy Fedyszyn, Zbig-
niew Stasiewicz). 

' Urządzenie do selekcji prętów 
ze względu na ich krzywiznę 

Przedmiotem wynalazlku jest urządzenie do selekcji 
prętów, izwłaszcza prętów ze stopów miedzi, ze wzglę-
du na ich krzywiznę. Wynalazek rozwiązuje aagadnie-
nie zwiększenia dokładności selekcji. 

Urządzenie ma zasobnik prętów (14) oraz dwa po-
jemniki (16, 17) przeznaczone do gromadzenia prętów 
prostych i krzywych. Ponadto ma dwie metalowe pły-
ty (2, 3) usytuowane równolegle i pochyło względem 
poziomu w ściśle określonej odległości względem sie-
bie. Płyty (2, 3) są podłączone do obwodu elektrycz-

nego układu wykrywania krzywizny (10), a układ (10) 
ten jest połączony z członem sterowania (11) oddzia-
ływującym na siłownik (12), którego ruchomy trzon, 
jest połączony z zapadnią (13) stanowiącą przedłużeinie 
dolnej płyty (2). (4 zastrzeżenia) 

B08B P. 205846 05.04.1978 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Bogdan Niemczewsiki, Janusz Górczyński). 

Sposób oczyszczania ultradźwiękowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie doboru rozpusz-
czalnika do oczyszczania ultradźwiękowego niepalnego 
i nietoksycznego a jednocześnie o wyższej zdolności 
rozpuszczania zanieczyszczeń. 

Sposób według wynalazku polega na tym,, że zanu-
rza się przedmiot w dwubronioczterofluoiroetaniie zwa-
nym freonem 114B2 lub jego miesizaninie z innym roz-
puszczalnikiem (zwłaszcza metanolem, etanolem, pro-
panolem, izopiropanolem lub chlorkiem metylenu, a na-
stępnie działa się ultradźwiękami. 

Spoisóta ma szczególnie zastosowanie do- oczyszczania 
powierzchniowego przedmiotów a uwłaszcza metali i 
podzespołów elektronicznych. (2 zastrzeżenia) 

B08B P. 206438 26.04.1978 

Gdańska Stocznia Remontowa „Nauta", Gdynia, 
Polska (Bronisław Wawrzkiewicz, Andrzej Budzyńskii, 
Andrzej Radwan-Wińslki, Jerzy Cylkowski, Andrzej 
Skwarło, Bogusław Pawlak, Janusz Puchalsiki, Zbi-
gniew Śmieszek, Zbigniew Pachoń, Ryszard Hamer, 
Henryk Bagiński, Adam Gałek, Jerzy Stec). 

Urządzenie do czyszczenia powierzchni metalowych 
za pomocą żużla z pieców hutnictwa miedzi, 

zwłaszcza konstrukcji okrętowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
wydajności i skuteczności czyszczenia. 

Urządzenie według wynalazku ma zbiornik ciśnie-
niowy żużla (1). W dolnej części zbiornika ciśnienio-
wego (1) żużla jest zamontowany mieszacz (2) z re-
gulacją dawkowania przez sprężone powietrze. Mie-
szacz (2) dawkuje odpowiednią ilość żużla w zależ-
ności od ciśnienia doprowadzonego powietrza. Do 
mieszacza (2) jest zamocowany wąż (3) z dyszą śru-
towniczą (4) wykonaną w kształcie dyszy Venturiego. 

/ (1zastrzeżenie) 
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B21D P. 206171 17.04.1978 

Częstochowskie Zakłady Metalowe „DOMGOS", 
Częstochowa, Polska (Ryszard Czarnecki, Stanisław 
Machalak). 

Sposób wykonywania noży maszynek 
do mielenia mięsa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
procesu wykonania noży. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w 
znanej prasie wyposażonej w specjalne oprzyrządo-
wanie umieszcza się materiał i wykonuje operacje wy-
cinania wykrawki, tłoczenia noża, wycinania otworu 
kwadratowego i dotłaczania. (1 zastrzeżenie) 

B21D P.211550 T 08.12.1978 

Zakłady Telewizyjne „UNITRA-POLKOLOR", Za-
kład Podzespołów Telewizyjnych, Białystok, Polska 
(Henryk Łapiński, Antoni Siemianiako). 

Sposób wykonywania elementów pierścieniowych 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywa-
nia elementów pierścieniowych z blachy, służących 
jako obejmy stosowane do mocowania części w róż-
nego rodzaju aparaturze. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
wykonywania elementów pierścieniowych na jednym 
przyrządzie. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że wszystkie operacje są wykonywane na taśmie (1) 
tworzącej jedną całość, a dopiero gotowy wyrób jest 
odłączany od taśmy (1) poprzez przecięoie połączenia 
(7), przy czym materiał podawany jest kolejno na-
stępującym operacjom obróbczym; cięcie boczne two-
rzące zaokrąglenia (2) końcówek pierścienia, wykra-
wanie otworów (3), cięcie zwalniające (4), gięcie koń-
cówek (5), zwijanie pierścienia (6), przecinanie połą-
czenia (7). 

Urządzenie do stosowania sposobu ma część górną, 
która przy pomocy czopa (8) jest osadzona w suwaku 
prasy. Część górna ma płytę stemplową (9) w której 
są osadzone: stemple boczne (10), stemple (11, 12, 13), 
wychylne szczęki (14) zwijające pierścień (6) i pra-
cujący przy końcu ruchu roboczego prasy stempel 
(15) przecinający połączenie (7) pierścienia z taśmą 
(1). Dolna część urządzenia' ma matrycę (16) i obu-
dowę (17) z suwliwie osadzonym w niej trzpieniem 
(18). (2 zastrzeżenia) 

B21D P.212517 T 30.12.1978 

Zakłady Aparatury Spawalniczej „ASPA", Wro-
cław, Polska (Wiesław Weremezuk). 

Przyrząd do kształtowania 
zwłaszcza elektrod i/lub obsad 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do kształ-
towania, zwłaszcza elektrod i/lub obsad do zgrze-
wania punktowego. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przyrządu umożliwiającego równoczesne odkształca-
nie obu końców półfabrykatu w jednej operacji. 

Przyrząd według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma obrotowy stół (3) roboczy z dwoma wy-
miennymi oporami (4) równoległymi do odkształca-
nego półfabrykatu (5), a trzpień stały (1) jest wypo-
sażony w oddalone od siebie dwa wymienne kołki (2), 
przy czym odległość (7) rozstawionych opór (4) jest 
większa od odległości (6) rozstawienia kołków (2), a 
opory (4) znajdują się po przeciwnych stronach koł-
ków (2), a stół ma nastawny zderzak (5) do ustala-
nia położenia odkształcanego półfabrykatu (8). 

(3 zastrzeżenia) 

B21C P. 206404 25.04.1978 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Ry-
szard Zwanzig, Władysław Norek, Henryk Matusie-
wicz, Janusz Korzeniowski). 

Sposób i urządzenie do plastycznego 
kształtowania złączki rurowej 

z wewnętrznymi zaczepami na klucz 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
zautomatyzowanej linii do masowej produkcji złą-
czek do żeberek grzejników, zapewniającej dużą do-
kładność wyrobów oraz poprawę warunków BHP. 
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Sposób plastycznego kształtowania złączki rurowej 
mającej wewnętrzne zaczepy na klucz, polega na 
tym, że odcinek rury metalowej (1) podpiera się od 
wewnątrz dwiema stożkowymi półmatrycami (2) z 
wybraniami (3) w kształcie zaczepów, które kształ-
tuje się jednocześnie dwoma stemplami (4) działa-
jącymi przeciwbieżnie w jednej osi podczas suwu 
roboczego prasy, po czym na zewnętrznej powierzchni 
złączki wykonuje się gwint korzystnie z jednego koń-
ca lewoskrętny a z drugiego końca prawoskrętny. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu, składające 
się z zainstalowanego na prasie przyrządu, w którym 
pomiędzy płytą podstawową i płytą górną znajdują 
się co najmniej dwie matryce zaciskające, podparte 
na sprężynach, charakteryzuje się tym, że ma dwie 
ruchome stożkowe półmatryce podpierające (2) z wy-
braniami (3) w kształcie zaczepów, napędzane si-
łownikami (9) i dwa stemple (4) działające przeciw-
bieżnie w jednej osi podczas suwu roboczego suwa-
ka prasy. (2 zastrzeżenia) 

B21C P.211722 T 12.12.1978 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Je-
rzy Grześkowiak). . . 

Sposób wyciskania kształtek rurowych, 
zwłaszcza piast rowerowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie małoodpadowe-
go kształtowania plastycznego piast rowerowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że od-
cinek rury nagrzany na obydwu końcach umieszcza 
się w przyrządzie zainstalowanym na prasie i kształ-
tuje dwoma stemplami jednocześnie z obydwu stron, 
powodując w pierwszej fazie przez wyciskanie prze-
ciwbieżne, pocienienie ścianki i powiększenie średni-
cy wewnętrznej oraz wstępne uformowanie kołnie-
rza, a w drugiej fazie następuje wyciskanie promie-
niowe aż do ostatecznego uformowania kołnierza. 

(1 zastrzeżenie) 

B21F P.206030 11.04.1978 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia", Jastrzę-
bie, Polska (Engelbert Woźnica, Czesław Macionczyk). 

Przyrząd do skręcania drutu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mechanicznego 
skręcania drutu. 

Przyrząd do skręcania drutu, charakteryzuje się 
tym, że ma w korpusie (3) osadzony trzpień (1), ma-
jący gwint (2) pod wymaganym kątem, z którym po-
łączona jest przy pomocy występów tuleja (12), któ-
ra współpracuje poprzez uzębioną powierzchnię czo-
łową z nakrętką (7), zamocowaną na końcu korpusu 
(3). Tuleja (12) dociskana jest do nakrętki (7) za po-
mocą sprężyny (14). 

Przyrząd nadaje się szczególnie do zbrojeń stro-
pów budowlanych i siatkowania stropów wyrobisk 
górniczych z obudową zmechanizowaną. 

(1 zastrzeżenie) 

B21H P.205917 08.04.1978 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Ryszard 
Cieślewicz, Marek Żebrowski, Ryszard Sukiennicki). 

Sposób podawania przedmiotów do obróbki 
oraz urządzenie Ido stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiego 'sa-
moczynnego dostarczania przedmiotów do obróbki 
z jednoczesnym dostosowaniem prędkości przemie-
szczania przedmiotu do prędkości, wynikającej z ki-
nematyki narzędzi kształtujących w czasie obróbki. 

Sposób podawania przedmiotów do obróbki, zwła-
szcza na walcarkach polega na tym, że urządzenie 
podające z ustalonymi w nim przedmiotami do 
chwili zetknięcia się przedmiotu z narzędziem na-
pędza się poprzez elementy poślizgowe od napędza-
nego narzędzia, a podczas obróbki przedmiotu napę-
dza się przez obrabiany przedmiot przemieszczany 
z prędkością wymuszoną przez narzędzie. Urządzenie 
podające zawiera szczelinowe prowadnice (8) i napę-
dzany bęben obrotowy (1) z poosiowymi gniazdami 
(5) na jego pobocznicy, osadzony poślizgowo na wale 
(3) napędzanego narzędzia (4). (3 zastrzeżenia) 

B21K P.211937 T 19.12.1978 

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte, Gdynia, Polska (Konstanty Cudny, Ry-
szard Jasiński). 

Sposób przygotowania nitów 
ze stopów układu Al-Zn-Mg do nitowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania do-
brych jakościowo nitów charakteryzujących się w 
eksploatacji wysokimi własnościami wytrzymałościo-
wymi. 

Sposób przygotowania nitów do nitowania kons-
trukcji wysokoobciążoinych za pomocą nitów ze sto-
pów Al-Zn-Mg polega na przesycaniu nitów w tem-
peraturze 700 do 760 К przez 15 do 60 minut i na-
stępnym chłodzeniu w powietrzu lub w ciekłym 
czynniku o temperaturze 330 do 370 K, przy czym 
nitowanie według ogólnie przyjętych zasad powinno 
być ukończone przed upływem 100 godzin od zakoń-
czenia procesu przesycania. (1 zastrzeżenie) 
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B22C P.206305 22.04.1978 

Instytut Szkła i Ceramiki, Warszawa, Polska (Ja-
nusz M. Szymański). 

Sposób wykonywania otworów 
zwłaszcza cylindrycznych w wyrobach formowanych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na po-
kryte smarem powierzchnie sztywnego rdzenia (me-
talowego), o żądanym kształcie otworu, wsuwa się 
elastyczną powłokę пр.: kauczukową i umieszcza go 
w formie, do której wlewa się zaczyn gipsowy a po 
utwardzeniu formowanego wyrobu, wyciąga się rdzeń 
z powłoiki, która wysuwa się za rdzeniem. 

Wynalazek może znaleźć zastosowanie w formier-
stwie ceramicznym, przy wykonywaniu gipsowych 
form roboczych z otworami, zwłaszcza cylindryczny-
mi, służącymi do odlewania rur ceramicznych jak 
również form z otworami o przekroju prostokątnym, 
eliptycznym, wieloboku foremnego i nieforemnego 
itp. (1 zastrzeżenie) 

B22C P.211660 T 11.12.1978 

Przedsiębiorstwo Dostaw Materiałów Odlewniczych, 
Tychy, Polska (Ewa Kolarz, Ireneusz Szleink, Józefi-
na Obal). 

Preparat do mas formierskich, 
zwłaszcza dla odlewów żeliwnych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzy-
skanie preparatu, który dodany do piaskowej masy 
formierskiej umożliwi produkcję odlewów o gładkich, 
pozbawionych przypaleń powierzchniach. 

Preparat według wynalazku składający się z py-
łów po szlifowaniu płyt paździerzowych oraz ben-
tonitu odlewniczego, charakteryzuje się tym, że za-
wiera rozdrobnione odpady poliestrowe w ilości 
30_90% wagowych. ч (2 zastrzeżenia) 

B22D 
G05D 

P.205335 14.03.1978 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kra-
ków, Polska (Mariusz Ziółko). 

Sposób sterowania maszyną od odśrodkowego 
odlewania rur oraz układ do sterowania maszyny 

odlewniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania odle-
wów o równomiernych grubościach ścianek oraz 
zmniejszenia zużycia żeliwa i energii elektrycznej. 

Sposób sterowania maszyną do odśrodkowego odle-
wania rur, polega na wprawianiu w ruch obrotowy 
kubła ze stałą prędkością oraz na wprawianiu w ruch 
obrotowy i posuwisty formy. Tuż przed końcem pro-
cesu odlewania wstrzymuje się ruch posuwisty for-
my na czas od 0,5 do 5 sek, po czym ponownie włą-
cza się posuw formy na okres od 0,5 do 5 sek, w za-
leżności od parametrów procesu odlewania. 

Układ do sterowania maszyny odlewniczej zawie-
ra programator (1), połączony z fotoelementem (2) 
i z czujnikiem położenia formy (3). Programator (1) 
również jest połączony z napędem kubła (4) i z na-
pędem obrotu formy (5) oraz z zadajnikiem szybko-
ści posuwu formy (6). Zadajnik (6) jest połączony z 
napędem przesuwu formy (7). Wszystkie napędy (4, 
5 i 7) oraz zadajnik (6) są połączone z pulpitem ope-
ratora (8). (2 zastrzeżenia) 

B22D P.206033 11.04.1978 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice oraz Huta Zabrze, Zabrze, Polska (Kazimierz 
Szopińsiki, Adam Gierek, Grzegorz Pucka, Józef Fog-
cik, Janusz Zapiór, Ireneusz Janikowski, Jan Ja-
strzębski, Jan Gazda, Jan Kawka, Zdzisława Miśków, 
Teodor Nowak). 

Sposób wytwarzania wlewnic stalowniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia in-
tensywności stygnięcia wewnętrznej strefy ścianki 
wlewnicy, przy niezmienionej intensywności stygnię-
cia środkowej i zewętrznej strefy tej ścianki, co po-
woduje zwiększenie trwałości eksploatacyjnej wle-
wnic. 

Sposób wytwarzania wlewnic stalowniczych pole-
ga na tym że wewnętrzny kształt wlewnicy odtwa-
rza się przez rdzeń metalowy pełny lub wydrążony 
w środku, który pokrywa się pokryciem zwłaszcza 
termoiz-olacyjnym i usuwa się ;z wlewnicy iw czasie jej 
procesu krzepnięcia. (1 zastrzeżenie) 

B22D P.206108 13.04.1978 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Henryk Olek-
siak, Janusz Wozich, Józef Zając). 

Urządzenie do otwierania i zamykania 
spustowego otworu w odlewniczej kadzi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji urządzenia, która zapewni dalszą 
eksploatację bez potrzeby wymiany całego suwaka 
wskutek uszkodzenia jego korpusu. Urządzenie do 
otwierania i zamykania spustowego otworu w odlew-
niczej kadzi, mającej zastosowanie zwłaszcza w prze-
myśle metalurgicznym ma nieruchomy element (1) 
mocowany rozłącznie do kadzi (2), wewnątrz którego 
jest ceramiczna płyta (3) z przelotowym otworem (4), 
współpracująca ślizgowo z ceramiczną płytą (5), za-
budowaną w korpusie (7) suwaka (8), w którym osa-
dzona jest wymienna tuleja (9), z ceramiczną 
kształtką (10) mającą otwór spustowy (11). Korpus (7) 
poprzez łącznik (14) i wodzik (15) przesuwany jest si-
łownikiem hydraulicznym i dociskany jest do stałej 
płyty (3) poprzez ślizgowe listwy (17) prowadnika (18) 
suwaka (8) za pomocą śrub. (1 zastrzeżenie) 

B22D P.211657 T 11.12.1978 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Tadeusz Ja-
nowski, Andrzej Weroński). 

Urządzenie do wirującego odlewania 
zwłaszcza rur metalowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
pracochłonności przy wytwarzaniu kokil, zwiększenia 
trwałości kokil i zmniejszenia zużycia energii przy 
wytwarzaniu rur. 

Urządzenie według wynalazku składające się z nie-
ruchomiej kokili, rynny doprowadzającej ciekły me-
tal charakteryzuje się tym, że rynna doprowadzająca 
ciekły metal (6) ma na końcu zamocowany wzbudnik 
(2) wytwarzający wirujące pole elektromagnetyczne. 

(1 zastrzeżenie) 
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B01D P. 206503 29.04.1978 

Kondecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych, Koniecpol 
oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt 
Drewnopochodnych, Czarna Woda, Polska (Bogumi-
ła Dziurdzińska, Józef Iwaniuk, Henryk Piotrzkowski, 
Józef Gurgul). 

Oddzielacz placka filtracyjnego 
od wędrującej przegrody filtracyjnej bębnowego 
obrotowego filtra próżniowego przy biologicznym 

oczyszczaniu ścieków, 
zwłaszcza w przemyśle płyt pilśniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji oddzielacza, aby zapewnił całkowi-
te oddzielenie placka filtracyjnego w strefie oddzie-
lania bez jego wcześniejszego odpadania oraz u-
'szkadzania elastycznej przegrody filtracyjnej. 

Oddzielacz według wynalazku wyposażony jest w 
obrotowy element (11), o postaci wałka z zamocowa-
nymi na jego obwodzie sprężystymi łopatkami (12), 
umieszczony po wewnętrznej stronie filtracyjnej 
przegrody (4) między pierwszymi (5) i drugim wał-
kiem (6), z których pierwszy przeznaczony jest do 
wstępnego zagięcia tej przegrody nachodzącej na nie-
go z obrotowego bębna (3) filtra próżniowego i skie-
rowania jej na dół na następiriy drugi wałek (6) na-
pinający tę przegrodę i jednocześnie zmieniający kie-
runek jej ruchu z pionowego skierowanego na dół 
na pochyły skierowany do góry. 

Łopatki (12) umieszczone są na wałku (11) co naj-
mniej w dwóch rzędach, przy czym łopatki umie-
szczone w jednym rzędzie znajdują się naprzeciw lu-
ki międzyłopatkowej rzędu drugiego. 

W wyniku obracania się wałka (11) sprężyste ło-
patki (12) uderzają o przegrodę wprawiając ją w drga-
nia, w wyniku czego placek filtracyjny przywarty do 
tej przegrody pęka a następnie odpada od niej. 

(2 zastrzeżenia) 

B01F 
B23K 

P.206596 04.05.1978 

Huta Stalowa Wola Kombinat Przemysłowy, Sta-
lowa Wola, Polska (Aleksander Szczupak, Andrzej 
Wajs, Antoni Bidas). 

Urządzenie do mieszania gazów, 
szczególnie ochronnych do spawania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
rządzenia stanowiskowego, o prostej konstrukcji 
i łatwego w obsłudze zapewniającego mieszanie ga-
zów ochronnych z wystarczającą dokładnością. Urzą-
dzenie do mieszania gazów, szczególnie gazów o-
chronnych do spawania składa się z zaworu reduk-
cyjnego (1) i zaworu regulacyjno-mieszającego (3), 
które są ze sobą połączone przewodami. Zawór ma 
dwie komory (6 i 7) przedzielone membramą (8), w 
których są przestrzenie (9 i 10) oddzielone zaworami 
(11 i 12) i łączą się z dopływem gazów A i B. Grzyb-
ki (13 i 14) są połączone ^ popychaczami <15 i 16) sty-
kającymi się z membramą. Przestrzenie (6 i 7) łączą 
się z zaworem (3). 

Zawór regulacyjno-raieszający składa się z kor-
pusu (25), w którego otworze jest czop (26) z prze-
strzenią (27). W strefie dopływów gazu (A i B) czop 
(26) ma na części obwodu kanałek i(28) o zmiennej głę-
bokości, a w strefie odprowadzania gazów obwodowy 
kanałek (32). Kanałek (28) łączy się otworkiem (29) 
z przestrzenią (27) czopu (26), a kanałek (32) otwor-
kiem (33) z tą przestrzenią i otworkiem (34) w kor-
pusie zaworu. . . (2 zastrzeżenia) 

В23В P. 205921 08.04.1978 
B23Q 

„PREDOiM-ŁUCZNlK", Zakłady Metalowe im. Gen. 
Waltera, Radom, Polska (Bolesław Maciejewski, Ed-
mund Wróbel, Tadeuisz Michalak). 

Jednostka wiertarska 
z napędem pneumo-hydraulicznym 

Jednostka wiertarska według wynalazku ma siłow-
nik pneumo-hydrauliczný <27) składający się z leżą-
cych ná jednej osi i przedzielonych przegrodą (31) 
cylindrów-pneumatycznego (8) i hydraulicznego (15). 
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W cylindrach (8) i (15) pracują tłoki (4) i (14) zamo-
cowane na wspólnym tłoczysku (13). Przegroda (31) 
ma kanały: hydrauliczny, pneumatyczny i odpowie-
trza jacy. Na tłoku (4) nacięte są zęby (35), które 
współpracują z pośrednim kołem zębatym (5) oraz zę-
batką (36) tulei (2) wrzeciona (1) realizują zamianę 
ruchu obrotowego na posuwisto-zwrotny. 

Koło zębate (5) składa się z koła zębatego (45) ze 
stożkiem zewnętrznym (26) oraz koła zębatego (29) ze 
stożkiem wewnętrznym (30), skręcanych wkrętami 
(28). Konstrukcja koła (5) przystosowana jest do li-
kwidacji luzu międzyzębnego między zębami (35) tło-
ka (4), zębami koła (5) a zębatką (36) tulei (2). Do si-
łownika (27) zamocowany jest osiowo wspornik (16) 
ze śrubą regulacyjną (17) z nakrętką kontrującą (37), 
stanowiącą zderzak dla swobodnego końca tłoczyska 
(13). Na wałku (6) koła zębatego (5) osadzone są ze-
społy krzywek (7) i (11) sterujących zaworami pneu-
matycznymi i hydraulicznym. 

Jednostka wiertarska według wynalazku może pra-
cować samodzielnie lufo w obrabiarkach zespołowych 
do wiercenia otworów z różnych stron przedmiotu 
obrabianego i pod różnymi kątami. 

(7 zastrzeżeń) 

B23B P. 206323 21.04.1978 

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwafoniiczych „PCXLMA-
TEX-MAJED", Łódź, Polaka (Andrzej Kamiński, Bo-
gusław Flejszer, Barbara Kaźmierczak). 

Konik tokarski 

Konik według wynalazku rozwiązuje zagadnienie 
wiercenia lub rozwiercenia długich otworów wyko-
nywanych ma tokarce. Komik ten zaopatrzony jest w 
wymienną ruchomą tuleję (2) mającą zębatkę (3) 
współpracującą z kołem zębatym (4) zamocowanym 
na wałku (5), na którym zamocowane jest również 
drugie koło zębate (6) współpracujące z następnym 
kołem zębatym (7) zamocowanym na drugim wałku 
(8) zakończonym rękojeścią krzyżową (9). Wałki (5) 
i (8) wraz z kołami zębatymi (4), (6) i (7) umieszczo-
ne są w obudowie (10) i połączone rozłącznie łączni-
kiem (11) z korpusem komika (1). (1 zastrzeżenie) 

B23B P.206399 25.04.1978 

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski» Pol-
ska (Andrzej Łukaszewicz). 

Tulejka zaciskowa 

Przedmiotem wynalaizku jest tulejka zaciskowa, 
służąjca do zaciskania materiału prętowego o różnych 
przekrojach symetrycznych mająca zastosowanie ja-
ko element mocujący pręty obrabiane, narzędzia, 
trzipienie itp., w obrabiarkach. 

Tulejika zaciskowa charakteryzuje się tym, że na 
zewnętrznej powierzcihni stożkowej ma rowki po-
osiowe (2) o głęboikoiści zależnej od wymaganej sprę-
żystości tulejki, rozmieszczone symetrycznie w ilości 
zależnej od przekroju materiału zaciskowego. Nato-
miast w rowkach poosiowych (2) są dwustronne na-
cięcia promieniowe (3, 4), iktóre są tak rozmieszczone, 
że na jedno nacięcie promieniowe (3) z jednego czo-
ła rowka poosiowego (2) przypadają dwa nacięcia 
promieniowe <4) z drugiego czoła rowka poosiowego (2). 

Nacięcia promieniowe i(4) są rozmieszczone w rów-
nej od siebie odległości, zapewniającej właściwą sprę-
żystość tulejki. (1 zastrzeżenie) 

B23B P.211483 T 06.12.1973 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Józef Wojtyła, 
Józef Matuszek). 

Przyrząd wiiertarslki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
przyrządu wiertarsikiego o łatwym i szybkim monta-
żu i demontażu na stole wiertarki, co umożliwia 
szybkie ustawienie badanej próbki względem wrze-
ciona w urządzeniu do badania skrawalności. 

Przyrząd wiertarsiki, -wyposażony w suport narzę-
dziowy i uchwyt trójszczękowy, 'Charakteryzuje się 
tym, że suport narzędziowy (1) jest izamocowany na 
płycie (2) osadzonej obrotowo za pomocą sworznia <3) 
na płycie (4) i ustalonej rękojeścią (5) z pilotem (6), 
nadto suport narzędziowy (1) zawiera uchwyty trój-
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szczękowe o regulowanym położeniu wokół swojej 
osi za pomocą tarczy podziałowej (10) i kołka stoż-
kowego. (1 zastrzeżenie) 

B23B P.214521 29.03.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urzą-
dzeń Precyzyjnych ^ M E R A H P O L T I K " , Łódź, Polska 
(Tadeusz Adamiak, Jan Szajnogowski). 

Urządzenie do automatycznego nawiercania 
otworów 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma wymienną obroitową tańczę (1) z co naj-
mniej trzema gniazdami ,<2) na obwodzie, których 
średnica odpowiada wymiarom, obrabianych detali 
oraz ma elastyczne dociiskacze (11) unieruchamiające 
w gniazdach obrabiane detale. (2 .zastrzeżenia) 

B23C P. 206745 11.05.1978 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Zbigniew 
Gadziński). 

Wrzediennik frezarki 

Przedmiotem wynalazku jest wrzeciennik frezar-
ski, umażliwiająicy frezowanie rowków prostopadłych 
do osi wrzeciona, mogący służyć jako jednostka o-
bróbcza obrabiarki zespołowej. Wrzeciennik według 
wynalazku charakteryzuje się tym,, że w nierucho-
mej obudowie (15) jesit ułożyskowana obrotowa tar-
cza (11), w której to tarczy jest mimośrodowo osadzo-
ny wrzecionowy blok (16), przy czym wielkość mii-
mosiTO'du jest równa odległości osi wrzecion od środ-
ka wrzecionowego bloku (16), natomiast wał (3) wrze-
cionowego bloku jest połączony przekładnią zębatą 
o przełożeniu 1:2 z nieruchomą obudową (15) i z obro-
tową tarczą {11). . (2 zastrzeżenia) 

B23D P. 206029 11.04.1978 

Biuro Projektów Przemysłu Meltali Nieżelaznych 
„ВШЕЮМЕТ" Katowice, Polska '(Adam Czajkowski). 

Suwak z blokadą 

Przedimioitem wynalazku jest suwak typu ślizgowe-
go wraz z prowadnicą i hamulcem blokującym. Su-
wak jest eilemenitem nośnym i przemieszczającym na-
stawnego zderzaka zabudowanego wzdłuż saimotoku 
odbiorczego' nożyc do poprzecznego cięcia prętów 
i blach w (poistaci taśmy. 

Suwałk według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że prowadnica (1) suwaka (2) ma powierzchmię cylin-
dryczną a powierzchnie ślizgowe blokującego elemen-
tu (6) imają <taki saim cylindryczno-rowikowy kształt 
jak powierzchnie ślizgowe suwaka (2), przy czym 
korpusy suwaka Í(2) i blokującego elementu (6) mają 
ukształtowane wysięgniki (7) i (8) luźno na siebie za-
chodzące, pełniące rolę rozipieraczy dla blokowania 
suwaka (2). (1 zastrzeżenie) 

B23D P.212302 T 28,12.1978 

Akademia Techniczno-Roi niez a, Bydgoszcz, Polska 
(Ireneusz Bielski, Andrzej Wrzesiński). 

Sposób wykonywania jednoczesnego narzędzi 
zwłaszcza pilników wielogr&niasltych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
wykonywania jednocześnie nacięć na więcej niż jed-
nej powierzchni obrabianych narzędzi. 



20 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 25 (157) 1979 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na-
rzędzie obrabiane (1) umieszcza się w specjalnych 
podkładach (2) osadzonych na ruchomym supancie <3) 
nacinarki, .zaś narzędzie specjalne 1(4) umieszcza się 
w wykonującej ruch roboczy .głowicy '(5) bijalka i wy-
konuje się nacięcia jednocześnie na powierzchniach 
obrabianych więcej niż jednego przedmiotu obrabia-
nego. Przedmiot wynalaziku może znaleźć zastosowa-
nie w przemyśle maszynowym. (1 zastrzeżenie) 

5 

B23G P.206397 25.04.1978 

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama", Rybnik, Pol-
ska (Alojzy Sobaszek, Bronisław Sabela, Leonard Ru-
dek). 

Urządzenie do półautomatycznego 
wykonywania gwintów zewnętrznych 

w pozycji pioniowej 

Urządzenie do półautomatycznego wykonywania 
gwintów zewnętrznych w pozycji pionowej zawiera 
znaną nożoiwą głowicę (1), do której zewnętrznej 
ścianki (2) przytwierdzona jest cylindryczna budowa 
(3) podwieszona na sprężynach (4) do kołnierza (5) 
pośredniego trzonu (6). Trzon (6) łączy sztywno gło-
wicę (1) z wrzecionem (7) obrabiarki pionowej. Po-
nad kołnierzem (5) do trzonu (6) zamocowany jest 
zbiornik (10) cieczy chłodzącej zasilany w sposób zna-
ny. Ciecz chłodząca doprowadzona jest ze zbiornika 
(10) do noży poprzez wydrążony w osi trzonu (6) ka-
nał (12) rozgałęziający się w obrębie zbiornika <10) 
na zewnątrz trzonu (6) w postaci otworków (13), oraz 
poprzez otwór (11) w głowicy i(l). W celu umożliwie-
nia dostępu do śrub regulujących położenie noży o-
budowa (3) jest dwudzielna i składa się z kryzy (8) 
i osłony (9) połączonych z sobą rozłącznie. 

Urządzenie według wynalazku może mieć zastoso-
wanie do .gwintowania przeidunioitów o znacznej dłu-
gości i skomplikowanym kształcie. 

i(2 zastrzeżenia) 

B23G P.212433 T 30.12.1978 

Kłodzka Fabryka Urządzeń Technicznych, Kłodzko, 
Polska (Antoni Misiak). 

Qpťawka do gwintownika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
gwinltowiniika przed przeciążeniem przez bezpośrednie 
oddziaływanie oprawki na układ sterujący obrabiarki. 

iW rozwiązaniu iwg wynalazku ruch obrotowy na 
element (3) mocujący gwintownik przenoszony jest 
przez zębate pierścienie (9) i (11). Napędzający zęba-
ty pierścień (11) podparty sprężyną (13), której na-
pięcie ustalają przez podkładkę (14) regulacyjne 
wkręty (15), ma -na obwodzie zderzak (16) sterujący 
krawędzią (17) przez końcówkę (18) wyłącznikiem (19). 

Współpracujący z napędzającym pierścieniem (11) 
napędzany zębaty (pierścień ,(9) związany jest z mo-
cującym gwintownik elementem (3). Pierścienie O) 
i (11) stykają się z sobą zębami (10), które przy ru-
chu roboczym gwintownika oddziaływują na siebie 
pochyłościami (20) i mogą się przemieszczać wzglę-
dem siebie tylko po pochyłości, nie wychodząc z za-
zębienia. (2 zastrzeżenia) 

B23K 
H02P 

P.205346 15.03.1978 

Biuro Projektowo-Konistrukcyjne Przemysłu Mate-
riałów Budowlanych „ZlREMB",, Wrocław, Polska 
(Wiktor Szczęsny). 

Układ fluasi-synchroniczniego Stertowania 
transformatora zgrzewczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie qpracowania 
układu umożliwiającego zrealizowanie prawie syn-
chronicznego załączania transformatora zgrzewczego, 
za pomocą stosunkowo prostych środków technicz-
nych pozwalających na długotrwałą eksploatację przy 
nieskomplikowanych zabiegach konserwacyjnych. U-
kład wg wynalazku stanowi dwuzwojeniowy prze-
kaźnik (Kb) z blokadą mechaniczną jego zestyków 
(K'l) i (K'2). 

Czas zadziałania tych zestyków jest zbliżony do 
pół okresu sieci zasilającej obydwu cewek (Kl) i (K2) 
zasilanych przeciwnymi co do zinaku połówkami na-
pięcia sieci zasilającej. Zwiemy zestyk wykonawczy 
(K'2) jest włączony między bramki dwóch odwrot-
nie równolegle połączonych tyrystorów mocy <T1) 
i (T2), poprzez które jest doprowadzony prąd zasi-
lający do transformatora zgrzewczego (Tzg.). 
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Układ według wynalazku ma zastosowanie zwła-
szcza w zgrzewarkach oporowych do prętów zbroje-
niowych. (1 zastrzeżenie) 

B23K 
H02P 

P.205366 15.03.1978 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szcze-
cin, Polska (iRyiszard Staszewski,, Rus Nowacki, Bro-
nisław Żochowski, Zygmunt Froncala). 

Układ elektryczny do zmiany natężenia prądu 
spawania, zwłaszcza w spawarkach prądu stałego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu elektrycznego -umożliwiającego skokową zmianę 
natężenia prądu spawania w spawarkach klikowych. 

W układzie wg wynalazku w obwodzie spawalni-
czym (1) spawarki łukowej (7) włączony jest szerego-
wo rezystor (2), do którego końcówek przyłączony 
jest równolegle obwód główny stycznika (3) z zesty-
kami zwiernymi (За). 

Zamknięcie zestyków zwiernych (За) następuje z 
ohwiiilą naciśnięcia przycisku załączającego (5), umo-
cowanego na iuchwycie spawalniczym i(6), przez co 
cewka (4b) i zestyki zwierne (4a) przekaźnika (4) po-
wodują zasilenie cewki (3b) stycznika (8). 

(1 zastrzeżenie) 

B23K P. 206137 15.04.1978 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, (Polsika (Bogumił 
К ubal a, Józef Kapłanek, Wojciech Zagórski, Jerzy 
Ozaisit, Antoni Jakubowicz, Andrzej Konieczny). 

Belka usztywniona w urządzeniach 
spawalniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji, zmniejszenia jej oidkszitałceń oraz znacz-
ną poprawę tłumienia drgań i wyeliminowania du-
dnienia. 

Belka usztywniona stosowana w urządzeniach spa-
walniczych,, zwłaszcza do cięcia termicznego wykona-
na jest z elementów giętych z blach (1), które stano-
wią jej powłokę zewnętrzną i połączone są ze sobą 
bezpośrednio lub przez przegrodę (2). Wnętrze belki 
wypełnione jest iszitywnym tworzywem sztucznym (3), 
najkorzystniej sztywną pianką poiliiuretanową. 

. . . ( 5 zastrzeżeń) 

B23K P.206202 17.04.1978 

Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki „Ener-
goiprem", Czerw onak ik/Poznania,, Polska (Jerzy Dę-
bicki, Józef Harasymczuk, Bogusław Wilczura, To-
masz Skrzypczalk, Mirosław Poznaniak,, Włodzimierz 
Król, Czesław Czarnecki, Jarosław Scierpiński, Wła-
dysław Gągoreik). 

Elektrohydrauliczny układ napędu i stertowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ujednolicenia 
wszystkich napędów roboczych w zgrzewarce, zwięk-
szenia dokładności i łatwości nastawień &raz nieza-
wodności działania układu. 

Elektrohydrauliczny układ napędu i sterowania, 
zwłaszcza zgrzewarki do rur kotłowych, składa się 
z siłownika hydraulicznego i pompy olejowej ze ste-
rowaną elektrohydraulicznie wydajnością. Napęd su-
portu zgrzewarki (1) połączony jest z przekaźnikiem 
elektromagnetycznym (4), elektrohydraulicznym na 
dajnikiem kierunku drogi (5), nadajnikiem obrotowo-
-impulsowym (9) i układem sterowania (2). 

Nadajnik obrotowo-iimpulsowy (9) połączony jest 
z elektronicznymi wskaźnikami cyfrowymi <6, 7, 8) 
lufo elektronicznym wskaźnikiem cyfrowym {10) po-
przez nastawniki 'drogowe (11), które sterują długość 
drogi mocowania, up-alania i spęczania. Sterowanie 
odbywa się poprzez zespolone działanie elektromagne-
tycznego przekaźnika (4) i elektrohydraulicznego na-
dajnika kierunku drogi (5), który stanowi jednocze-
śnie tłumik zwarć niepełnych i podaje impulsy na 
nastawnik ilości powtarzalności cykli zgrzewań (3). 
Położenie pedałów impulsujących otwieranie i za-
mykanie szczęk mocujących rurę jest blokowane w 
dwóch pozycjach i działa na przełączniki elektryczne, 
sterujące rozdzielaczami elektrohydraulicznymi. 

(3 zaistrzeżenia) 
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B23P P.205923 08.04.1978 

Świdnicka Fabryka. Urządzeń Przemysłowych, 
Świdnica, Polska (Zygmunt Stonikus, Zdzisław Nie-
ciak). 

Urządzenie do Ciśnieniowego uszczelniania 
odlewów itypu (korpusów i tulei 

Urządzenie według wynalazku do uszczelniania od-
lewu [(1) wypełnionego czynnikiem uszczelniającym (3) 
ma dwiupowłokową pokrywę (4), w której jedna po-
włoka od strony odlewu,, stanowi elastyczną przeponę 
(5). Do tak utworzonej przestrzeni (6) wydzielonej w 
pokrywie, za pośrednictwem króćca (7) doprowadza 
się czynnik pod ciśnieniem, które elastyczna przepona 
(5) przekazuje na czynnik uszczelniający (3), który 
wypełnia tylko odlew, nie zanieczyszczając urządzeń 
pomocniczych. (1 zastrzeżenie) 

B23P 
B65G 

P. 206099 13.04.1978 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic-
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska 
(Zbigniew Pelczarski, Wiktor Roszczewski, Wacław 
Toimaszek). 

Urządzenie dio nakładania okładzin 
na bębny przenośników taśmowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do nakła-
dania okładzin na bębny przenośników taśmowych, 
zwłaszcza do pracy w pomieszczeniach zagrożonych 
poiżarem. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma jedną stałą podpcrę (4), a drugą ruchomą 
podporę (5), porusizającą się na jezdnych kołach po 
torowisku (7) oraz przejezdne stoły (9) poruszające 
się na jezdnych kołach po torowisku (11). 

(3 zastrzeżnia) 

В23Р P. 206315 21.04.1978 

„ASPA" Zakłady Aparatury Spawalniczej im. Ko-
muny Paryskiej,, Wrocław, Polska (Bogdan Grabosz, 
Józef Wolski, Henryk Orzechowski, Andrzej Sydor). 

Głowica do kalibrowania stożków zewnętrznych 

Głowica do kalibrowania stożków .zewnętrznych 
przeznaczona jest zwłaszcza do produkcji wielkose-
ryjnej stożków różnych typów i wymiarów. 

Głowica według wynalazku zbudowana jeist z kor-
pusu (1) i osadzonego na stożku Morse'a (16) oraz 
z nastawnej obudowy (4) wyposażonej w zestaw wy-
miennych zespołów stożkowych irolek (5) dogniatają-
cych kalibrowaną powierzchnię stożka (17) oraz 
współpracujących .z nimi tulejek stożkowych (7) pod-
partych na łożysku osiowym (14) a zewnętrzną po-
wierzchnią (8) współpracujących z igiełkowym łoży-
skiem cylindrycznym (10) współpracującym z bieżni-
kiem (11) trwale osadzonym w obudowie <4) i zabez-
pieczonych tarczą zabezpieczającą (12) mocowaną do 
obudowy wkrętami (13). (4 zastrzeżenia) 

B23P P. 212301 T 28.12.1978 

Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, Polska 
(Ireneusz Bielski). 

Urządzenie do cięcia 
zwłaszcza kształtowego na drążarkach erozyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia cię-
cia kształtowego przez 'Zastosowanie kopiału (płaskie-
go przy zachowaniu możliwości cięcia prostego. 



№ 25 (157) 1979 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 23 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym,, że do ramki zakończonej przegubem (4) umie-
szczonym obrotowo na osi (5) i blokowanym śrubą 
(7) przymocowany jest kołek (11) poruszający się w 
rowku kopiału przymocowanego do wsporindka (13). 
Przedmiot wynalazku imoiże znaleźć zastosowanie w 
przemyśle maszynowym. (1 zastrzeżenie) 

B23Q P.205367 15.03.1978 

Fabryka Obrabiarek Specjalnych „PONAiR-POZ-
NAŃ", Poznań Polska (Czesław Gąsiorowski., Alek-
sander Łukomski). v 

Układ sterujący zespołem posuwowym 
o dwóch różnych cyklach pracy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie realizacji dwóch 
różnych cykli pracy przy zastosowaniu jednego ze-
społu posuwowego. 

Układ ma listwę zderzakową (9) ze zderzakami (2, 
3, 4, 5, 6) zamocowaną do stołu zespołu posuwowego 
(10), mikrołączinik rzędowy (8) zamocowany do łoża 
(11) zespołu posuwowego i urządzenie zliczające cy-
Me zamontowane w szafie sterowniczej. 

(1 zastrzeżenie) 

B23Q 
F16H 

P.205992 11.04.1978 

Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych „Ponar-Prusz-
ków", Zakład Nr 2 „AVIA", Warszawa, Polska ((Bole-
sław Jaczyński, Andrzej Ligęza). 

Zespół nakrętki przekładni śrubowej, 
zwłaszcza tocznej z regulacją luzu 

i napięcia wstępnego 

Zespół nakrętki przekładni śrubowej charakteryzu-
je się tymi, że podzespół (1) ma na części długości uzę-
bienie zewnętrzne (4), a podzespół (2) ma na obwo-
dzie otwory (3) z umieszczonymi w nich elementa-
mi ustalającymi (5), przy czym elementy ustalające (5) 
przecinają powierzchnię zewnętrzną podzespołu (1) 
na odcinku mającym uzębienie zewnętrzne i(4), któ-
rego podziałka kątowa jest różna od podziałki ką-
towej otworów <3). 

Zespół stosowany jest w budowie maszyn do nie-
ch anizimów o wymaganej dużej sprawnoiści, równo-
mierności pracy i bezluzowości. (2 zastrzeżenia) 

B23Q P.206016 12.04.1978 

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, Od-
dział w Warszawie, Warszawa, Polska (Jerzy Ku-
klewiski, Stanisław Gładki). 

Mechaniczny przyrząd mocujący 

Mechaniczny przyrząd mocujący z regulacją sko-
kową i dokładną wielkości przestrzeni dla przedmiotu 
obrabianego, charakteryzuje się tym, że śruba doci-
skowa (1) wraz z nakrętką (2) umieszczona jest w 
korpusie (3), który połączony jest obrotowo poprzez 
sworznie górne (4) z przegubami (5), mającymi prze-
ciwne swe końce, połączone obrotowo z podstawą !(6) 
przyrządu mocującego poprzez sworznie dolne (7), w 
celu skokowej zmiany położenia śruby dociskowej. 

i(2 zastrzeżenia) 

B23Q P.206265 19.04.1978 

Fabryka Obrabiarek Ciężkich „Ponar-Zawiercie" 
Zakład Nr 1 „Poręba", Zawiercie, Polska (Andrzej 
Muszyński, Teresa Mierzejewska). 

Układ do korekcji położenia belek poprzecznych 
w obrabiarkach jedno- i dwusifcojakowych 

Układ do korekcji połoiżenia belek poprzecznych w 
obrabiarkach jedno- lub dwuistojakowych, wyrównu-
jący naprężenie w śrubach napędowych belek w za-
leżności od położenia suportu narzędziowego, ma za-
silający układ hydrauliczny (9), którego ciśnienie re-
gulowane jest elektrozaworem (8), połączonym prze-
wodem (7) z elementem sterującym (6). 

Element sterujący (6) przymocowany jest do su-
portu narzędziowego (5) przesuwanego1 na belce po-
przecznej (4). Na belce poprzecznej (4) <są zderzaki 
(10) włączające lub wyłączające element sterujący (6). 
Element sterujący (6) reguluje położenie suwaka w 
elektrozaworze (8). 

Czynnik roboczy z układu zasilającego 1(9) przewo-
dem (12) dostaje się do cylindra (12), którego tłok (14) 
połączony jest linami (15) poprzez zblocze (16) z bel-
ką poprzeczną s(4). ' (2 zastrzeżenia) 



24 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 25 (157) 1979 

B23Q P.206317 21.04.1978 

Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-
-Doświadczainej Głównego Instytutu Górnictwa,, Ka-
towice, Połsika (Stanislaw Biegański, Alojzy Krykoń, 
Werner iKulik). 

Urządzenie do nacinania podziałek 
na przedmiotach okrągłych 

Urządzenie pozwala w prosty sposób nacinać po-
działkę na wałkach, rurkach itp. przedmiotach cylin-
drycznych na tokarkach uniwersalnych i można je 
przystosować do wykonywania różnych podziałek. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że składa się z uchwytu dla przedmiotu naci-
nanego (1) osadzonego na suporcie tokarki (2), tulei 
prowadzącej (3) osadzonej na stałej potrzymce wy-
posażonej w krzywkę (4) sterującą rysika oraz u-
chwytu noża nacinającego (5) osadzonego na jednej 
ze szczęk uchwytu tokarki. (3 zastrzeżenia) 

B24B P. 205930 07.04.1978 

Fabryka Szlifierek „PONAR-Łódź", Zakład „JO-
TES" im. J. Strzelczyka, Łódź, Polska (Wacław Ko-
tynia, Jan Dunajski, Henryk Muchlada). 

Wrzeciennik ściernicy szlifierki do płaszczyzn, 
szlifującej czołem ściernicy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro-
stej konstrukcji o dużej sztywności, całkowitej szczel-
ności, mającej znacznie obniżony środek ciężkości o-
raz zwiększoną odporność na drgania, oraz umożliwia-
jącej zmniejszenie natężenia aerozoli w strefie wo-
kół szlifierki. 

Wrzeciennik ściernicy szlifierki do płaszczyzn, szli-
fującej obwodem tarczy, zawierający silnik napędu 
wrzeciona usytuowany na korpusie wrzeciennika ma 
wrzeciono (1), w którym znajduje się otwór osiowy, 
usytuowany od strony silnika <5), w którym to otwo-
rze umieszczony jest wałek wyjściowy (6) silnika na-
pędowego (5) i sprzęgło (7), korzystnie kłowe, łączą-
ce wrzeciono (1) z wałkiem wyjściowym (6). Ponadto 
silnik napędowy (5) ma kierownicę pierścieniową (8), 
nałożoną na zewnętrzny płaszcz silnika (5) w pobliżu 
wentylatora chłodzenia silnika (5). (2 [zastrzeżenia) 

B24B P,206105 13.04.1978 

Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska 
(Kazimierz Klusek, Stanisław Hemiczek, Mieczysław 
Samecki, Janusz Gajek). 

Szlifierko-polerka tarczowa 
z mechanizmem szybkiej zmiany obrotów 

Przedmiotem wynalazku jest szlifierko-polerka tar-
czowa z mechanizmem szybkiej zmiany obrotów, u-
możliwiająca uzyskanie czterech prędkości tarczy po-
lerskiej przy zastosowaniu dwubiegowego silnika. 

Szlifierko-polerka tarczowa z mechanizmem szyb-
kiej zmiany obrotów, usytuowanym w korpusie cha-
rakteryzuje się tym, że na wrzecionie (5), na którym 
mocuje się tarczę polerską znajdują się dwa koła pa-

sowę, klinowe (10) i <11) założy s kowane oddzielnie 
i połączone paskami klinowymi (22) i (23) z kołem 
napędowym (24) silnika (25), a pomiędzy nimi osa-
dzona jest przesuwnie tarcza (8) z zamocowanym na 
niej przesuwnym pierścieniem (13), w którym osadzo-
ne są sworznie (12) wchodzące w otwory o kołach pa-
sowych (10) i (11) w zależności od żądanej ilości o-
brotów wrzeciona (5). (2 zastrzeżenia) 
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B24B P.206423 27.04.1978 

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

Urządzenie ustawcze do szlifowania 
i polerowania płytek półprzewodnikowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie ustawcze 
do szlifowania i polerowania płytek półprzewodniko-
wych, zapewniające proste i precyzyjne ograniczenie 
grubości końcowej obrabianych płytek. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma płytkę 
wzorcową (1) złożoną z płaszczyzny wewnętrznej (2) 
i zewnętrznej (3), przesuniętych płasko-równolegle 
względem siebie o uskok (4) zależny od grubości koń-
cowej płytek półprzewodnikowych (5) oraz kalibro-
wany uchwyt szlifierski (6) do płytek (5) z jednostron-
nie wydrążonego bloku, na którego obwodzie równo-
miernie rozmieszczone są co najmniej trzy trzpie-
nie dystansujące (7) o płaskiej, utwardzonej po-
wierzchni czołowej, wysuwane ponad płaszczyznę ro-
boczą (9) po regulowanym ustawieniu ma płycie wzor-
cowej (1) i zablokowaniu, przy czym płytki półprze-
wodnikowe (5) umieszczone są pomiędzy trzpieniami 
dystansującymi (7). (1 zastrzeżenie) 

B24B P.212096 T 23.12.1978 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwûce, Polska {Stanisław Mikuła). 

Sposób zwiększenia skuteczności obróbki 
elementów maszyn przez nagniatanie i rolkowanie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia wła-
sności zmęczeniowych obrabianych elementów ma-
szynowych. 

Sposób zwiększenia skuteczności obróbki elementów 
maszyn przez nagniatanie lub rolkowanie polega na 
wywoływaniu przepływu prądu elektrycznego przez 
strefę styku elementu umacnianego z narzędziem do 
rolkowania lub nagniatania. (1 zastrzeżenie) 

B24B P.212117 T 21.12.1978 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zielo-
na Góra, Polska (Kazimierz Bącal, Zbigniew Indul-
ski, Henryk Florek, Fryderyk Dziadosz). 

Tarcza prowadząca szlifierki taśmowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
budowy tarczy zapewniającej elastyczne i dokładne 
przyleganie prowadzonej taśmy ściernej do po-
wierzchni szlifowanego przedmiotu. ; 

Tarcza prowadząca do napędu taśmy ściernej szli-
fierki taśmowej zbudowana jest z krążka, na którego 
obwodzie przyklejona jest elastyczna, zbrojona płót-
nem, gumowa taśma, w której mocowane są meta-
lowe igły o końcówkach zagiętych w kierunku prze-
ciwnym do kierunku obrotów tarczy pod kątem 
mniejszym od 90°. . (1 zastrzeżenie) 

B24B 
B23Q 

P.215370 03.05.1979 

Ośrodek Bad awczo-iR o zwojowy Automatyki i Urzą-
dzeń Precyzyjnych „Mer a-Polt ilk", Łódź,, Polsika (Ta-
deusz Adamiak). 

Urządzenie ustalające położenie głowicy obróbczej 

Urządzenie ustalające położenie głowicy obrób-
czej zwłaszcza szlifierskiej mające tylko jeden siło-
wnik pneumatyczny blokujący głowicę, której dosuw 
i odsuw od taśmy obrabianego materiału jest reali-
zowany za pomocą śruby miikroimetrycznej sterowa-
nej elektrycznym silnikiem krokowym, charaktery-
zuje się tym, że ma silnik elektryczny krokowy (1) 
sterujący śrubą mikroimetryczną (2) oraz (krzywkę 
blokującą (13) wykonaną w postaci pierścienia z za-
trzaskami kulkowymi (14), sprzężoną z dźwignią u-
stawczą (12). (1 zastrzeżenie) 

B24C 
C21D 

P. 212097 T 23,12.1978 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Stanisław Mikuła). 

Sposób qbróbki zgniotem powierzchniowym 
elementów maszynowych 

Przedmiotem wynalazku jest isposóib obróbki zgnio-
tem powierzicihiniowyim elementów maszyn o złażo-
nych kształtach narażanych podczas eksploatacji na 
obciążenia zmienne. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sku-
teczności zabiegu, zmniejszenia ziużycia ściernego wy-
rzutnlików, drobiwa i elementów obrabianych oraz 
zmniejszenia niebezpieczeństwa wybuchu pyłu me-
talowego tworzącego isdę w procesie obróbki. 

Sposób obróbki zgniotem powierzchniowym ele-
mentów maszyn polega na tym, że lumaicniające dro-
biwo w poisitaci śrutu lub ikulek stalowych pada na 
obrabiane [powierzchnie w strumieniu cieczy, korzyst-
nie oleju o imałaj lepkości. (1 zastrzeżenie) 

B25B P.205374 17.03.1978 

Instytut Efektywności Wykorzystania Materiałów, 
Dąbrowa Górnicza, Polska (Czesław Górbiel). 

Grzechotkowy jklucz dynamiczny 

Przedmiotem wynalazku jest grzechotkowy klucz 
dynamometryczny przeznaczony do dokręcania połą-
czeń śrubowych wahadłowym ruchem dźwigni-ręko-
jeści. . .. , 
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W kluczu według wynalazku do płyty (3) jest przy-
twierodzona czołowo tuleja (4) a na zewnętrznej po-
wierzchni tulei (4) jest koło zapadkowe (11) oraz osa-
dzona obrotowo względem tulei (4) dźwignia-ręko-
jeść (2) z conajmniej jedną zapadką (13) do zazębie-
nia z kołem zapadkowym (11), zaś wewnątrz tulei (4) 
jest sworzeń pomiarowy (5) przytwierdzony czołowo 
do tej samej płyty (3), po przeciwnej stronie której 
znajduje się przekładnia (9) i wskaźnik momentu (10). 

(2 zastrzeżenia) 

B25C P.212429 T 30.12.1978 

Ośrodek Badawezo-Rozwojowy „Radom", Radom, 
Polska (Antoni Szymański, Ernest Durasiawiez). 

Osadzak tłokowy do wbijania w podłoże 
elementów złącznych 

Przedmiotem wynalazku jest osadzak tłokowy prze-
znaczony do łączenia stali profilowanej,, (blachy i in-
nych materiałów komstrukcyjinyioh z podłożem beto-
nowym lub stalowym. 

Osadzak tłokowy ma urządzenie spustowo-uderze-
niowe z ruchomym zamkiem (16) i urządzenie do wy-
ciągania łusek. Ruchomy zamek (16) połączony jest 
ż iglicą (12), która zwalniana jest przez sprężynę (11) 
po naciśnięciu języka spustowego (10). 

Odległość przesuwu zamka (16) wyznacza wkładka 
ustalająca (23). Urządzenie do wyciągania łusek ma 
wyciąg (19), umieszczony w ezółku (18). Usytuowanie 
wyciągu (19) w czółku (18) nadaje kierunek wypada-
nia łuski ku dołowi. Osadzak jest bezpieczny w u-
żytikowaniu, igdyż napinanie iglicy (12) odbywa się 
wyłącznie przy całkowitym dociśnięciu prowadnicy 
(6) do podłoża. (3 zastrzeżenia) 

B26B P. 206314 21.04.1978 

Północne Zakłady Przemysłu Lniarskiego „LEN-
POL", Szczytno, Polska (Sylwester Sumiński, Albert 
Waszkiewicz, Zygmunt Kowalski). 

Sposób sztucznej klimatyzacji materiałów, 
zwłaszcza surowców łykowych, a szczególnie 

słomy lnianej oraz urządzenie do tego sposobu 

Wynalazek dotyczy sposobu sztucznej klimatyzacji 
materiałów, zwłaszcza surowców łykowych - szcze-
gólnie słomy lnianej, uwzględniający synchronizację 
fazy suszenia z przerobem turbinowym oraz urządze-
nie do stosowania tego sposobu. Odpowiednie roz-

mieszczenie wilgoci w materiale wysuszonym a szcze-
gólnie wyższe w warstwie zewnętrznej sprzyja po-
lepszeniu technologicznych efektów przerobu. Sposób 
według wynalazku polega na przemieszczaniu materia-
łu przenośnikami (8, 9, 16) w tunelu, najpierw przez 
komorę nawilżania wodnego i wstępnego chłodzenia 
(I) i z kolei przez komorę nawilżania parowego i chło-
dzenia końcowego (II) celem jego sklimatyzowania. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu charaktery-
zuje się tym, że nad i pod przenośnikiem (8) prze-
mieszczającym materiał z komory nawilżania wodne-
go i wstępnego chłodzenia do komory nawilżania pa-
rowego i chłodzenia końcowego umieszczone są spry-
skiwacze wodne (5) nawilżające materiał, który pod-
dany jest chłodzeniu wstępnemu przewodami (4), na-
wilżaniu parowemu przewodami perferowanymi (6) 
i chłodzeniu końcowemu powietrzem wtłaczanym z 
zewnątrz przewodami (13), przy czym powietrze wtła-
czane przewodem (11), tworzy obieg współprądowy 
czynnika termodynamicznego a przewodem (14) obieg 
przeciwprądowy, natomiast wentylator (17) wyrów-
nuje różnice ciśnienia panującego w komorach i hali. 

(10 zastrzeżeń) 

B26D P. 205565 22.03.1978 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat-Erg", Jasło, 
Polska (Edward Niezgoda, Józef Niezgoda, Feliks So-
cha, Emil Betleja). 

Przecinarka nożowa do rur z tworzyw sztucznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
zjawiska blokowania dźwigni dociskających noże skra-
wające przez skrawane podczas przecinania i ukoso-
wania rur wióry. 

Przecinarka ma korpus (2), w którym umocowana 
jest przesuwnie rama (3) sterowana śrubami (8) za 
pomocą napędu (9) o okresowo zmieniających się kie-
runkach obrotów, do której umocowana jest sztywno, 
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współosiowo z piastą (10) obrotowa tuleja (4) we-
wnątrz-zbieżna, wstecznie do kierunku jej przesuwu 
na czoła obsad (5) nożowych. 

Przecinarka znajduje zastosowanie do przecinania 
i fazowania rur w linii do ciągłej produkcji rur z 
tworzyw sztucznych. . (4 zastrzeżenia) 

B26D P.212009 T 20.12.1978 

Zakłady Urządzeń Okrętowych „Famor", Bydgoszcz, 
Polska (Jerzy Kalinowski). 

Sposób cięcia płyt z tworzyw sztucznych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób cięcia płyt z 
tworzyw sztucznych, zwłaszcza z polimetakrylanu. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
pękania płyt podczas cięcia oraz zapewnienia równej 
powierzchni cięcia. 

Sposób cięcia płyt z tworzyw sztucznych polega na 
umieszczeniu materiału wyjściowego na stole urządze-
nia tnącego, dociśnięciu do niego i ogrzaniu miejsca 
cięcia do stanu plastyczności, po czym następuje od-
cięcie. (1 zastrzeżenie) 

B26D P. 213661 22.02.1979 

Toruńskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „Las", 
Toruń, Polska (Witold Płomin, Marian Krężel, Leszek 
Pytlák). 

Mechaniczna krajalnica do świeżych grzybów 

Przedmiotem wynalazku jest mechaniczna krajal-
nica do świeżych grzybów przeznaczonych do susze-
nia. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji krajalnicy, w której ograniczone jest do mi-
nimum zgniatanie grzybów w procesie krajania oraz 
zapewniona duża wydajność. 

Krajalnica według wynalazku składa się z bębna 
(3) zbudowanego z pierścieniowych noży tnących (4) 
przegrodzonych między sobą przekładkami (5) i umo-
cowanego na wale (2) oraz z drugiego bębna (9) zbu-
dowanego z płaszcza (10) z umocowanymi na nim grze-
bieniami o kształcie pierścieni, przedzielonych między 
sobą wstawkami i usytuowanego mimośrodowo we-
wnątrz pierwszego bębna (3) na wale (8). Ostrza pierś-
cieniowych noży tnących (4) bębna (3) są skierowane 
do wewnątrz tego bębna zaś płaszczyzny grzebieni 
bębna (9), które przenikają się w punkcie „0" z ostrza-
mi noży (4) są skierowane na zewnątrz tego bębna. 

Oba bębny (3, 9) o zgodnym kierunku obrotów są 
napędzone z różną prędkością obrotową ni i П2 za 
pomocą oddzielnych silników elektrycznych lub jed-
nego silnika elektrycznego z zastosowaniem obroto-
wej przekładni mechanicznej, przy czym bęben (3) 
z nożami tnącymi (4) ma większą prędkość obrotową 
od bębna (9) z grzebieniami. (3 zastrzeżenia) 

B26F Rg3 
P. 212008 T 

20.12.1978 

Zakład Aparatury Spawalniczej „ASPA", Zakład 
Metalowy, Gorlice, Polska (Zbigniew Oleszkowicz, Wie-
sław Kozłowski, Stanisław Gruszkowski, Krystyna 
Andrejko). 

Przyrząd do dziurkowania, zwłaszcza dennic 
zbiorników 

Wynalazek rozwiązuje , zagadnienie opracowania 
konstrukcji przyrządu do wykrawania otworów w 
dennicach zbiorników w dwóch cyklach roboczych 
stempla. 

Przyrząd do dziurkowania dennic zbiorników ciś-
nieniowych zawiera podstawę (1) do której zamoco-
wane są słupy prowadzące płytę stemplową połączo-
ną za pomocą śrub z płytą trzpieniową (4) oraz ma-
trycę o powierzchni kulistej z wymiennymi tulejkami 
tnącymi. Płyta stemplowa wyposażona jest w suwa-
kowy mechanizm blokujący i zwalniający odpowiednio 
sworznie (16, 17, 18), który sterowany jest za pomocą 
krzywki (14) i zapadki (15). 

Wynalazek znajduje zastosowanie w seryjnej pro-
dukcji zbiorników, zwłaszcza zbiorników do układów 
hamulcowych pojazdów samochodowych. 

(1 zastrzeżenie) 

B27C P. 206070 14.04.1978 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Za-
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
„Promel", Gliwice, Polska (Czesław Wyrozumski, Mie-
czysław Drobisz). 

Segmentowa śluza akustyczna 

Segmentowa śluza akustyczna przeznaczona do ob-
niżenia poziomu hałasu emitowanego przez maszyny, 
zwłaszcza strugarki grubościowe do drewna charak-
teryzuje się tym, że składa się z zabudowanego obu-
stronnie we wspornikach (5) pręta (1), na który na-
wleczone są pierścienie (2) o wewnętrznej średnicy 
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znacznie większej od średnicy pręta (1), przy czym 
odległość pręta (1) od stołu (8) umożliwia wprowadze-
nie materiału obrabianego, a pierścienie (2) nawleczo-
ne na pręt (1) opierają się o stół (8), zasłaniając wlo-
tową lub wylotową szczelinę (10) maszyny, a ponadto 
od góry pierścienie (2) dociskane są płaskimi segmen-
tami (3) umieszczonymi obrotowo na osi (4) przymo-
cowanej obustronnie do wsporników (5). 

(2 zastrzeżenia) 

B29C 
B23P 

P. 206104 13.04.1978 

Kombinat Maszyn Elektrycznych „EMA-KOMEL" 
Zakłady Elektro-Maszynowe „CELMA", Cieszyn, Pol-
ska (Zygfryd Kornas, Rudolf Krużotek). 

Sposób matowania powierzchni w formach 
ciśnieniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie matowania do-
wolnie" ukształtowanej powierzchni formującej formy 
przy stosowaniu prostych i tanich urządzeń. 

Sposób matowania powierzchni w formach ciśnie-
niowych, w których wykonane wypraski z tworzyw 
sztucznych muszą posiadać matową nie dającą odblas-
ków powierzchnię, polega na tym, że uprzednio gład-
ko obrobioną powierzchnię formującą poddaje się kil-
kakrotnemu wypalaniu elektropism, najkorzystniej 
elektrodą o średnicy 1,5 mm przy napięciu 6 V. 

(1 zastrzeżenie) 

B29D P.205798 04.04.1978 

Dennison Manufacturing Company, Frarnington, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania zestawu łączników 
oraz zestaw łączników 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania ze-
stawu łączników, który jest niezbędny przy maszynie 
dla znakowania i przytrzymywania artykułów. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że for-
muje się zestaw (10) jako połączenie pojedynczych 
łączników (20-1) - (20n), rozciąga się pojedyncze łącz-
niki (20-1) - (20-n) poddając je równocześnie stero-
wanemu ogrzewaniu przez, promieniowanie podczer-
wone. Każdy pojedynczy zestaw ma człon końcowy, 
który jest połączony z włóknem (20f), a sterowane 
ogrzewanie skierowuje się równocześnie w kierunku 
włókien (20f), przy czym, każde pojedyncze włókno ma 
stożek powyżej części jego długości. 

Pojedyncze łączniki (20-1) - (20-n) łączy się przy 
jednym końcu wspólnym członem i rozciąga się, sto-
sując szczęki (31, 32), które chwytają wspólny człon 
i drugi koniec łączników. 

Zestaw łączników według wynalazku charakteryzu-
je się tym, że materiałem łączników jest substancja 
krystaliczna, wybrana z grupy zawierającej nylon, po-
lietylen, polipropylen, poliester i żywice acetalowe. 

(12 zastrzeżeń) 

B29D P.205873 05.04.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pro-
dukcji Zwierzęcej „MEPROZET", Gdańsk, Polska 
(Adolf Balas, Radosław Czub, Zbigniew Głowinkow-
ski, Danuta Lewandowska, Grzegorz Pałka, Aleksy 
Potocki, Zbigniew Sochalski, Stanisław Stężała). 

Sposób wytwarzania z tworzyw sztucznych 
statorów do pomp ślimakowych a zwłaszcza śrubowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania statorów o wysokiej elastyczności 
i odporności. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że tuleję (1) cylindryczną stanowiącą zasadniczy ele-
ment formy odlewniczej wypełnia się bezciśnieniowo 
ze stałą szybkością objętościową od 3-5 l/min ciekłym 
polimerem uretanowym o "temperaturze od 85°C-
-110° С syntetyzowanym z izocjanianów i substratów 
zawierających reaktywne grupy wodorotlenowe o su-
marycznych stosunkach molowych NCO do CH za-
wartych w granicach od 2,5:1 do 3,5:1. 

(5 zastrzeżeń) 
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B29D 
C08L 

P. 206227 18.04.1978 

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

Sposób otrzymywania folii polichlorowinylowych 
modyfikowanych odpornych na warunki atmosferyczne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
folii polichlorowinylowych, które można zastosować 
jako płaszcze izolacji w kanałach ciepłowniczych oraz 
płaszcze izolacji rurociągów. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że dodaje 
się do polichlorku winylu polimerów: akrylonitryl -
butadien-styren w ilości 8-12 części wagowych na 
100 części wagowych polichlorku winylu i/lub chloro-
wany polietylen w ilości 8-12 części wagowych na 
100 części wagowych polichlorku winylu i/lub chlorek 
winylu - etylen - octan winylu zawierający 1 0 -
-15% kopolimeru etylen etylen - octan winylu z pozo-
stałą ilością chlorku winylu w ilości 100 części wa-
gowych. (2 zastrzeżenia) 

B29J P.205458 T 21.03.1978 

PROZEMAK - Przedsiębiorstwo Projektowania i 
Wyposażania Obiektów Przemysłowych, Warszawa, 
Polska (Tomasz Radecki). 

. Linia formowania i prasowania płyt wiórowych 
małej wydajności 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie prostej i nie-
skomplikowanej w obsłudze linii do formowania i pra-
sowania płyt wiórowych. 

Wytwarzanie płyt wiórowych polega na sypaniu za-
klejonych wiórów drzewnych, paździerzy lnianych lub 
trocin na przesuwające się ruchem jednostajnym pod 
stacją nasypową elastyczne ciepłoodporne maty (2), 
które po wejściu na przenośnik przyspieszający (3) 
powodują rozerwanie kobierca. Maty wraz z w ten 
sposób powstałymi formatkami wprowadzane są ko-
lejno przenośnikiem końcowym (4), między dwie pły-
ty grzejne prasy gorącej (5), po opuszczeniu której 
sprasowane formatki zostają oddzielone od mat. 

Maty po zejściu na dolny poziom zostają kolejno 
luźno zrolowane i załadowane do odpowiednich prze-
gródek wózka transportowego (7) i przewiezione na 
początek linii formowania przed stacją nasypową a-
następnie kolejno, ręcznie kładzione na stół przed 
przenośnikiem formującym (1), który wyposażony jest 
w dwa łańcuchy prowadzące maty pod stacją nasy-
pową. W łańcuchy takie wyposażone są również prze-
nośniki przyśpieszający i końcowy, z t3?m, że posia-
dają one inne podziałki zaczepów. (5 zastrzeżeń) 

B41B P. 205342 14.03.1978 

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Poligraficznego 
„GRAFMASZ", Łódź, Polska (Andrzej Szlakowski, Je-
rzy Zieliński). 

Zszywacz 

Przedmiotem wynalazku jest zszywacz, zwłaszcza 
o napędzie nożnym, przeznaczony do łączenia zszyw-
kami materiałów szczególnie papieru. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
możliwości podania pod wbijak kolejnej zszywki wów-
czas gdy poprzednia zszywka z jakichkolwiek przy-
czyn nie została całkowicie wbita w materiał. 

Zszywacz, zwłaszcza o napędzie nożnym, ma pro-
wadnicę (1) zszywek (2) oraz zaopatrzony w spręży-
nę ich podajnik (3), przy czym górna powierzchnia 
prowadnicy (1), w swej przedniej części ma schod-
kowy uskok (4) o długości odpowiadającej grubości 
dwóch zszywek (2) i głębokości odpowiadającej gru-
bości jednej zszywki (2). 

W przedniej krawędzi osłony (5) prowadnicy (1) jest 
wycięcie o wielkości odpowiadającej wielkości popy-
chacza (6) zamocowanego do górnej części wbijaka 
(7), a pozostałe po obu stronach tego wycięcia przed-
nie części osłony (5) mają skierowane ku dołowi po-
grubienia stanowiące opory (8) o wielkości odpowia-
dającej grubości jednej zszywki (2). 

Podajnik (3) w swej górnej przedniej krawędzi i w 
przednich narożach ma wycięcia odpowiadające wiel-
kością i kształtem oporom (8) i popychaczowi (6). Na 
co najmniej jednej bocznej ścianie prowadnicy (1) 
jest rowek (9), w którym jednym końcem jest zamo-
cowana, odgięta ku obudowie (12) sprężysta płytka 
(10), swym drugim odgiętym końcem przylegająca do 
kanału (11) prowadzącego wbijaną w materiał zszyw-
kę (2), stanowiąca prowadnik ramion zszywki (2) w 
tym kanale (11). (1 zastrzeżenie) 

B43L P. 205701 29.03.1978 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Za-
kładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych 
„Promel", Gliwice, Polska (Piotr Beńkowski, Wiesław 
Balikowski). 

Przyrząd do wykonywania krzywizn eliptycznych 
i okręgów 

, Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przyrządu umożliwiającego w prosty sposób i z dużą 
dokładnością wykreślenie krzywizn eliptycznych. Przy-
rząd składa się z części stałej i ruchomej. Część stałą 
stanowi ramię stałe (1) zakończone uchwytem (2) z 
ostrzem (3). Ramię (1) osadzone jest w środkowym 
gnieździe (5) podpory (6). W skrajnych gniazdach (8) 
i (9) osadzone są dodatkowo uchwyty (10) i (12) wy-
posażone w ostrza (11) i (13). 
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Do gniazda (8) przymocowana jest kątowa podziałka 
(20), której drugi koniec przeprowadzony jest przez 
prowadnicę (21) osadzoną na stałe na ramieniu (1). 
Część ruchomą przyrządu stanowi wyprofilowane ru-
chome ramię (23) obrotowo zamocowane do tulei (24), 
którą przesuwnie osadzono na stałym ramieniu (1). 

Ramię (23) połączne jest za pomocą przegubu (25) 
z przegubową końcówką (27) wyposażoną w kreślącą 
końcówkę (28) ze znacznikiem (29) grafitowym lub 
traserskim. Przyrząd do wykonywania krzywizn elip-
tycznych i okręgów ma zastosowanie do prac kreślar-
skich i traserskich. . (7 zastrzeżeń) 

B60B P. 206686 10.05.1978 

C. L. Trost and Son, Inc., Bristol N. W., Grand Ra-
pids, Michigan, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Zestaw kołowy wózka i sposób wytwarzania 
ułożyskowanego kółka jezdnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zestawu kołowego wózka o łatwej tech-
nologii wykonania, nadającego się do stosowania w 
przenośnikach podwieszonych, a zwłaszcza pracujących 
przy zaostrzonych wymaganiach sanitarnych, przy 
których następuje konieczność częstego mycia parą, 
np. w przemyśle spożywczym, gdzie zestawy kołowe 
są poddawane działaniu wysokich temperatur i dużej 
wilgotności, a przy tym nie mogą ulegać korozji i 
uszkodzeniom. 

Zestaw kołowy wózka ma zewnętrzne bieżniki ło-
żyskowe (12) z wyprofilowanymi powierzchniami, po 
których toczą się kulki łożyskowe (80) podtrzymują-
ce obrotowo kółko jedne (30) i zewnętrzne bieżniki 
(12), oraz wgłębienia (24) zapobiegające obracaniu się 
zewnętrznych bieżników (12) względem kółka jezdne-
go (3Q), które ma zazębienie współpracujące z wgłę-
bieniami (24) bieżników, przy czym oś (40) w środko-
wym otworze (32) zawiera dwa wewnętrzne bieżniki 
łożyskowe (-52), (62) oraz kulki łożyskowe (80) umiesz-
czone pomiędzy każdym z zewnętrznych (12) i we-
wnętrznych (52), (62) bieżników łożyskowych. 

Sposób wytwarzania ułożyskowanego kółka jezd-
nego polega na tym, że przygotowuje się dwa pierście-

niowe, metalowe, zewnętrzne bieżniki łożyskowe, z 
których każdy ma kołnierz skierowany w gotowym 
kółku jezdnym w kierunku promieniowym oraz dru-
gi kołnierz, który w gotowym kółku jest położony w 
kierunku osiowym, zestawia się te dwa zewnętrzne 
bieżniki łożyskowe tylnymi częściami ze sobą tak, że 
kołnierze promieniowe stykają się ze sobą i są do 
siebie równoległe, a kołnierze osiowe wystają w prze-
ciwnych kierunkach, a następnie umieszcza się kółko 
jezdne z tworzywa sztucznego dookoła zestawionych 
kołnierzy tak, że wypełnia ono przestrzeń między 
bieżnikami łożyskowymi, ale ich ze sobą nie rozdzie-
la, przy czym wystaje poza powierzchnie czołowe osio-
wych kołnierzy. (21 zastrzeżeń) 

B60C P.206654 05.05.1978 

Leon Witkowski, Bydgoszcz, Polska (Leon Witkow-
ski). 

Urządzenie do pompowania zwłaszcza kół jezdnych 
samochodów osobowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pompo-
wania, zwłaszcza kół jezdnych samochodów osobowych, 
przeznaczone do użytku w motoryzacji indywidualnej 
jako wyposażenie dodatkowe pojazdu. 

Urządzenie według wynalazku składa się z sprę-
żarki miniaturowej (1), elementu lub elementów mo-
cujących (2) osadzonych na sprężarce miniaturowej 
(1), uchwytu profilowanego (3) związanego sztywno z 
korpusem silnika samochodu, przewodu giętkiego (4) 
z końcówką (5) zawierającą zawór wielodrożny i ciś-
nieniomierz (6). Ustalenie położenia roboczego urzą-
dzenia do pompowania odbywa się przez docisk ręką 
nieuzbrojoną elementów mocujących (2) do uchwytu 
profilowanego (3). Jednocześnie następuje połączenie 
sprężarki miniaturowej (1) poprzez pasek klinowy z 
napędem samochodu (7). 

Urządzenie według wynalazku ma prostą budowę 
i jest łatwe oraz bezpieczne w obsłudze. 

(3 zastrzeżenia) 

B60D P. 206235 19.04.1978 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Transpor-
tu Budownictwa „TRANSBUD", Warszawa, Polska 
(Andrzej Korupczyński). 

Sprzęg do połączenia samochodu z przyczepą 

Przedmiotem wynalazku jest sprzęg do połączenia 
samochodu z przyczepą, w którym zastosowano po-
łączenia z przegubem kulistym, z kasowaniem luzów 
połączenia i ze zdwojeniem elementów obciążonych, 
bez stosowania ograniczeń wychylenia dyszla i amor-
tyzatorów wychylenia lub obrotu dyszla. 
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Sprzęg według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że czop kulisty (3) unieruchomiony względem korpusu 
(1) jest podparty dwustronnie przez sworzeń (2) oraz 
tym, że luz w czopie kulistym jest kasowany przez 
docisk wkładki kulistej (5), a dyszel przyczepy jest 
mocowany do cięgna (4) sprzęgu za pomocą dwóch 
uch z kasowaniem luzu w połączeniu sprzęg-przycze-
pa. (1 zastrzeżenie) 

B60P P.205929 07.04.1978 

„POLMO-AUTOSAN" Sanocka Fabryka Autobusów, 
Sanok, Polska (Jan Jarasiński, Aleksander Grzybała, 
Marian Ryniak, Tadeusz Fedak). 

Układ hydrauliczny z zaworem zabezpieczającym 
zwłaszcza do przyczep samowyładowczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
wzrostu ciśnienia ponad dopuszczalną wartość. 

Układ hydrauliczny według wynalazku składa się 
ze złącza hydraulicznego (1) połączonego rozłącznie z 
zaworem zabezpieczającym (2), który następnie po-
łączony jest z przewodem (3) instalacji hydraulicznej, 
do której podłączony jest siłownik hydrauliczny (4). 
Zawór zabezpieczający (2) włączony jest w obieg za-
silania i powrotu szeregowo i spełnia równocześnie 
rolę trzonu do przytrzymywania przewodu w czasie 
łączenia instalacji hydraulicznej przyczepy z instala-
cją pojazdu holującego. (3 zastrzeżenia) 

B60Q P.206358 24.04.1978 

Ministerstwo Komunikacji - Departament Komu-
nikacji Drogowej, Warszawa, Polska (Andrzej War-
dęcki). 

Uniwersalny pas ostrzegawczy 

Uniwersalny pas ostrzegawczy przeznaczony jest do 
umieszczania z tyłu, głównie pojazdów samochodowych 
i służy, zwłaszcza w nocy do wizualnego informowania 

kierujących pojazdami o obecności, odległości, sze-
rokości i długości pojazdu poprzedzającego. Pas ostrze-
gawczy składa się z elementów odbijających światło, 
np. z folii odblaskowej lub emitujących światło, np. 
żarówek. 

Elementy te (1), rozmieszczone w dwóch szeregach, 
jeden nad drugim, z jednakowymi odstępami między 
tymi elementami, tworzą pojedynczy moduł, a para 
takich modułów, jeden nad drugim - podwójny mo-
duł ostrzegawczo-informacyjny (5). Liczba modułów 
w pojedynczym podwójnym pasie zależy od szerokości 
pojazdu. Elementy i wszystkie odstępy (2, 3, 6, 7) są 
tak dobrane, że przy wzroście odległości obserwacji 
występuje wielokrotne pozorne łączenie się plam 
świetlnych w figury o różnych kształtach właściwych 
określonym przedziałom odległości, a przy zmniejsza-
niu - proces ten przebiega odwrotnie. 

(1 zastrzeżenie) 

B60V P. 205983 10.04.1978 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Krzysztof 
Paul, Romuald Kuśmierek, Andrzej Rogalski). 

Platforma na poduszce powietrznej 

Przedmiotem wynalazku jest platforma na poduszce 
powietrznej do transportu ciężarów tna małe odleg-
łości, zasilana z dowolnego źródła powietrza. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
niwersalnego sposobu doprowadzania sprężonego me-
dium do przestrzeni poduszkowej platformy, umożli-
wiającego podłączenie do wszystkich źródeł zasilania 
oraz zapewniającego korzystny kierunek wypływu po-
wietrza. 

Platforma według wynalazku mająca postać kadłu-
ba z usytuowaną na obwodzie wstępną komorą wy-
równawczą połączoną z przestrzenią poduszkową, cha-
rakteryzuje się tym, że w kadłubie (1) wykonane są 
otwory (6), z których przynajmniej jeden połączony 
jest ze źródłem zasilania za pomocą łącznika (8) w 
formie kolanka lub króćca w zależności od rodzaju 
tego źródła. 

Przegroda (9) rozdzielająca komorę wyrównawczą (2) 
od wnętrza elastycznej osłony (4) przestrzeni podusz-
kowej (3) nachylona jest w stosunku do dna kadłuba 
(lj pod kątem (a) większym oď -60° i mniejszym od 
•+60°, i kierująca strumień powietrza poprzez otwory 
(10) znajdujące się w tej przegrodzie na elastyczną 
osłonę (4) pod tym samym kątem. (1 zastrzeżenie) 
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B62J 
В62К 

P. 206269 20.04.1978 

Zakłady Rowerowe „Predom-Romet" oraz Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Jednośladowych, 
Bydgoszcz, Polska (Jerzy Bonk, Jerzy Götz, Zbigniew 
Woźniak). 

Zabudowa koła tylnego zminiaturyzowanego 
pojazdu jednośladowego 

Zabudowa koła tylnego zminiaturyzowanego pojaz-
du jednośladowego mająca błotnik, skrzynkę na na-
rzędzia oraz bagażnik, charakteryzuje się tym, że ma 
dwa segmenty dolny (1) i górny (2). Segment dolny 
(1) stanowi skrzynka na narzędzia (3), której ścianka 
tylna (4) jest zintegrowana z dolną częścią błotnika 
(5). 

Segment górny (2) stanowi płyta bagażnika (6) bocz-
nymi i tylnymi ściankami zintegrowana z górną częś-
cią błotnika (7). Obydwa segmenty przymocowane są 
do tylnej części ramy pojazdu (13) za pomocą elemen-
tów złącznych (14 i 15). Ponadto w segmencie gór-
nym (2) w przedniej części płyty bagażnika (6) znaj-
duje się otwór (8) zakryty pokrywą (9) umożliwiają-
cy dostęp do wnętrza skrzynki na narzędzia (3). 

.. . (5 zastrzeżeń) 

B63B P. 206061 13.04.1978 

Stocznia Północna im. Bohaterów Westerplatte, 
Gdańsk, Polska (Jan Rajnsz). 

Urządzenie haka do opuszczania łodzi 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie hakowe 
przeznaczone do szybkiego zwalniania stropu utrzy-
mującego duże ciężary, a szczególnie do zwalniania 
łodzi roboczej stosowanej na statkach rybackich ło-
wiących tuńczyki. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma hak (4), zamontowany obrotowo na sworz-
niu (5), oparty jednym końcem o zderzak oporowy (6) 
i zaczepiony o poprzeczkę oporową (10) dźwigni (8), 
natomiast drugim końcem oparty jest na mechanizmie 
rolki podpierającej (7). (2 zastrzeżenia) 

B63B P. 206085 14.04.1978 

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okręto-
wego „Promor", Gdańsk, Polska (Eugeniusz Malinow-
ski, Marian Pluta, Jerzy Krawczuk, Mieczysław Ko-
tećki, Eugeniusz Skrzymowski, Wacław Czuchoński). 

Linia prefabrykacyjna przestrzennych konstrukcji 
stalowych 

Przedmiotem wynalazku jest linia prefabrykacyjna 
przestrzennych konstrukcji stalowych, szczególnie 
przydatna do produkcji sekcji dennych, podwójnych 
burt i grodzi oraz podobnych stalowych sekcji kadłu-
ba statku, których co najmniej jedna płaszczyzna jest 
płaska. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizowa-
nia uciążliwych operacji montażowych oraz umożli-
wienia wykonywania prac spawalniczych w pozycji 
podolnej. 

Linia prefabrykacyjna przestrzennych konstrukcji 
stalowych, składa się z rolkowego transportera (1) 
mającego umieszczone z boku łańcuchowy transporter 
(2) oraz dwa montażowe łoża (3), nad którymi umiesz-
czone są dwie montażowe maszyny (4) i montażowa 
maszyna (5). Dalej linię stanowi montażowo-spawal-
nicze łoże (6), nad którym usytuowane są montażowe 
pomosty (7) oraz pierścieniowa obrotnica (8), za którą 
usytuowane jest spawalnicze łoże (9) wyposażone w 
montażową platformę (10) oraz odstawcze stanowisko 
(11) zaopatrzone w przestawne podpory (12) i umiesz-
czone między nimi szynowe transportery (13). 

(6 zastrzeżeń) 

B63B P.206177 17.04.1978 

Haahjem Mekaniskie A/S, Vigra, Norwegia. 

Urządzenie do trymowania i ładowania materiałów 
masowych w ładowni okrętowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia oraz rozładunkowego umo-
żliwiającego większe napełnienie magazynu ładunko-
wego z jednoczesnym wyeliminowaniem poprzecznych 
przenośników taśmowych. 

Urządzenie do trymowania i ładowania materiałów 
masowych w ładowni okrętowej, które jest przesuw-
ne pionowo i poprzecznie względem kierunku przesu-
wania materiału, charakteryzuje się tym, że ma co 
najmniej jedno urządzenie grabkowe (5), które pracuje 
pod kątem względem innych urządzeń grabkowych (3) 
oraz jest przystosowane do przemieszczania materiału 
masowego w kierunku do jednego co najmniej urzą-
dzenia (6) transportu pionowego. Natomiast urządze-
nie do trymowania i ładowania materiałów masowych 
w ładowni okrętowej, które jest przesuwne poprzecz-



Nr 25 (157) 1979 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 33 

nie względem kierunku przemieszczania materiału 
masowego, wzdłuż pionowo przesuwnych belek pro-
wadnikowych, charakteryzuje się tym, że belki pro-
wadnikowe (4) są łączone z prowadnikami (10), które 
są uformowane za zarysem przekroju poprzecznego 
ładowni. Belki prowadnikowe (4) można przedłużać 
dla automatycznego przystosowania do zmiennej sze-
rokości ładowni w pionowym kierunku. 

(6 zastrzeżeń) 

B63H P.206015 12.04.1978 

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia, Polska (Je-
rzy Urbánek, Eugeniusz Grunowski). 

Urządzenie do transportu i odwracania śruby 
okrętowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia, które umożliwi zwiększenie kąta odwra-
cania śruby okrętowej przy jednorazowym zamoco-
waniu stropów. 

Urządzenie do transportu i odwracania śruby okrę-
towej, składające się z pierścieni oraz belek, charak-
teryzuje się tym, że belki (3) zamocowane są do każ-
dego z pierścieni (1) i (2), przy czym do każdej belki 
zamocowane są prowadnice (13), umożliwiające od-
wrócenie śruby okrętowej o kąt do 180° przy jedno-
razowym jej podwieszeniu. (2 zastrzeżenia) 

B63H P. 206680 10.05.1978 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jerzy Doer-
fer). 

Rufowe urządzenie hamujące 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia umożliwiającego regulowanie prędkości i 
kierunku ciągu, zwłaszcza przy małych prędkościach, 
przez odpowiednie ustawienie przesłony przy stałych 
obrotach silnika w przód. 

Rufowe urządzenie hamujące w postaci przesłony, 
charakteryzuje się tym, że umieszczona za śrubą na-
pędową (8) i sterem (9) przesłona (1) o profilu wklę-
słym wyposażona jest w strumieniowy stabilizator 
hydrauliczny (2), przy czym górna jej część zamoco-
wana jest obrotowo w prowadnicy (3), usytuowanej 
w części rufowej (4) statku, natomiast dolna część 
przesłony (1) Dołączona jest z kadłubem (6) statku. 

(9 zastrzeżeń) 

B63H 
F03D 

P.206778 13.05.1978 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Zygmunt 
Paszota, Tadeusz Miśniakiewicz, Jerzy Ścisłowski, Ma-
rek Dembiński). 

Zespół regulatorów przepływu i rozdzielacza zmiany 
kierunku ruchu silnika hydraulicznego, szczególnie 

okrętowych urządzeń pokładowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sterowania dła-
wieniowego silników hydraulicznych urządzeń pokła-
dowych na statkach. 
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Zespół regulatorów według wynalazku charaktery-
zuje śią tym, że różnicowy zawór (4) położony (za 
pompą (1) połączony jest poprzez kanał (5) sterowa-
nia z przewodem (6) bezpośrednio przed rozdziela-
czem (7) oraz poprzez kanał (8) podnoszenia i kanał 
(9) suwakowy podnoszenia, a także sterowania komory 
sprężyny (15) z przewodem (11) podnoszenia bezpo-
średnio za rozdzielaczem (7) lub poprzez kanał (12) 
opuszczania, kanał (13) suwakowy opuszczania i ka-
nał (10) sterowania sprężyny (15) z przewodem (14) 
opuszczania bezpośrednio za rozdzielaczem (7). 

(3 zastrzeżenia) 

B64C P.206407 26.04.1978 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Grzegorz 
Szeląg, Zenon Zawadzki, Aleksander Derkaczew). 

Układ uruchamiający hamulec narty samolotu 

Układ według wynalazku zawierający pneumatycz-
ny włącznik (3), który jest zasilany z pneumatycznej 
instalacji pokładowej (4) i który jest połączony z 
pneumatycznym siłownikiem (5) uruchamiającym ha-
mulec (6) narty (12), charakteryzuje się tym, że uru-
chamiana przez pilota hydrauliczna pompa hamulco-
wa (1) połączona jest z siłownikiem hydraulicznym (2) 
oddziaływującym mechanicznie na zasilany z pneuma-
tycznej instalacji pokładowej pneumatyczny włącz-
nik (3) hamulca. 

Wynalazek przeznaczony jest do samolotów lekkich, 
przez dostosowanie napędu hamulca (6) narty (12) do 
znajdującego się na nich biernego układu hamulco-
wego (1) kół podwozia, stosując dodatkowy pneuma-
tyczny układ wzmacniający (4, 3, 5). Umożliwia to łat-
we uruchomienie hamulca (6) narty (12), którego za-
potrzebowanie energetyczne jest znacznie wyższe niż 
hamulca koła i zapewnia łatwą zamienność kół i nart. 

(2 zastrzeżenia) 

B65D P.206239 20.04.1978 

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne, Koszalin, Pol-
ska (Zygmunt Bujanowicz, Jan Stępkowski). 

Paleta do mocowania baniek szklanych 
zwłaszcza ozdób choinkowych 

Paleta charakteryzuje się tym, że składa się z tacy 
palety (1), tacy docisku (2) oraz amortyzatorów (4> 
umieszczonych w tacy palety (1) i amortyzatorów u-
mieszczonych w tacy docisku (2). Paleta ma nogi (6) 
osadzone w tacy palety (1). Taca docisku (2) suwliwie 
osadzona jest na nogach (6) za pomocą tulei (8) z 
wmontowanym zaciskiem (9). Paleta znajduje zastoso-
wanie w procesie produkcji ozdób choinkowych i in-
nych elementów kulistych. (2 zastrzeżenia) 

B65D P.206666 06.05.1978 

Zakłady Azotowe im. Pawła Findera, Chorzów, Pol-
ska (Werner Kuszka, Jan Kuliberda, Jan Cichowski). 

Bęben blaszany 

Bęben blaszany, zwłaszcza do transportu dalekiego 
materiałów sypkich wrażliwych na wilgoć, wyposażo-
ny jest w górne dno (1), zawierające okrągły otwór 
przeznaczony do napełniania i opróżniania bębna (2) 
oraz do jego zamykania wieczkiem blaszanym (4). 

Obrzeże otworu wywinięte jest obwodowo w kształ-
cie kołnierza (5), usytuowanego wewnątrz bębna (2). 
Kołnierz (5) ma w części górnej (Dl) i dolnej (D2) 
średnicę wewnętrzną większą niż w środkowej (D3), 

a przekrój jego ścianki kształt zbliżony do odosiowo 
zwiniętego łuku spirali (6) lub okręgu (7). Dno (1) 
bębna (2) ma naprzemiennie wytłoczone, co najmniej 
cztery pierścieniowe sektory pochyłe (14) i płaskie (15). 
Grubość ścianki dna (1) jest większa od wieczka (4) 
lecz mniejsza lub równa pobocznicy (9). 

Po otwarciu bębna (2), kołnierz (5) pokryty jest od 
wewnątrz pierścieniem ochronnym, powstałym przez 
wycięcie co najmniej części dolnej ścianki wieczka (4). 

(4 zastrzeżenia) 
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B65G P. 214503 29.03.1979 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Ka-
zimierz Dybowski, Jan Piętka). 

Poczta pneumatyczna do analizy śladowych ilości 
pierwiastków w metalach, zwłaszcza tlenu w miedzi 

Poczta według wynalazku zawiera rurociąg trans-
portowy (2) łączący stację nadawczo-odbiorczą (1) ze 
stacją końcową umieszczoną w strumieniu neutronów. 
Stacja nadawczo-odbiorcza (1) składa się z zasobnika 
<5) z próbkami (4), pod którym znajduje się przesuw-
ny wyrzutnik (6) z otworem startowym (9), gdzie 
próbka (4) rozpoczyna i kończy swój bieg po powro-
cie ze stacji końcowej. 

Na wlocie rurociągu transportowego (2) znajduje się 
nośnik transportowy (3), do którego wpada próbka 
(4) po wystartowaniu z otworu startowego (9), przy 
czym w ściance pionowej nośnika transportowego (3) 
znajdują się wzdłużne elementy sprężyste (14) trzy-
mające uwięzioną w nośniku próbkę (4) w czasie jej 
lotu do stacji końcowej i w drodze powrotnej. 

W czasie powrotu próbki (4) ze stacji końcowej, 
nośnik transportowy (3) uderza o podkładkę gumową 
(15) wyrzucając ze swego wnętrza próbkę (4), która 
wpada poprzez otwór przelotowy (8) znajdujący się w 
zasobniku (5) do otworu startowego (9) w wyrzutniku 
(6) i miękko osiada na odbojniku (10). Tu następuje 
pomiar śladowych ilości pierwiastków zawartych w 
próbce, po czym próbka (4) zostaje wydalona przez 
otwór spustowy (11) poza obręb stacji. 

(1 zastrzeżenie) 

B65G P. 206128 14.04.1978 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „BIPRO-
HUT", Gliwice, Polska (Krystyna Budryk, Tadeusz 
Wrona, Jerzy Dylka). 

Transportowe koryto 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie znacznego wytłu-
mienia hałasu powodowanego przez transportowane 
przedmioty w linii samotoków. 

Transportowe koryto charakteryzuje się tym, że sta-
nowią je listwowe elementy wykonane z materiału 
tłumiącego dźwięk a zwłaszcza metalowe rury (1) wy-
pełnione piaskiem, umocowane do wewnętrznego wy-
kroju wspornika (3) w takiej odległości aby szczelina 
między rurami (1) była mniejsza od zewnętrznego 
obrysu transportowanego materiału. (1 zastrzeżenie) 

B65G P. 206163 17.04.1978 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice oraz Kopalnia Węgla Kamiennego „Śląsk", 
Ruda Śląska, Polska (Jan Rynik). 

Pokrywa osłonowa dla łańcucha pociągowego 
zwłaszcza do maszyn górniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji zapewniającej bezzakłóceniową i 
niezawodną pracę w warunkach intensywnego zanie-
czyszczenia przestrzeni, w której ułożony jest łań-
cuch pociągowy. 

Pokrywa osłonowa dla łańcucha pociągowego zwłasz-
cza do maszyn górniczych osłaniająca od góry łań-
cuch pociągowy ułożony na wysokość przenośnika w 
przestrzeni między blachami zastawki, charaktery-
zuje się tym, że ma oś obrotu (17) usytuowaną przy 
bokach (18) i (19), a bok przyległy (20) do boków (18) 
i (19) ma wypukłość umożliwiającą otwieranie pod 
wpływem działania sprężyny (14) łączącej blachę (7) 
zastawki przenośnika z dźwignią (15) pokrywy (1). 

(3 zastrzeżenia) 

B65G P. 206598 04.05.1978 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic-
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Zbig-
niew Kunikowski). 

Kozioł nośny taśmy dla przenośników taśmowych 
rewersyjnych 

Przedmiotem wynalazku jest kozioł nośny taśmy 
dla przenośników taśmowych rewersyjnych służących 
do transportu rudy żelaza w bazach przeładunkowych. 
Kozioł ten ma obrotowe rolki (2) osadzone obrotowo 
i symetrycznie w ramie (1), która jest osadzona wy-
chylnie we wspornikach (4) usytuowanych po obu 
stronach osi symetrii kozła. Wsporniki (4) są przy-
twierdzone do nieruchomej podstawy (5) zaopatrzonej 
w ograniczniki (6) obrotu ramy (1). 
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Do ramy (1) przytwierdzone są sworznie (3) osa-
dzone w łożyskach wsporników (i), przy czym oś 
sworzni (3) jest usytuowana poniżej środka ciężkości 
ruchomej części kozła. (3 zastrzeżenia) 

B65G P.206789 13.05.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 198174. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Pakujących, 
Poznań, Polska (Jerzy Babski). 

Rozłączne połączenie elementów konstrukcyjnych 

Przedmiotem wynalazku jest rozłączne połączenie 
elementów konstrukcyjnych według zgłoszenia wyna-
lazku P. 198174, zwłaszcza do łatwo i szybko rozłącz-
nego przyłączania dowolnego elementu (6) w okreś-
lonym położeniu osiowym do niedostępnego od stro-
ny czołowej elementu prętowego, na przykład trzpie-
nia (1). Na tym trzpieniu jest utworzone walcowe od-
sądzenie (4), zaopatrzone z jednej strony w stały, 
oporowy występ blokujący (5) i z drugiej strony w 
przesuwny występ blokujący (10) w postaci pierście-
nia, dociskanego sprężyną (11) do tego odsądzenia. 

Element (6) ma zaczep (7) z wycięciem, za pośred-
nictwem którego jest zamocowany na walcowym od-
sądzeniu (4) trzpienia (1). Część wejściowa wycięcia 
jest szczeliną o szerokości mniejszej od średnicy wal-
cowego odsądzenia (4), natomiast część osadcza stano-
wi walcowy otwór o średnicy, odpowiadającej śred-
nicy tego odsądzenia. (3 zastrzeżenia) 

B65G P. 206790 13.05.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Pakujących, 
Polska (Jerzy Babski). 

Zatrzask do mocowania elementów konstrukcyjnych 

Przedmiotem wynalazku jest zatrzask do mocowa-
nia elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza do ustala-
nia w określonej pozycji kątowej elementu wahliwe-
go, na przykład dźwigni (12), osadzonej w stałym po-
łożeniu osiowym na osi (10). Element mocujący tego 
zatrzasku ma postać pręta (1) ze zderzakiem oporo-
wym (8), przesuwnego osiowo pod wpływem sprężyny 

(9) i współpracującego z otwartym wycięciem zaczepu 
(13) dźwigni (12). Na pręcie (1) jest utworzone wal-
cowe odsądzenie (6) o średnicy, przewyższającej wy-
miar przekroju poprzecznego tego pręta. Wycięcie za-
czepu (13) składa się z wejściowej szczeliny o sze-
rokości mniejszej od średnicy walcowego odsądzenia 
(6) i z osadczego otworu o średnicy, odpowiadającej 
średnicy tego odsądzenia. (3 zastrzeżenia) 

B65H P.206791 13.05.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Pakujących, 
Polska (Jerzy Babski). 

Uchwyt wymiennej bobiny z materiałem wstęgowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji uchwytu umożliwiającej szybką wymianę 
babin o różnej szerokości oraz jej prawidłowe usta-
wienie w uchwycie. 

Uchwyt wymiennej bobiny z materiałem wstęgo-
wym, zwłaszcza taśmą papierową, składa się z obro-
towego trzpienia (1), osadzonego czopami (2) w otwar-
tych wycięciach (3) ścian (4) korpusu wsporczego, i z 
umieszczonych na tym trzpieniu dwóch elementów 
oporowych, z których jeden ma postać kołnierza (7), 
a drugi stożka dociskowego (6). 

Kołnierz oporowy (7) jest nastawnie mocowany na 
trzpieniu (1) w dowolnym położeniu osiowym, nato-
miast stożek dociskowy (6) jest na nim swobodnie 
przesuwny i ma tuleję dystansową (11) z podłużnym 
wycięciem (12), mocowaną przestawnie przy pomocy 
wkręta (13) do walcowej części stożka dociskowego (6). 

(2 zastrzeżenia) 
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B66B P.206154 15.04.1978 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Szczecin, 
Polska (Józef Strybel, Henryk Wesołowski). 

Sposób rozładunku materiałów sypkich z jednostek 
pływających i urządzenie do rozładunku materiałów 

sypkich z jednostek pływających 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
przenośników taśmowych oraz żurawi przejezdnych, 
jak również umożliwienia przeglądu i naprawy dna 
barki. 

Sposób rozładunku materiałów sypkich z jednostek 
pływających polega na tym, że jednostkę pływającą 
z ładunkiem przemieszcza się, bez jej przechylania, z 
akwenu ponad poziom składowiska i rozładowuje się 
tę jednostkę bez przechylania nad tym składowis-
kiem. 

Urządzenie do rozładunku materiałów sypkich z 
jednostek pływających składa się z pochylni (3) i przy-
legającej do niej estakady (1), usytuowanej nad skła-
dowiskiem (2) materiału sypkiego. Na pochylni (3) 
usytuowany jest slip (5), którego platforma w górnym 
położeniu slipu (5) tworzy wspólny poziom z estaka-
dą (1). Po estakadzie (1) i platformie slipu (5) poru-
szają się transportowe wózki (11) zaopatrzone w pod-
nośniki (12). (6 zastrzeżeń) 

B66B P. 206264 19.04.1978 

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

Układ blokady hamulca maszyny wyciągowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu umożliwiającego odhamowanie maszyny wy-
ciągowej przy niespełnionych warunkach blokady, na-
tomiast w ruchu maszyny zapewniającego przerwanie 
jej obwodu bezpieczeństwa, po wystąpieniu blokady. 

Układ ma w obwodzie zasilania cewki. (1) regulato-
ra ciśnienia hamulca zwiemy styk (8), przekaźnika 
blokad a równolegle do cewki (1) i styku (8) rozwier-
ny styk (9) przekaźnika blokad, szeregowo połączony 
z rezystorem (10). Poza tym w tym obwodzie znajduje 
się rezystor (7) z równolegle włączonym kontrolnym 
zanikowo-prądowym przekaźnikiem (6) i rozwiernym 
stykiem (11) przekaźnika blokad, szeregowo połączo-
nym z układem równoległym pomocniczych zwiernych 
styków (12, 13) rewersyjnych styczników zwiernego 
styku (14) stycznika hamowania dynamicznego silnika 
napędowego. (1 zastrzeżenie) 

B66C P.206502 29.04.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków, Polska 
(Irena Chmarzyńska, Jacek Nawrocki, Andrzej Rad-
wański). 

Urządzenie łączące wózek jezdny z zespołem * 
napędzającym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji łącznika, która umożliwiłaby kątową 
regulację ustawienia drąga, aby uzyskać równoległość 
drogi drąga hydraulicznego do jazdy wózka. 

Urządzenie łączące wózek jezdny, podwieszony na 
belce jezdnej z drągiem zespołu napędzającego, zwła-
szcza z drągiem cylindra hydraulicznego, przekazują-
cego ruch z elementu wykonawczego na wózek jezdny, 
stanowiący integralną część aparatu, przeznaczony do 
przemieszczania takich jego zespołów, jak dennice lub 
zblokowany zespół wewnętrzny, charakteryzujące się 
tym, że ma łącznik kątowy (1), najkorzystniej w 
kształcie litery L, połączony z wózkiem jezdnym swo-
rzniem zaczepowym (5). 

Jedno ramię łącznika (1) jest połączone z drągiem 
tłokowym cylindra hydraulicznego, drugie poprzez 
sworzeń (2) ze śrubą regulacyjną (3) przechodzącą 
przez owalny otwór w belce (6) zespołu przemieszcza-
nego, którego wielkość zezwala na poziome przesu-
nięcie śruby (3) powodujące przesunięcie drugiego 
ramienia łącznika (1) wraz z tłokiem cylindra o kąt 
a w granicach od 0 do 5°. (1 zastrzeżenie) 

B66C P. 206668 06.05.1978 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
„Hutmasz-projekt", Katowice, Polska (Jan Dyndat). 

Wózek przesuwacza linowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji wózka, mającego koła toczne zabu-
dowane w dwóch wzajemnie prostopadłych płaszczy-
znach, która zapewni jego właściwe toczenie w pro-
wadnicach przy niezbyt nadmiernym zużywaniu się 
prowadnic. 

Wózek przesuwacza linowego ma zastosowanie w 
walcowniach hutniczych przy przesuwaniu wyrobów 
walcowanych. Wózek przesuwacza linowego charakte-
ryzuje się tym, że ma korpus (1) z gniazdami (8), w któ-
rych na sworzniach ułożyskowane są parami prowa-
dzące koła (5), których zewnętrzny wymiar (18) jest 
większy od wymiaru (19) zewnętrznych krawędzi je-
zdnych kół (2). Ponadto korpus (1) ma uchwyt (13) 
mocujący rozłącznie linowy napęd (15). (2 zastrzeżenia) 
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B66D 
B63B 

P. 206096 13.04.1978 

Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „TOWI-
MOR", Toruń, Polska (Wacław Grochowski). 

Wciągarka dwubębnowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji wciągarki dwubębnowej przy jednocze-
snym zapewnieniu możliwości wykonywania potrzeb-
nych operacji podczas jej pracy. 

Wciągarka dwubębnowa charakteryzuje się tym, że 
ma drążone czopy (5, 5a) bębnów linowych (7, 7a) 
ułożyskowane w korpusie wciągarki, w których ułoży-
skowane są czopy wału przekładni (9). Drążone czopy 
(5, 5a) zaopatrzone są w koła łańcuchowe (11, Ha) 
tworzące z kołami łańcuchowymi (12, 12a) przekład-
nie łańcuchowe napędzające przekładnie układaczy 
(15, 15a). 

Wciągarka według wynalazku mą zastosowanie 
szczególnie na statkach rybackich jako wciągarka 
trałowa. (1 zastrzeżenie) 

B66D 
A01K 

P.206675 06.05.1978 

Zakłady Urządzeń Okrętowych „HYDROSTER", 
Gdańsk, Polska (Marek Kołodziejski, Leszek Sitkie-
wicz, Janusz Walkowic Mieczysław Wronowski, Jan 
Brzeski). 

Układ hydrauliczny napędu i sterowania 
mechanizmów połowowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego układu hydraulicznego, w którym każda wcią-
garka sterowana będzie oddzielnie z jednego lub 
dwóch stanowisk sterowania, napędzana bezpośrednio 
własnym silnikiem, przy czym przy mniejszym ciś-
nieniu oleju uzyska się wymagane parametry przy 
zwiększeniu żywotności. 

Układ hydrauliczny napędu i sterowania mechani-
zmów połowowych ma układ (7) hydrauliczny wcią-
garki (8) trałowej połączony poprzez sekcję (3) steru-
jącą zmianą prędkości i kierunku wirowania wciągar-
ki (8) z zespołem pomp (1) oraz układ (32) hydraulicz-
ny wciągarki (33) sieciowej, który połączony jest po-
przez zawór (31), przełączający z rozdzielaczem (41) 
i sekcją (28) i poprzez blok (4) sterujący z zespołem 
(1) pomp. Silniki (9 i 10) hydrauliczne zębate wciągar-
ki (8) trałowej są sprzęgnięte ze sobą mechanicznie 
na stałe, natomiast hydraulicznie połączone są wza-
jemnie równolegle poprzez rozdzielacz (16) dwupołoże-
niowy sterowany hydraulicznie. 

Rozdzielacz (16) w jednym położeniu odcina silnik 
(9) hydrauliczny zębaty od zasilania łącząc jego prze-
wody (46 i 47) zasilające w rozdzielaczu (16) i poprzez 
przewód (50) ze zbiornikiem (45), a silnik (10) hydra-
uliczny jest nadal zasilany. W drugim położeniu roz-
dzielacza (16) oba silniki (9 i 10) hydrauliczne zębate 
połączone są ze sobą równolegle wspólnie napędza-
jąc wciągarkę (8) trałową. (3 zastrzeżenia) 

B66D P.206786 13.05.1978 

Wytwórnia Maszyn Górniczych „NIWKA" im. Mar-
celego Nowotki, Sosnowiec, Polska (Aleksander Dyr-
da, Stanisław Kostka). 

Układ napędowy kołowrotu, zwłaszcza górniczego 
kołowrotu bezpieczeństwa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu napędowego, umożliwiającego otrzymanie w 
linie dużo większej siły zabezpieczającej, zwłaszcza 
do zabezpieczenia ciężkich maszyn urabiających na 
dużym upadzie, przy równoczesnej unifikacji silni-
ków oraz wyeliminowaniu nadmiernego obciążenia 
osi bębna kołowrotu. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma dwa hydrauliczne silniki (1) wysokomomentowe 
zamocowane do pokrywy (2) przekładni, symetrycznie 
względem pionowej płaszczyzny przechodzącej przez 
oś (3) bębna (4). Na wałkach (5) silników (1) osadzo-
ne są dwa zębate koła (6) współpracujące z wieńcami 
(7) o uzębieniu wewnętrznym mocowanym do obrze-
ża bębna (4). Pokrywa (2) przekładni stanowi jedną 
z podpór osi (3) bębna (4) kołowrotu. (2 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ С 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B P.211737 T 14.12.1978 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Kopalni-
ctwa Surowców Chemicznych „Biprokop", Chorzów, 
Polska (Janusz Cząstkiewicz). 

Sposób wytwarzania zbrylonego granulatu siarki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania nowej 
formy handlowej siarki w stanie stałym w postaci 
zbrylonego granulatu, który zawiera wielokrotnie 
mniej pyłów w porównaniu do siarki kruszonej oraz 
odznacza się wyższym ciężarem objętościowym w sto-
sunku siarki granulowanej. 

Sposób według wynalazku, połega na tym, że siarka 
granulowana otrzymana znanym sposobem podawana 
jest z wieży granulacyjnej (1) przenośnikiem taśmo-
wym (2) do zasobnika (3), z którego przez szczelinę 
(4) dozowana jest na przenośnik taśmowy płaski (5) 
i następnie poddawana jest sprasowaniu za pomocą 
urządzenia (6) oraz schłodzeniu mgłą wodną przez 
odpowiednie urządzenie (8), po czym następuje samo-
czynne łamanie się zbrylonej warstwy siarki (7) na 
przesypie między przenośnikiem taśmowym płaskim 
(5) a przenośnikiem taśmowym (9). (1 zastrzeżenie) 

C01B P.213322 09.02.1979 

Pierwszeństwo: 09.02.1978 - Jugosławia (nr P. 312/78) 

Belinka, tavarna kemičnih izdelkov, Sentjakob ob 
Sari, Jugosławia (Andrzej Ocvirk, Drago Lipuš, Alfonz 
Grad). 

Sposób wytwarzania czystego metaboranu sodu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia eko-
nomiki procesu. 

Sposób wytwarzania czystego metaboranu sodu z 
surowego boranu metalu alkalicznego z wodnej za-
wiesiny zawierającej materiały odpadowe polega na 
tym, że podczas mieszania dodaje się do zawiesiny 
0,05-0,5% wodnego roztworu flokulanta i pozostawia 
do odstania, reakcję przeprowadza się w temperaturze 
40-80°, osad ewentualnie przemywa się trzykrotnie 
roztworem przemywającym, a klarowny roztwór me-
taboranu sodu znad osadu odprowadza się. Metaboran 
sodu jest stosowany jako produkt wyjściowy przy 
wytwarzaniu nadboranu sodu używanego w przemy-
śle środków piorących. (3 zastrzeżenia) 

C01B P.213452 15.02.1979 

Pierwszeństwo: 15.02.1978 - St. Zjedn. Am. (nr 878032) 

Stauffer Chemical Company, Westport, St. Zjedno-
czone Ameryki (Robert P. Obrecht). 

Sposób wytwarzania fosgenu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej technologii procesu, która umożliwia zwiększenie 
wydajności przerobu surowców i zmniejszenie ilości 
usuwanych materiałów odpadowych. 

Sposób wytwarzania fosgenu w reakcji chloru z 
nadmiarem tlenku węgla, w obecności węgla aktywne-
go jako katalizatora charakteryzuje się tym, że od-
zyskuje się nieprzereagowany tlenek węgla i zawra-
ca do strefy reakcji. (7 zastrzeżeń) 

C01B P.213848 02.03.1979 

Pierwszeństwo: 06.03.1978 - St. Zjedn. Am. (nr 884085) 

The Carborundum Company, Niagara Falls, St. 
Zjedn. Ameryki (Hari N. Murty). 

Sposób wytwarzania twardego granulowanego węgla 
aktywnego z węgla subbitumicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej technologii procesu, która umożliwia zastosowanie 
węgla subbitumicznego zamiast węgla bitumicznego 
oraz eliminuje etap zwęglania jak i odpędzania czę-
ści lotnych przy jednoczesnym wzroście wydajności 
procesu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że formu-
je się granulki z węgla subbitumicznego, granulki 
traktuje się wodnym rozcieńczonym roztworem nie-
organicznego kwasu w celu zmniejszenia zawartości 
części lotnych i zwiększenia zawartości koksu, i po 
wypłukaniu kwasu suszy się granulki co najmniej 
częściowo, do zawartości wilgoci poniżej około 25% 
wagowych, po czym granulki miesza się z 0-15% 
wagowych środka wiążącego zawierającego węgiel, ta-
kiego jak pak, następnie granulki rozdrabnia się na 
drobny proszek, proszek sprasowuje się na kształtki, 
kształtki rozdrabnia się do reformowanych granulek, 
a następnie reformowane granulki aktywuje się przez 
bezpośrednie ogrzewanie do i w temperaturze prze-
wyższającej temperaturę odpędzania części lotnych, 
w atmosferze zawierającej gazowy czynnik aktywu-
jący. (22 zastrzeżenia) 

C02B P.211817 T 14.12.1978 

Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn, Polska 
(Ryszard Kolman). 

Urządzenie do uzdatniania wody, zwłaszcza 
w podchowalniach wylęgu ryb 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
budowy urządzenia umożliwiającej jego zastosowanie 
w podchowalniach wylęgu ryb z układem zamknięte-
go obiegu wody. 

Urządzenie składające się ze zraszacza wody, filtru 
i komór promieni UV charakteryzuje się tym, że 
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filtr składa się z co najmniej dwóch warstw filtrują-
cych (1), pomiędzy którymi jest wolna przestrzeń, 
wypełnionych żwirem i grysem wapiennym lub gry-
sem wapiennym o granulacji 3-15 mm, a pod ostatnią 
warstwą filtrującą (1) umieszczona jest komora prze-
pływowa (3) z palnikami promieni ultrafioletowych 
(4). (1 zastrzeżenie) 

C02C P. 205902 06.04.1978 
Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Po-

stępu Technicznego i Organizacyjnego „POSTEOR", 
Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska (Andrzej Demen-
ko, Lech Nowak). 

Urządzenie do uzdatniania cieczy za pomocą pola 
magnetycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji z uwzględnieniem pełnego wykorzystania 
pola magnetycznego z dużą równomiernością rozkła-
du pola wzdłuż promienia. 

Urządzenie składa się z zespołu zawieszonych ma-
gnesów pierścieniowych (1) przedzielonych nadbie-
gunnikami wewnętrznymi (6) i środkowymi (7) w po-
staci ferromagnetycznych pierścieni. Zespół ten jest 
usytuowany w obudowie stanowiącej ferromagnetycz-
ny cylindryczny korpus (4) z osiowo usytuowanym 
walcem ferromagnetycznym (3). 

Wymienione części składowe urządzenia są usta-
lone względem siebie za pomocą dwóch niemagnety-
cznych elementów ściskających w postaci na przy-
kład tarcz kołowych (8) z otworami i pierścieniowy-
mi wypustami służącymi do ustalania właściwego po-
łożenia skrajnych nadbiegunników (9 i 10), a tym 
samym całego zespołu magnesów pierścieniowych (1) 
z nadbiegunnikami wewnętrznymi (6) i środkowymi 
(7). 

Na wewnętrznej powierzchni cylindrycznego korpu-
su (4) w płaszczyznach nadbiegunników wewnętrz-
nych (6) i środkowych (7) są usytuowane nadbiegun-
niki zewnętrzne (5), zabezpieczone przed wzajemnym 
przemieszczaniem się za pomocą tulejek dystansowych 
(2). (2 zastrzeżenia) 

C02C P.205933 07.04.1978 

Instytut Zootechniki, Zootechniczny Zakład Doświad-
czalny Czechnica, Siechnice, Polska (Józef Jodłowski). 

Urządzenie do natleniania ścieków organicznych, 
a zwłaszcza gnojowicy 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do natle-
niania ścieków organicznych a zwłaszcza gnojowicy, 
przeznaczone do stosowania w obiektach produkcji 
zwierzęcej. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej i łatwej do obsługi konstrukcji urządzenia 
mieszającego i wprowadzającego jednocześnie powie-
trze w środowisko, bez stosowania urządzeń towarzy-
szących do tłoczenia powietrza, z uwzględnieniem 
wydłużenia drogi i czasu przepływu powietrza w na-
tlenianych ściekach. 

Urządzenie według wynalazku składa się z nośnej 
ramy (1), na której osadzony jest elektryczny silnik 
(5) połączony z przenoszącym od niego napęd wałem 
(2) osadzonym obrotowo w obudowie (7) przytwierdzo-
nej do tej ramy (1) i wyposażonej w uchwyty (8) 
i pływaki (6). 

Wystający poza dolną krawędź rurowego przewodu 
(3) koniec wału (2) jest wyposażony w napędową śru-
bę (-1), która wprawiona w ruch oborotowy wytwarza 
między górnymi atakującymi krawędziami jej łopatek 
a dolną krawędzią przewodu rurowego przestrzeń 
próżniową zapełnianą doprowadzanym rurowym prze-
wodem (3) powietrzem, które jest przemieszczane wraz 
z mieszanymi ściekami w kierunku dna ściekowego 
zbiornika (9). (2 zastrzeżenia) 

C02C P. 211554 T 08.12.1978 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Hen-
ryk Aleksa, Czesław Kozłowski, Ryszard Krukiewicz, 
Zygfryd Nowak). 

Sposób klarowania i odwodniania odpadów 
flotacyjnych z przeróbki rud ilmenitowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej technologii procesu, która umożliwia wyelimino-
wanie drogich i uciążliwych w eksploatacji osadników 
zewnętrznych przy jednoczesnym uzyskaniu dobrej 
wydajności procesu i zabezpieczeniu ochrony środowi-
ska. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że całą 
ilość zawiesin odpadów flotacyjnych z przeróbki rud 
ilmenitowych kieruje się do węzła klasyfikacji hy-
draulicznej, pracującego przy obciążeniu jednostko-
wym powierzchni klasyfikacji nie większym niż 
15 m3>m~2>h-1, uzyskany w wyniku tego procesu pro-
dukt gruboziarnisty odwadnia się mechanicznie w po-
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lu sił grawitacyjnych przy czasie odwadniania za-
wartym w granicach 30-120 sekund, a produkt prze-
lewowy zawierający ziarna fazy stałej o wymiarach 
poniżej 0,04 mm klaruje się z dodatkiem środków 
flokulacyjnych o dawce 50 -ь 300 • 10~3 • kg • Mg-1 lub/i 
środków koagulacyjnych o dawce 100 -ř- 500 • 10~3 kg# 

• Mg-1, przy obciążeniu jednostkowym powierzchni 
klarowania poniżej 5 m3 • m~2 • h-1 do koncentracji 
części stałych w przelewie równej lub niższej od 0,5 
kg m~3. 

Uzyskany w wyniku klarowania przelewu z węzła 
klasyfikacji hydraulicznej z użyciem środków chemi-
cznych produkt wylewowy o koncentracji 500 -f-1000 
kg* m~3 odwadniany jest mechanicznie głównie na 
filtrach próżniowych, natomiast uzyskany w wyniku 
odwadniania tego produktu filtrat łączony jest w ca-
łości z nadawą węzła klarowania. (2 zastrzeżenia) 

C02C P. 211778 T 14.12.1978 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ryszard 
Szetela, Tomasz Winnicki, Maria Szetela). 

Sposób biologicznego oczyszczania ścieków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
dajności procesu oczyszczania ścieków bytowo-gospo-
darczych lub przemysłowych. 

Sposób według wynalazku polegający na biologicz-
nym rozkładzie ścieków w komorze napowietrzania 
z aktywną biomasą, a następnie na oddzieleniu bio-
masy od oczyszczonych ścieków, charakteryzuje się 
tym, że do komory napowietrzania wprowadza się 
nierozpuszczalny ziarnisty nośnik w ilości co najmniej 
1% objętości komory, przy czym nośnikiem może być 
jonit, antracyt, węgiel aktywny lub piasek. 

(5 zastrzeżeń) 

C02C P. 211815 T 14.12.1978 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Marek Lebie-
dowski, Jerzy Przybiński). 

Sposób oczyszczania ścieków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej technologii oczyszczania ścieków pofarbiarskich 
przemysłu włókienniczego, która umożliwia zwiększe-
nie wydajności oczyszczania przy jednoczesnym 
zmniejszeniu łącznej kubatury urządzeń oczyszczają-
cych. 

Sposób oczyszczania ścieków pofarbiarskich osadem 
czynnym na drodze napowietrzania i sedymentacji, 
polega na tym, że proces oczyszczania prowadzi się 
dwustopniowo, przy czym w pierwszym stopniu oczy-
szczania surowe ścieki miesza się w komorach sorp-
cyjnych w ciągu 0,5-2 godzin z nadmiernym osadem 
czynnym doprowadzanym z komór sorpcyjnych dru-
giego stopnia oczyszczania przy zachowaniu stężenia 
osadu czynnego w komorach sorpcyjnych pierwsze-
go stopnia około 7000 mg/dm3 i następnie ścieki pod-
daje się sedymentacji w ciągu co najmniej 2 go-
dzin, po czym ścieki z pierwszego stopnia oczyszcza-
nia doprowadza się do komór sorpcyjnych drugiego 
stopnia oczyszczania, gdzie poddawane są napowie-
trzaniu w ciągu 4 -12 godzin przy stężeniu osadu 
czynnego około 3000 mg/dm3, a następnie tak oczy-
szczone ścieki poddaje się sedymentacji w ciągu co 
najmniej 2 godzin. (1 zastrzeżenie) 

C03C P.211871 T 18.12.1978 

Instytut Szkła i Ceramiki - Filia w Krakowie, 
Kraków, Polska (Jadwiga Fornalik). 

Szkło o barwie purpurowej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie składu szkła opartego na układzie krzemowo-
-sodowo-wapniowym mającego wysoki stopień nasyce-

nia barwy purpurowej oraz wykazującego zjawisko 
dichroizmu przy stosunkowo niskim koszcie produkcji. 

Szkło purpurowe krzemowo-sodowo-wapniowe bar-
wione tlenkiem neodymu, charakteryzuje się tym, że 
zawiera: SÍO2 70-74% wagowych, Na2O 12-15% wa-
gowych, CaO 2,0-5,0% wagowych, K2O 1,0-5% wago-
wych, BaO 0-3,0% wagowych, ZnO 0-4,0% wagowych, 
AS2O3 O,57o wagowych, Nd2Û3 2,0-2,5% wagowych, 
МпОг 0,8-0,9% wagowych, CoO 0,0003-0,0005% wa-
gowych. . (1 zastrzeżenie) 

C63C P. 211948 T 20.12.1978 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (Zy-
gmunt Czerwiński). 

Sposób granulowania zestawu szklarskiego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania granul 
zestawu szklarskiego umożliwiających przyspieszenie 
procesu topnienia masy szklanej w piecu co powoduje 
dość duże oszczędności paliwowe i obniża koszty pro-
dukcji. 

Sposób granulowania zestawu szklarskiego polega na 
tym, że do zestawu przeznaczonego do granulowania 
dodaje się dodatkowo od 10 do 30% wagowych pro-
szku szklanego o rozdrobnieniu od 0,10 do 2,5 mm, 
przy czym w celu związania granul dodaje się w po-
staci mgły wodny roztwór szkła wodnego zmieszany 
w stosunku od 1:2 do 1:5, w ilości od 8 do 15% obję-
tościowych. (1 zastrzeżenie) 

C03C P.212059 T 21.12.1978 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zbi-
gniew Świecki, Stanisław Trusek, Jadwiga Murdza). 

Sposób wytwarzania szkliwa ceramicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej technologii procesu, który eliminuje konieczność 
użycia stopu szklistego i pigmentu syntetycznego. 

Sposób wytwarzania szkliwa ceramicznego w postaci 
warstwy na materiałach ceramicznych w celu zapew-
nienia im nieprzesiąkalności, gładkości, zwiększenia 
twardości, jak również dla nadania estetycznej barwy 
i faktury powierzchni, polega na tym, że do 2-10 
części wagowych kaolinu lub gliny, 0-30 części wa-
gowych skalenia, 0-10 części wagowych węglanu wa-
pnia, 0 - 5 części wagowych węglanu baru, 0 - 5 czę-
ści wagowych tlenku cynku, 0 - 3 części wagowych 
tlenku kobaltu, 0 - 5 części wagowych tlenku man-
ganu, 0-10 części wagowych stłuczki szklanej i 5 0 -
- 1 0 0 części wagowych wody dodaje się 20-90 czę-
ści wagowych amfibolitu, a następnie całość w znany 
sposób miele się do żądanego uziarnienia i nanosi 
na powierzchnie półfabrykatów ceramicznych, które 
wypala się w temperaturze 1150-1300°C. 

(1 zastrzeżenie) 

C03C P.212060 T 21.12.1978 

Politechnika WTrocławska, Wrocław, Polska (Zbi-
gniew Świecki, Stanisław Trusek, Jadwiga Murdza). 

Sposób wytwarzania szkliwa ceramicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej technologii procesu, w której zastosowanie me-
lafiru eliminuje konieczność użycia stopu szklistego 
i pigmentu syntetycznego. 

Sposób wytwarzania szkliwa ceramicznego w posta-
ci warstwy na materiałach ceramicznych w celu za-
pewnienia im nieprzesiąkalności, gładkości, zwiększe-
nia twardości, jak również dla nadania estetycznej 
barwy i faktury powierzchni, polega na tym, że do 
2-10 części wagowych kaolinu lub gliny, 0-30 czę-
ści wagowych skalenia, 0-10 części wagowych węgla-
nu wapnia, 0 - 5 części wagowych węglanu baru, 0 - 5 
części wagowych tlenku cynku, 0 - 3 części wagowych 
tlenku kobaltu, 0 - 5 części wagowych tlenku manga-
nu, 0 -10 części wagowych stłuczki szklanej i 50-100 
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części wagowych wody dodaje się 20-90 części wago-
wych melafiru, a następnie całość w znany sposób 
miele się do żądanego uziarnienia i nanosi na po-
wierzchnie półfabrykatów ceramicznych, które wypa-
la się w temperaturze 1100-1300°C. (1 zastrzeżenie) 

C04B P.211642 T 11.12.1978 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zielo-
na Góra, Polska (Stanisław Lewowicki, Wojciech Ro-
szak, Bożena Różycka-Roszak). 

Sposób wytwarzania zapraw i betonów odpornych 
na korozję 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania za-
praw i betonów odpornych na korozję, nadających się 
do zastosowania w środowisku roztworów i par kwasu 
siarkowego. 

Sposób wytwarzania zapraw i betonów odpornych 
na korozję z cementów, kruszyw i mieszaniny zwią-
zków organicznych polega na tym, że do sypkich skła-
dników zapraw lub betonów dodaje się znanym spo-
sobem mieszaninę żywicy poliestrowej i monomeru wi-
nylowego z rozpuszczonym w nim inicjatorem, ko-
rzystnie nadtlenkiem benzoilu lub azonitrylopochod-
nymi związków aromatycznych i całość utwardza się 
w temperaturze co najmniej +15°C. (3 zastrzeżenia) 

C04B P.211791 T 15.12.1978 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Betonów „Cebet", Warszawa, Polska (Wiesław 
Szudrowicz, Andrzej Słoniewski, Maria G. Błociszew-
ska, Teresa Froelich, Jan Froelich). 

i Sposób upłynniania mieszanki betonowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy-
trzymałości betonu przy jednoczesnym zmniejszeniu 
zużycia cementu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
mieszanki betonowej jako środek upłynniający doda-
je się siarczynowaną niskocząsteczkową żywicę mela-
mino wo-formaldehydową, której 20% wodny roztwór 
w temperaturze 20°C ma lepkość mniejszą niż 5 cP. 

Sposób upłynniania mieszanki betonowej według 
wynalazku znajduje zastosowanie do wszystkich ty-
pów prefabrykowanych elementów betonowych, żelbe-
towych i sprężonych, a także do betonów monolitycz-
nych produkowanych z cementu portlandzkiego. 

(4 zastrzeżenia) 

C04B 
B23B 

P. 213927 05.03.1979 

Pierwszeństwo: 06.03.1978 - Wielka Brytania 
(nr 8824/78) 

The Glocier Metal Company Limited, Wembley, 
Wielka Brytania (Glydwr J. Ďavies). 

Sposób nakładania powłoki z poli (siarczku arylenu) 
na podłoże stalowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
skutecznego sposobu nakładania poli (siarczku aryle-
nu) na podłoże stalowe. 

Sposób nakładania powłoki z poli (siarczku arylenu), 
na przykład poli (siarczku fenylenu), na podłoże sta-
lowe polega na zstosowaniu ceramicznej lub innej 
niemetalicznej warstwy wiążącej połączonej z podło-
żem na którą nakłada się właściwą powłokę, przy 
czym warstwa wiążąca składa się z warstwy drobnych 
cząstek połączonych ze spodnią warstwą następnej 
warstwy grubych cząstek. (11 zastrzeżeń) 

С05В P. 213451 15.02.197» 

Pierwszeństwo: 17.02.1978 - Węgry (nr 2251/NE-
592/1978) 

Nehézvegyipari Kutató Intézet, Veszprém, Węgry 
(Miklós Kulcsár, Ferenc Kolláth, Erzsébet Oláh, Lá-
szló Örffy, Judit Gesztelyi Nagy). 

Nawóz sztuczny o postaci stabilnej zawiesiny 
wodnej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie dogodnej do stosowania formy nawozu sztu-
cznego. 

Nawóz sztuczny według wynalazku, charakteryzuje 
się tym, że zawiera fosfor, azot i potas w stosunku 
N:P2O5-.K2O = 1:0,5-3:0-4 w łącznej ilości co najwy-
żej 50% wagowych oraz jako stabilizator dwa składni-
ki, z których jeden stanowi bentonit w ilości 1,2-3,57o 
a drugi stanowi superfosfat i/lub superfosfat potrój-
ny w ilości 0,2-1,5% licząc na całkowity ciężar za-
wiesiny. (4 zastrzeżenia) 

C05D P.205275 11.03.1978 

Zakłady Dolonitowe, Bytom, Polska (Roman Kielar, 
Antoni Nowak, Justyn Stachurski, Wiesław Piątkow-
ski, Albin Pytlakowski, Witold Schwarz, Leon Łuk-
wiński). 

Sposób wytwarzania mączek mineralnych, zwłaszcza 
dla rolnictwa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia ko-
sztów wytwarzania mączek przez wyeliminowanie 
wstępnego procesu suszenia. Sposób według wyna-
lazku polega na tym, że surowce mineralne jak su-
rowy dolonit, wapień lub inne skały o podobnej twar-
dości i wilgotności do 15% napowietrza się w czasie 
rozdrabniania pomiędzy wirującą poziomą, profilowa-
ną tarczą obrotową a znajdującą się nad nią nieru-
chomą tarczą uzębioną, powietrzem doprowadzonym 
do urządzenia rozdrabniającego. (1 zastrzeżenie) 

C07D P.208942 09.08.1978 

Pierwszeństwo: 10.08.1977 - RFN (nr P. 2735919.9) 
С H. Boehringer Sohn, Ingelheim/Rhein, RFN. 

Sposób wytwarzania nowych kwasów 2-pirydolo-
i 2-pirymidyloaminobenzoesowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych kwasów 2-pirydylo- i 2-pirymidyloaminoben-
zoesowych o wzorze 1, w którym A oznacza grupę 
=CH- lub =N-, Ri oznacza a) wodór, niższą grupę 
alkilową, niższą grupę alkoksylową, dokondensowany 
pierścień benzenowy, lub b) grupę -СО-Rí, grupę te-
trazolilową -5, cyjanową w pozycji 4\ lub 5, R2, ozna-
cza grupę -CO-R4, grupę tetrozoliową -5 cyjanową, lub 
w przypadku gdy Ri oznacza jedną z grup z pod b), 
R2 oznacza również wodór, niższą grupę 
alkilową, niższą grupę alkoksylową lub do-
kondensowany pierścień benzenowy, R3 oznacza wodór 
lub niższą grupę acylową i R4 oznacza grupę hydro-
ksylową, aminową, hydroksyloaminową, tetrazolilo-5-
-aminową lub niższą grupę alkoksylową, ewentualnie 
w postaci soli wewnętrznych lub soli z zasadowymi 
składnikami, który polega na utlenianiu związku o 
wzorze 2 i ewentualnym odszczepieniu grupy N-arylo-
wej. Związki wytwarzane sposobem według wynalazku 
wykazują działanie przeciwalergiczne. (1 zastrzeżenie) 
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C07D 
C07C 

P.213352 10.02.1979 

Pierwszeństwo: 13.02.1978 - USA (nr 876,968) 

Merck and Co., Inc., Rahway, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób wytwarzania wodnego roztworu kompleksu 
3'-chloro-4'-(p-chlorofenoksy)-3,5-

dwujodosalicyloanilidu z poliwinylopirolidonem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
wodnego roztworu kompleksu Rafoxanide i poliwiny-
lopirolidonu, nadającego się do injekcji. 

Sposób według wynalazku polega na wprowadzeniu 
nierozpuszczalnego w wodzie 3' -chloro-4'-(p-chlorofe-
noksy)-3,5-dwujodosalicyloanilidu (Rafoxanide) i poli-
winylopirolidonu do odpowiedniego mieszającego się 
2 wodą rozpuszczalnika (korzystnie aceton lub glice-
roforma i woda). Powstaje związek kompleksowy tych 
dwóch składników, który jest rozpuszczalny w wodzie. 
Jeżeli to jest pożądane rozpuszczalnik można odpę-
dzić. Otrzymany sposobem według wynalazku kom-
pleks może być stosowany do leczenia motylicy wą-
trobowej lub podobnych zakażeń. (7 zastrzeżeń) 

C07D P.213449 15.02.1979 

Pierwszeństwo: 15.02.1978 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki (nr 878.144) 

E.R. Sguibb an Sons, Inc., Princeton, Stany Zjed-
noczone Ameryki (Miquel A. Ondetii, Sesha I, Natara-
jan). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
dehydrocykloimino -kwasów 

i 

Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1, 
w którym R i RŹ niezależnie oznaczają atom wodoru 
lub niższy rodnik alkilowy, Ri oznacza atom wodoru, 
niższy rodnik alkanoilowy lub ugrupowanie o ogól-
nym wzorze 2 a m i n niezależnie oznaczają liczbę 
0 lub 1 wytwarza się na drodze reakcji związku o 
ogólnym wzorze 3, lub jego chemicznego równoważ-
nika, ze związkiem o ogólnym wzorze 4. 

Związki wytwarzane sposobem według wynalazku 
znajdują zastosowanie w leczeniu nadciśnienia jako 
środki obniżające ciśnienie krwi. (15 zastrzeżeń) 

C07D P.213472 16.02.1979 

Pierwszeństwo: 17.02.1978 - Francja (nr 7804561) 

Parcor, Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania tieno (3,2-c) i tieno (2,3-c) 
pirydyn 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych tieno- (3,2-c) i tieno (2,3-c) pirydyn mających 
właściwości uspakajające, przeciwskurczowe i przeciw-
zapalne. Sposób według wynalazku wytwarzania 
związków o wzorze 1 lub 2 polega na tym, że, aminę 
o wzorze 10, w którym R1 i R2 mają wyżej podane 
znaczenie, poddaje się reakcji z bezwodnikiem mie-
szanym o wzorze 3 lub 4, w których to wzorach R 
oznacza grupę alkilową zawierającą od 1 do 3 atomów 
węgla, otrzymując odpowiednio związki o wzorze 1 
lub 2. (4 zastrzeżenia) 
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C07D P.215422 T 03.08.1978 

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Tadeusz Za-
wisza, Anna Milian, Tadeusz Jakóbiec, Jerzy Giełda-
nowski). 

Sposób wytwarzania pochodnych 1,1-dwutIenku 
2H-2-aIkiIo(alkeno lub aminoalkilo)-4,6-dimetylo-7-

-hydroksy-8-fenylopirydo (2,3-c)-l,2-tiazyay 
podstawionych przy atomie tlenu w położeniu 7 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1 polega na 
tym, że ester kwasu 2-amino-4,6-dimetylonikotynowe-
go o wzorze 3 kondensuje się z chlorkiem benzylosul-
fonowym, a otrzymany ester kwasu 2N-benzylosulfo-
namido-4,6-dimetylonikotynowego o wzorze 4 cyklizuje 
się na 1,1-dwutlenek 2H-4,6-dimetylo-8-fenylo-7,8-di-
hydropirydo-(2,3-c)-l,2-tiazyn-7-onu o wzorze 2. Otrzy-
many związek o wzorze 2 poddaje się dwustopniowej 
reakcji w rozpuszczalniku organicznym w obecności 
alkoholanów z halogenkami alkilowymi, alkilenowy-
mi, aminoalkilowymi lub karbetoksyalkilowymi. 

Związki wytwarzane sposobem według wynalazku 
o wzorze 1 w którym R i R' oznaczają grupę alkilo-
wą, alkilenową lub aminoalkilową, zaś R' także gru-
pę karbotoksyalkilową wykazują aktywność immuno-
supresyjną bądź immunostymulującą, przy na ogół 
równoczesnym działaniu przeciwzapalnym. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P. 215423 T 03.08.1978 

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Tadeusz Za-
wisza, Anna Milian, Tadeusz Jakóbiec, Jerzy Giełda-
nowski). 

Sposób wytwarzania pochodnych 1,1-dwutIenku 
2H-2 -alkilo -4,6-dimety lo -7 -hydroksy -8 -f enylopirydo 

(2,3-c)-l,2-tiazyny podstawionych przy atomie 
tlenu w położeniu 7 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1 polega 
na tym, że ester kwasu 2-amino-4,6-dimetylonikotyno-
wego o wzorze 3 kondensuje się z chlorkiem benzylo-
sulfonowym, a otrzymany ester kwasu 2N-benzylosul-
fonamido-4,6-dimetylonikotynowego o wzorze 4, pod-
daje się reakcji z halogenkami alkilowymi. Otrzyma-
ny ester kwasu 2(N-alkilo-N-benzylosulfanomido)-4,6-
-dimetylonikotynowego o wzorze 5, cyklizuje się na 
1,1-dwutlenek 2H-2- alkilo-4,6-dimetylo-8-fenylo-7,8-
-dihydropirydo [2,3-c]-l,2-tiazyn-7-onu o wzorze 6, 
natomiast związek 6 poddaje się reakcji w rozpusz-
czalniku organicznym w obecności alkoholanów, z ha-
logenkami alkilowymi, aminoalkilowymi lub karbeto-
ksyalkilowymi. 

Związki wytwarzane sposobem według wynalazku 
o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę al-

kilową, R' zaś grupę alkilową, aminoalkilową lub 
karbetoksyalkilową, wykazują aktywność immunosu-
presyjną bądź immunostymulującą, przy na ogół rów-
noczesnym działaniu przeciwzapalnym. 

(1 zastrzeżenie) 

C08B P. 211950 T 20.11.1978 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Zbigniew 
Karnicki, Bernard Bieniecki, Daniel Dutkiewicz, Ry-
szard Maj, Piotr Bykowski, Marian Naczk, Zdzisław 
Sikorski, Juliusz Hebel, Witold Neugebauer, Wiktor 
Kołodziejski, Henryk Borowy-Borowski, Andrzej 
Arendt, Andrzej Góralczyk, Henryk Stolz, Anna Woj-
tasz-Pająk, Kazimierz Sowa, Maria Mieczkowska, Ma-
ciej Brzeski, Romuald Kowalski). 

Sposób otrzymywania chityny na skalę techniczną 
z organizmów lub ich części, zwłaszcza z kryla 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania w spo-
sób ekonomiczny chityny o dużym stopniu czystości 
z trudnego pod względem technologicznym surowca 
jakim jest kryl antarktyczny. 

Sposób otrzymywania chityny na skalę techniczną 
z organizmów lub ich części, zwłaszcza z ; kryla, na 
drodze naprzemiennego działania roztworów wodoro-
tlenków i kwasów oraz przemywania wodą i suszenia, 
charakteryzuje się tym, że surowiec poddaje się de-
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proteinizującemu działaniu roztworu wodorotlenku o 
stężeniu do 8% lub demineralizującemu działaniu roz-
tworu kwasu o stężeniu do 6% w temperaturze do 
30° С i w czasie do 24 godzin, a następnie prowadzi 
się oddzielanie mechaniczne i przemywanie wodą do 
otrzymania wartości pH odcieku równej 7±1. Z kolei 
poddaje się materiał, po procesie deproteinizacji, dzia-
łaniu roztworu kwaLu o stężeniu do 5% w czasie do 2 
godzin w temperaturze do 30°C lub po procesie demi-
neralizacji działaniu roztworu wodorotlenku o stęże-
niu do 5% w czasie do 2 godzin w temperaturze do 
90°C. 

Chitynę oddziela się mechanicznie i przemywa wo-
dą do otrzymania wartości pH odcieku = 7+0,l. W fa-
zach deproteinizacji, demineralizacji i przemywania 
lub po nich dopuszcza się prowadzenie procesu bie-
lenia i/lub przemywania rozpuszczalnikami ogranicz-
nymi. Otrzymaną chitynę o zawartości popiołu do 
5% suszy się do wartości suchej masy minimum 95%. 

Chityna znajduje zastosowanie w przemyśle włókien-
niczym, papierniczym, fotograficznym, kosmetycznym, 
farmaceutycznym, szklarskim, farb i lakierów itp. 

. (12 zastrzeżeń) 

C08G P.211479 T 06.12.1978 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Sniade-
ckich, Bydgoszcz, Polska (Kazimierz Kozłowski, Hen-
ryk Masłowski, Bogusław Czupryński, Maria Bobiń-
ska). 

Sposób otrzymywania pianek 
poliuretano wo-poliizocyjanurowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej technologii procesu, która umożliwia uzyskanie 
pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych o obniżonej 
kruchości i podwyższonej wytrzymałości na ściskanie. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że szty-
wną piankę poliuretanowo-poliizocyjanurową otrzy-
muje się przez spienienie prepolimeru, otrzymanego 
w reakcji polimetylenopoliifenyloizocyjanianu) z tech-
nicznym eterem dwuglicydowym 2,2-dwu(4-hydroksy-
fenylo) propanu w stosunku równoważnikowym od 
1:0,01 do 1:0,06 w temperaturze od 80° do 160°C w 
czasie od 0,5-4 godzin, z polieterolem przy stosunku 
równoważnikowym prepolimeru do polieterolu od 1:1 
do 5:1 w temperaturze 20-2°C. 

Sposób według wynalazku może znaleźć szerokie 
zastosowanie przy stosowaniu pianek poliuretanowo-
-poliizocyjanurowych jako izolacji termicznych for-
mowanych o podwyższonej wytrzymałości mechanicz-
nej. (2 zastrzeżenia) 

C08G P.211632 T 11.12.1978 

Zakłady Chemiczne „Organika-Zachem", Bydgoszcz, 
Polska (Stanisław Hernacki, Leonard Szczepkowski, 
Waldemar Nowakowski, Tadeusz Lesiak, Tadeusz Cie-
śla, Józef Papiński). 

Sposób wytwarzania kompozycji poliizocyjanianowych 
zawierających ugrupowania biuretowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej technologii procesu, która umożliwia zwiększenie 
stopnia przereagowania substratów dając produkt o 
mniejszej lepkości. 

Sposób otrzymywania kompozycji poliizocyjaniano-
wych zawierających ugrupowania biuretowe na dro-
dze reakcji poliizocyjanianu wodą, charakteryzuje się 
tym, że reakcję prowadzi się w obecności środka po-
wierzchniowo-czynnego polieteropolisiloksanu stoso-
wanego w ilościach od 0,05 do 10% wagowych wzglę-
dem poliizocyjanianu. (1 zastrzeżenie) 

C08G P.211635 T 11.12.1978 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Alojzy Kłopotek, Danuta Własiuk, Gabriela Działa). 

Sposób wytwarzania kopolimerów wielofunkcyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-

kiej technologii procesu, która umożliwia uzyskanie 
kopolimerów wielofunkcyjnych, wykazujących jedno-
cześnie własności sekwestrujące, myjące i dezynfek-
cje. Sposób według wynalazku polega na kilkustadio-
wej syntezie obejmującej proces estryfikacji etoksy-
lowanego nienasyconego alkoholu tłuszczowego bez-
wodnikiem kwasu octowego, proces kopolimeryzacji 
octanu etoksylowanego nienasyconego alkoholu tłusz-
czowego i kwasu akrylowego, proces zmydlania i ne-
utralizacji otrzymanego kopolimeru oraz proces kom-
pleksowania soli alkalicznej kopolimeru z trójhalogen-
kiem potasowym. 

Otrzymane sposobem według wynalazku kopolimery 
wielofunkcyjne mogą być stosowane bezpośrednio lub 
w kompozycji z innymi wypełniaczami aktywnymi 
jako środki sekwestrująco myjąco-dezynfekujące w 
przemyśle spożywczym, w hodowli zwierząt i drobiu 
oraz w gospodarstwie domowym. (3 zastrzeżenia) 

C08L 
C09J 

P. 211714 T 12.12.1978 

Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów, 
Polska (Stefan Kupiec, Zdzisław Marek, Scholastyka 
Urbanowicz, Tomasz Janusz, Andrzej Tarnowski, An-
drzej Bachowski, Józef Wikierak). 

Środek do klejenia osnów tkackich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego środka do klejenia osnów tkackich, który nie 
wymaga dodawania środków antystatycznych: 

Środek do klejenia osnów tkackich stanowi mie-
szaninę składającą się ze zhydrolizowanego częścio-
wo kopolimeru akryloamidu z akrylanem metylu za-
wierającego 5-90%, korzystnie 20-40% molowych 
akrylanu sodu lub akrylanu amonu i z pochodnej 
amonowej trójetanoloaminy w ilości do 10%, korzy-
stnie 2-5% wagowych w stosunku do masy zhydro-
lizowanego kopolimeru. (1 zastrzeżenie) 

C08L P.213751 26.02.1979 

Pierwszeństwo: 28.02.1978 - St. Zjedn. Am. (nr 882219) 

E. J. du Pont de Nemours and Company, Wilmin-
gton, St. Zjedn. Ameryki. 

Kompozycja do formowania 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie kompozycji żywicy z tereftalanu polietylenu 
zawierającej materiał wzmacniający lub wypełniacz, 
która mogłaby być formowana w temperaturze poniżej 
110°C dając wyroby formowane o gładkiej powierz-
chni z połyskiem. 

Kompozycja według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zawiera tereftalan polietylenowy, materiał 
wzmacniający lub wypełniacz, sól sodową lub potaso-
wą kwasu karboksylowego lub polimeru organicznego 
zawierającego odpowiednie grupy kraboksylowe oraz 
o niskim ciężarze cząsteczkowym organiczne estry, 
ketony, sulfony, sulfotlenki lub amidy. 

(11 zastrzeżeń) 

C08L P.213761 T 27.02.1979 

Pierwszeństwo: 28.02.1978 - Czechosłowacja 
(nr 1253-78) 

Výskumny ústav pre petrochémiu, Nováky, Cze-
chosłowacja. 

Tworzywo do wyrobu nośników do zapisywania 
sygnałów częstotliwościowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania takie-
go tworzywa, które ma szerokie zastosowanie przy 
zapisywaniu sygnałów dźwiękowych i obrazowych, 
zwłaszcza przy wytwarzaniu płyt gramofonowych 
i płyt wideofonowych o obniżonym ciągłym poziomie 
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Tworzywo do wyrobu nośników do zapisywania sy-
gnałów częstotliwościowych, zwłaszcza dźwięku i/albo 
obrazu, na podstawie kopolimerów albo homopolime-
rów chlorku winylu z dodatkiem substancji pomoc-
niczych, ułatwiających obróbkę charakteryzuje się 
tym, że zawiera 40-90% wagowych kopolimeru chlor-
ku winylu z octanem winylu, przy czym zawartość 
octanu winylu jako składnika kopolimeru stanowi 
3-40% wagowych 6-60% wagowych kopolimeru chlor-
ku winylu z olefiną, przy czym zawartość skopolime-
ryzowanej olefiny wynosi 1-20% wagowych oraz 
0,2-4% wagowych substancji pomocniczych. 

(2 zastrzeżenia) 

C08L P.213791 28.02.1979 

Pierwszeństwo: 28.02.1978 - St. Zjedn. Am. (nr 882219). 
05.02.1979 - St. Zjedn. Am. (nr 009295). 

E. J. du Pont de Nemours and Company, Wilming-
ton, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Kompozycja do formowania 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie kompozycji na osnowie żywicy z politerefta-
lanu etylenowego, zawierającej materiał wzmacniają-
cy lub' wypełniający, która mogłaby być formowana 
w temperaturach poniżej 110°C dając uformowane 
wyroby o gładkiej powierzchni z połyskiem. 

Kompozycja według, wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zawiera politereftalan etylenowy o lepkości 
właściwej co najmniej około 0,4, materiał wzmacnia-
jący lub wypełniający w ilości około 10-60% wago-
wych, sól sodową lub potasową polimeru organiczne-
go zawierającego grupy karboksylowe, ester organicz-
ny alifatycznego kwasu karboksylowego o 1-20 ato-
mach węgla zawierającego 1-3 grupy karboksylowe 
i alkoholu o wzorze HO-(R" O)y- R" ', gdzie R" ozna-
cza rodnik węglowodorowy o 2-15 atomach węgla, 
R" ' oznacza atom wodoru lub rodnik węglowodoro-
wy o 2-20 atomach węgla, przy czym gdy R" ' ozna-
cza atom wodoru у oznacza liczbę naturalną 2-15, 
a gdy R" ' oznacza rodnik węglowodorowy, у oznacza 
liczbę naturalną 1-15. (8 zastrzeżeń) 

C10B P. 212010 T 20.12.1978 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jan Bi-
mer, Alojzy Rutkowski, Bogdan Słomka). 

Sposób rozdziału mieszaniny poekstrakcyjnej 
w procesie dezintegracyjnej ekstrakcji węgla 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania eks-
traktu węglowego praktycznie pozbawionego ciał sta-
łych, który stanowi dogodny surowiec do otrzymywa-
nia paliw płynnych lub innych produktów węglopo-
chodnych. 

Sposób według wynalazku polega na rozdziale mie-
szaniny poekstrakcyjnej na fazę parowo-gazową i fazę 
ciekłą zawierającą węgiel resztkowy i popiół, a na-
stępnie na poddaniu fazy ciekłej destylacji próżnio-
wej pod ciśnieniem 2X10-3MPa - 4 X lO~3MPa w tem-
peraturze do 500°C, natomiast pozostałość z destylacji 
próżniowej poddaje się ekstrakcji gazowej lekkimi 
węglowodorami aromatycznymi w warunkach nadkry-
tycznych w stosunku do tych rozpuszczalników, naj-
korzystniej pod ciśnieniem 10-12MPa w temperaturze 
350-400°C, a następnie fazę nadkrytyczną z ekstrakcji 
gazowej rozpręża się ekspansyjnie do ciśnienia 0 , 1 -
- I M P a w temperaturze niższej od krytycznej i za-
razem wyższej od temperatury wrzenia rozpuszczal-
nika. (1 zastrzeżenie) 

C01D P.213971 08.03.1979 

Pierwszeństwo: 10.03.1978 - RFN (nr P 2810379.9) 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P-201996 

Deutsche Gold - und Silber - Scheideanstalt vor-
mals Roessler, Frankfurt, RFN. 

Sposób wytwarzania stabilizowanej granulki 
nadwęglanu sodowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepszenia tech-
nologii procesu. 

Sposób wytwarzania stabilizowanej granulki nad-
węglanu sodowego przez zwilżanie rdzenia nadwę-
glanu sodowego wodnym roztworem krzemianu sodo-
wego, a następnie pokrywanie odwodnionym nadbo-
ranem sodowym albo otoczenie zwilżonego wodą nad-
węglanu sodowego, mieszaniną odwodnionego nadbo-
ranu sodowego i krzemianu sodowego i następnie 
częściowe lub całkowite usunięcie natryskanej wody 
względnie wody natryskanego roztworu krzemianu so-
dowego, charakteryzuje się tym, że nadwęglan sodowy 
spryskuje się przesyconym roztworem nadboranu so-
dowego i roztworem krzemianu sodowego, a potem 
usuwa się wprowadzoną wodę całkowicie albo czę-
ściowo. (3 zastrzeżenia) 

C10H P. 211667 T 12.12.1978 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska (An-
drzej Szymański, Andrzej Resztak). 

Sposób ograniczenia smołowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia mo-
żliwości tworzenia się niekorzystnych produktów u-
bocznych, zwłaszcza sadzy i substancji smolistych. 

Sposób ograniczenia smołowania, zwłaszcza przy 
prowadzeniu wysokotemperaturowych procesów piro-
lizy węglowodorów, przeznaczony do stosowania przy 
Wytwarzaniu acetylenu w komorach reakcyjnych, 
współpracujących z chemicznymi reaktorami plazmo-
wymi, charakteryzuje się tym, że do komory reakcyj-
nej, w której panuje temperatura powyżej 1500 K, 
wprowadza się jako inhibitor smołowania cynk, 
związki cynku i/lub mieszaniny cynku z innymi me-
talami o temperaturze topienia niższej niż 800 K. 

(3 zastrzeżenia) 

C10J 
C10L 

P.213970 08.03.1979 

Pierwszeństwo: 09.03.1978 - RFN (nr P 2810125.9) 

Steag AG, Essen, RFN (Artur Richter). 

Sposób i układ do wytwarzania paliwa do 
ciśnieniowego zgazowywania węgla w reaktorze ze 

złożem nieruchomym z miału węglowego 
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzy-

skanie takiego paliwa, które umożliwiałoby obniżenie 
zawartości pyłów w gazie pochodzącym ze zgazowa-
nia, a poza tym uzyskanie lepszego ciągu powietrza 
w złożu nieruchomym. 

Sposób wytwarzania paliwa do ciśnieniowego zga-
zowywania węgla w reaktorze ze złożem nieruchomym 
z miału węglowego, który na drodze sortowania zosta-
je rozdzielony na frakcję nadziarna i podziarna, po 
czym frakcję podziarna poddaje się grudkowaniu, a 
grudki utwardza się w temperaturze niższej od tem-
peratury koksowania węgla i następnie są one od-
dawane do frakcji nadziarna, charakteryzuje się tym 
że do podziarna przed grudkowaniem dodaje się ług 
posiarczynowy, a grudkowanie przeprowadza się przez 
utwardzanie środka wiążącego co najmniej w blisko-
powierzchniowych warstwach grudek. 

Układ według wynalazku zawiera włączony za ukła-
dem granulacji (12) piec hartowniczy (14), który jest 
umieszczony przed reaktorem (5) ze złożem nierucho-
mym. (5 zastrzeżeń) 
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C10M P. 212147 T 23.12.1978 

Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska (Ludomir To-
karzewski, Aldona Kwiatek). 

Sposób wytwarzania wysokowiskozowych olejów 
smarowych i smarów stałych przy wykorzystaniu 

średnich frakcji ropy naftowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania pro-
duktów smarowych, nowego typu, o dowolnie regulo-
wanej lepkości, opartych na najtańszych frakcjach 
naftowych i coraz łatwiej dostępnych nadtlenkach. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że śre-
dnie frakcje węglowodorowe ropy naftowej, wrzące 
w granicach 200-350°C, korzystnie około 250°C, pod-
daje się transformacji chemicznej na drodze polire-
kombinacji, przeprowadzanej za pomocą nadtlenków 
organicznych, wprowadzanych do węglowodorów przy 
energicznym mieszaniu, w temperaturze 200°C. Lep-
kość i konsystencję produktów reakcji reguluje się na 
podstawie doboru stosunku nadtlenku organicznego 
do węglowodorów, który wahać się może od 0,1:1 do 
2,5:1. (2 zastrzeżenia) 

C10M P. 212148 T 23.12.1978 

Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska (Maria Toka-
rzewska, Wacława Marcoin, Ludomir Tokarzewski). 

Sposób otrzymywania wielofunkcyjnych dodatków 
uszlachetniających dla cieczy hydraulicznych 

i syntetycznych olejów smarowych typu estrów 
alkiloarylofosforowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
nowej klasy wielofunkcyjnych środków do modyfika-
cji cieczy hydraulicznych i olejów syntetycznych ty-
pu estrów alkiloarylofosforowych, poprawiających 
ich właściwości smarne i wskaźniki lepkości. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wy-
brane bis-chlorometylowane węglowodory aromatycz-
ne, pochodne naftalenu, dwufenylu, eteru dwufenylo-
wego lub dwufenylometanu oraz dwufunkcyjne alko-
hole aromatyczne typu dianolu 22 lub dianolu 33, w 
stosunkach stechiometrycznych, poddaje się na grani-
cy rozdziału faz - rozpuszczalnik organiczny (woda -
w temperaturze 80-100°C polikondensacji, w obec-
ności małych ilości katalizatora w postaci bezwodnego 
chlorku glinu rozpuszczonego w fazie organicznej oraz 
emulgatora w postaci mersolanu sodu rozpuszczonego 
w wodzie. (1 zastrzeżenie) 

C11C P.206375 24.04.1978 

Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów, Białogard, Pol-
ska (Andrzej Muś, Grażyna Tymczak). 

Znicz nagrobkowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie całkowitego wy-
palania parafiny w naczyniu znicza. 

Znicz nagrobkowy według wynalazku ma knot (3) 
wykonany z 4 do 8 warstw cienkiego, chłonnego pa-
pieru (4) w postaci karbowanej bibułki tak zwanej 
krepiny i/lub papieru toaletowego, której po zwinię-
ciu w rurkę jest powierzchniowo oblany parafiną (5). 

(1 zastrzeżenie) 

C12D P. 209748 21.09.1978 

Pierwszeństwo: 23.09.1977 - USA (nr 836,218) 

The Regents of the University of California, Berke-
ley, California, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób czyszczania sekwencji nukleotydowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania 
fragmentu specyficznej dezoksyrybonukleotydowej 
sekwencji w celu rekombinacji z wektorem DNA 
i przeniesienia do mikrooganizmu, który to fragment 
pochodzi z populacji polirybonukleotydów heterogen-
nej pod względem długości i sekwencji, sposób wg 
wynalazku polega na tym, że wytwarza się populację 
transkryptów cDNA polirybonukleotydów, z której co 
najmniej część ma dwa miejsca nacięcia. Transkrypty 
cDNA poddaje się działaniu endonukleazy restrykcyj-
nej zdolnej do katalizowania hydrolizy transkryptów 
cDNA w każdym z obu miejsc nacięcia w celu uzy-
skania homogennego pod względem długości fragmen-
tu specyficznej sekwencji dezoksyrybonukleotydowej. 
Następnie frakcjonuje się fragmenty wytworzone dzia-
łaniem endonukleazy restrykcyjnej na grupy o róż-
nej długości, wydzielając tym samym z transkryptów 
cDNA o różnej długości fragmenty specyficznej sek-
fencji dezoksyrybonukleotydowej homogenně pod 
względem długości, które to fragmenty oczyszcza się 
w celu rekombinacji z wektorem DNA i przeniesienia 
do mikroorganizmu. (4 zastrzeżenia) 

C21C P. 206626 04.05.1978 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Adam Gierek, Jerzy Gierek, Janusz 
Gajda, Leszek Mazur, Stanisław Pawłowski, Teodor 
Tryba, Stanisław Wolff). 

Urządzenie do zwiększenia trwałości wyrobów 
węglowych, zwłaszcza elektrod węglowych 

i grafitowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia umożliwiającego prowadzenie 
procesu w jednym miejscu w sposób najbardziej eko-
nomiczny przy pomocy najprostszych środków tech-
nicznych. 
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Urządzenie do zwiększenia trwałości wyrobów wę-
glowych zwłaszcza elektrod węglowych i grafitowych 
składa się ze zbiorników (1) osadzonych na obracają-
cej się lub przesuwnej platformie (2) i wykorzystuje 
jedną pokrywę (5) posadowioną poza obrębem plat-
formy (2). 

Zbiorniki (1) na platformie (2) są połączone przewo-
dami (18) i (17) oraz zaworami (19) ze zbiornikiem im-
pregnatu (16) umieszczonym poza platformą (2). W u-
rządzeniu wg wynalazku można prowadzić proces im-
pregnacji różnych asortymentów wyrobów węglowych 
i grafitowych. (1 zastrzeżenie) 

C22C 
C25C 

P.212146 T 23.12.1978 

Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska (Zbigniew Bo-
jarski, Jerzy Gala, Antoni Budniok, Eugeniusz Łą-
giewka, Piotr Rehlich). 

Sposób otrzymywania stopów miedź-kadm 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest otrzy-
manie drogą elektrolityczną stopu miedź-kadm w po-
staci zwartych i jednorodnych warstw o grubości po-
wyżej 3.10~4 m, które mogłyby znaleźć zastosowanie 
jako ligatury w procesie wytopu miedzi kadmowej lub 
podlegać obróbce mechanicznej dla otrzymania detali 
o zwiększonej odporności na ścieranie. 

Sposób według wynalazku polegający na elektroli-
tycznym współwydzielaniu miedzi i kadmu z utwo-
rzeniem stopu miedź-kadm na katodzie, charaktery-
zuje się tym, że proces elektrolizy prowadzi się z ką-
pieli galwanicznej, która zawiera winian sodowo-pota-
sowy w ilości od 100 do 350 g/dm3, kadm w postaci 
rozpuszczalnej w wodzie soli kadmowej w ilości od 
0,1 do 0,6 M Cd/dm3, miedź w postaci rozpuszczalnej 
w wodzie soli miedziowej w ilości od 0,1 do 0,5 M 
Cu/dm3, kwas octowy lodowaty w ilości od 20 do 80 
cm3/dm3, wodorotlenek sodowy w ilości od 20 do 100 
g/dm3 oraz jony amonowe w postaci wodnego roztwo-
ru amoniaku lub rozpuszczalnej w wodzie soli amo-
nowej w ilości od 1 do 2 M NH+4/dm3. (1 zastrzeżenie) 

D01G P. 212216 28.12.1978 

DZIAŁ D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

28.12.1978 

Pierwszeństwo: 28.04.1978 - Szwajcaria (nr 4497/78) 

Zellweger Uster AG, Uster, Szwajcaria. 

Sposób regulacji odchyleń ciężaru taśmy włókna 
uzyskiwanej na zgrzeblarkach, rozciągarkach 

i podobnych maszynach oraz urządzenie do realizacji 
tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu 
regulacji. W sposobie według wynalazku do wytwa-
rzania odpowiedniego sygnału pomiarowego (Ui) pier-
wszy organ pomiarowy uzupełnia się przez drugi or-
gan pomiarowy w układzie umożliwiającym umiesz-
czenie drugiego organu pomiarowego w miejscu znaj-
dującym się przed pierwszym organem pomiarowym 
w odniesieniu do kierunku przemieszczania przędzi-
wa. Drugim organem pomiarowym wytwarza się dru-
gi sygnał pomiarowy (U2, Ü6) odpowiadający wzglę-
dnym odchyleniom przekroju poprzecznego przędzi-
wa w stosunku do wartości średniej tych odchyleń 
utworzonej w pewnym ograniczonym przedziale cza-
su. Zarówno pierwszy jak i drugi sygnał pomiarowy 
(Ui, U2, Us, Ue) wykorzystuje się do sterowania co 
najmniej jednego urządzenia regulacyjnego służącego 
do korygowania przekroju poprzecznego taśmy wy-
dawanej z maszyny. 

Urządzenie według wynalazku ma drugi organ po-
miarowy (11, 31) umieszczony przed pierwszym orga-
nem pomiarowym (10, 30) w odniesieniu do kierunku 
przemieszczania przędziwa (9). Drugi organ pomiaro-
wy (11, 31) jest ukształtowany dla przekazywania dru-
giego sygnału pomiarowego (U2, Ue). Urządzenie ma 
zespół regulacyjny (13, 17) do sterowania wielkością 
przekroju poprzecznego taśmy przędziwa (9) za po-
mocą pierwszego i drugiego sygnału pomiarowego 
(Ui, U2, Us, Ue). (13 zastrzeżeń) 

D0IG P.212306 T 28.12.1978 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Witold Żurek). 

Bębenek rozwłókniający 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
trwałości bębenka oraz zwiększenia wydajności i po-
lepszenia jakości produktu. 

Bębenek rozwłókniający do przędzarek wyposażo-
ny jest w tarcze zębate (2) nasadzone na spiralny wa-
łek wieloklinowy (1), przy czym zęby tarcz są tak wy-
gięte, iż tworzą jeden zwój spirali śrubowej. 

(1 zastrzeżenie) 
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D01H P.205602 24.03.1978 

Instytut Włókien Chemicznych, Łódź, Polska (Maria 
Mirosławska, Adam Dąbrowski, Jerzy Cypryk, Euge-
niusz Jaszczak, Wacław Niewiadomski, Danuta Fran-
kowska). 

Sposób wytwarzania mieszanej przędzy z ciągłych 
włókien chemicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
mieszanej przędzy poliamidowej lub poliestrowej o 
zwiększonej w stosunku do przędz wytwarzanych róż-
nicy skurczu pomiędzy składowymi wiązkami włó-
kien. 

Sposób wytwarzania mieszanej przędzy złożonej 
z ciągłych włókien chemicznych różniących się stop-
niem wykurczenia pod wpływem obróbki termicznej, 
uformowanych z tego samego polimeru, polega we-
dług wynalazku na tym, że dwie wiązki włókien wy-
tworzonych z polimeru lub kopolimeru poliamidowego 
lub poliestrowego, przeprowadza się przez element 
grzejny o temperaturze wyższej co najmniej o 5°C 
temperatury przemiany Il-go rzędu i niższej co naj-
mniej o 10°C od temperatury topnienia użytego poli-
meru, a przed wejściem obu wiązek na galetę rozcią-
gającą, jedną z nich oplata się na pałeczce lub na pa-
łeczkach, po' czym po zejściu z gaiety rozciągającej 
obie wiązki poddaje się ewentualnie spętleniu i odbie-
ra na organie odbiorczym. (2 zastrzeżenia) 

D01H P.205604 24.03.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 203679 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych „Polmatex-Cenaro", Łódź, Polska 
(Bogdan Nićka). 

Urządzenie do wytwarzania przędzy z włókien 
naturalnych i chemicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
zjawiska „uciekania" pewnej ilości włókien wraz z 
odsysanym powietrzem. 

Urządzenie do wytwarzania przędzy z włókien na-
turalnych i chemicznych stanowi nieobrotowa komora 
(2) przędząca, w której umieszczony jest uiglony koł-
pak (3) z centrycznie /usytuowanym kanałem ssącym 
(8) połączonym ze źródłem podciśnienia. 

Komora (2) zamocowana jest do podstawy (4) z 
otworami (5). Powierzchnia kołpaka (3) tworzy szcze-
linę z wewnętrzną powierzchnią komory (2), która na 
wysokości wyprofilowanego zakończenia kołpaka 
przechodzi w pierścieniowe wybranie (6) a następnie 
w otwór (7) odbierający wytwarzaną przędzę. 

(1 zastrzeżenie) 

D01H P. 205755 31.03.1978 

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

Urządzenie dociskowe walców zaciskających 
przędzę w maszynach przędzalniczych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie dociskowe 
walców zaciskających przędzę w maszynach przędzal-
niczych, zwłaszcza w przędzarkach bezwrzecionowych 
do produkcji przędzy o niskiej i średniej numeracji. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji u-
rządzenia umożliwiającej stabilne zatrzymywanie rol-
ki dociskowej wraz z dźwignią w pozycji odsuniętej 
od stałego walca zaciskowego. 

Urządzenie dociskowe według wynalazku ma kor-
pus (1) z dwoma uchwytami, w których na sworzniu 
(3) osadzona jest obrotowo dźwignia (4) wraz z na-
kładką (5), która mocuje trzpień (6) dociskowego wal-
ca i sworzeń (3) za pomocą śruby (8). W wyjęcie (9) 
w dźwigni (4) zaczepione jest cięgno (10) poprzez za-
czep (11). Na cięgnie (10) nałożona jest sprężyna (12), 
która jednym czołem opiera się o wewnętrzną ścian-
kę korpusu (1), a drugim o nakrętkę (13). 

Cięgno (10) prowadzone jest w otworach (14, 15) 
korpusu (1), a nakrętka (13) zabezpieczona jest przed 
obrotem wewnętrznymi ściankami korpusu (1), któ-
ry w tym miejscu ma kształt ceownika. Widełkowa 
dźwignia (16) wraz z osłoną (17) z jednej strony ma 
ręczny uchwyt (18), a z drugiej strony jest zakończo-
na krzywkami (19) współpracującymi z powierzchnia-
mi (20) korpusu (1), w przypadku stabilnego docisko-
wego walca (7) od stałego napędowego walca (22). 
Urządzenia dociskowe stosowane są oddzielnie na każ-
dy punkt przędzący, a korpusy (1) do ramy maszyny 
przymocowane są za pomocą śrub (21). 

(2 zastrzeżenia) 

D01H P.212421 T 30.12.1978 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan Krysicki, 
Zbigniew Kozanecki, Zbyszko Kazimierski, Lech Brze-
ski, Andrzej Siwek, Wojciech Drożdż, Marian Mela-
niuk). 

Wrzeciono maszyny włókienniczej szczególnie 
przędzarki lub skręcarki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia po-
ziomu hałasu w czasie pracy wrzeciona oraz zwięk-
szenia trwałości łożysk wrzeciona. 

Wrzeciono maszyny włókienniczej, szczególnie przę-
dzarki lub skręcarki, którego koniec stanowi czop ło-
żyskowy, podparty w łożyskach powietrznych, cha-
rakteryzuje się tym, że łożysko powietrzne poprzecz-
ne, samogenerujące siłę nośną, stanowi czop łożysko-
wy (3) oraz umieszczone naprzeciw niego dwa rzędy 
obwodowych segmentów łożyskowych (4) podpartych 
w obudowie (1) za pomocą przegubów (5), zaś łożyska 
powietrzne wzdłużne, samosterujące siłę nośną, sta-
nowi czoło czopa (3) oraz tarcza nośna (6) podparta 
kulistym przegubem (7) w obudowie (1). 

(3 zastrzeżenia) 
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D01H P. 212507 T 30.12.1978 

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych „Polmatex-
-Majed", Łódź, Polska (Andrzej Dabiński, Grzegorz 
Inglik). 

Urządzenie napędzające wrzeciona przędzarki 
i skręcarki obrączkowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania bu-
dowy urządzenia charakteryzującego się prostą kon-
strukcją, niezawodnością działania i mającego zdol-
ność samoprzesterowania przy zmianie kierunku obro-
tów wrzecion. 

Urządzenie według wynalazku ma dwie rolki (4) 
i (5) kierujące bezkońcową taśmą (3) oraz ruchomy 
naprężacz (8) w skład którego wchodzi wspornik (15) 
z osadzonym w nim, nastawnie mocowanym prętem 
(20) na którym osadzona jest ruchoma płytka (19) wy-
równawcza, zaopatrzona w wycięcia (18) do zaczepia-
nia sprężyn (17) naciągających suwak (10) z rolką (6) 
napinającą, tworząc łącznie podatne połączenie sprę-
żysto-kompensacyjne. (2 zastrzeżenia) 

D02G P.211826 T 16.12.1978 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Zbigniew Szał-
kowski, Kazimierz Ruszkowski, Wiesław Jakóbczyk). 

Urządzenie do teksturowania filamentów 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do tekstu-
rowania filamentów, techniką skręcania filamentu w 
postaci żyłki lub włókna ciągłego. 

Urządzenie według wynalazku jest wyposażone we 
wrzeciono (1), które w górnej części ma kształt cy-
lindryczny, zaś w pozostałych stożkowy. Wrzeciono (1) 
jest umieszczone współosiowo w tulei (2), której gór-
na część przylega do górnej części wrzeciona (1), przy 
czym wrzeciono (1) i tuleja (2) wykonują względem 
siebie ruch posuwisto-zwrotny. Na tulei (2) jest osa-
dzony płaszcz grzejny (3), zaś w górnej części jest 
wykonany otwór (4) do wprowadzenia filamentu (5) 
do wewnątrz tulei (2), tworzącej komorę teksturującą. 

(2 zastrzeżenia) 

D02G P. 211842 T 15.12.1978 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Wełnianego „Północ", Łódź, Polska (Mirosław Janke, 
Jerzy Sadowski). 

Sposób otrzymywania przędzy włochatej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wydrapywania 
włókien na całym obwodzie przędzy oraz skrócenia 
procesu wytwarzania. Wytwarzanie przędzy włocha-
tej polega na wydrapywaniu włókien przez tarcie ba-
lonującej przędzy o powierzchnię ogranicznika balo-
nu lub zespół ograniczników balonu. 

Wydrapywanie włókien odbywa się w miejscu styku 
przędzy z ogranicznikiem po obwodzie przędzy, przy 
czym kierunek działania siły wydrapującej leży na 
płaszczyźnie zbliżonej do prostopadłej względem osi 
przędzy. Stosowany ogranicznik balonu, a w zespole 
ograniczników przynajmniej jeden, ma roboczą po-
wierzchnię chropowatą albo zaopatrzoną w nacięcia 
lub występy o ostrych krawędziach. (5 zastrzeżeń) 

D04B P.211593 T 09.12.1978 

Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego „Po-
łudnie", Bielsko-Biała, Polska (Jerzy Kubyszek, Jan 
Solich, Józef Borak). 

Sposób wytwarzania dzianin rządkowych zwłaszcza 
na szydełkarkach dwułożyskowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu umożliwiającego wytwarzanie dzianin rządko-
wych bez wyłączania z pracy igieł w poszczególnych 
układach. 
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Sposób wytwarzania dzianin rządkowych polega na 
wprowadzeniu do danego obszaru pracy dwóch przędz 
(Pl i P2). Przędza (Pl) zostaje za pomocą wodzika 
wprowadzona za igłę (2) tarczy (T) w strefę między 
haczyk (4) a otwarty języczek (6). Przędza (P2) zo-
staje wprowadzona za pomocą wodzika na haczyk 
igły (1) cylindra (C) w strefę między haczyk (3) a 
języczek (5). (1 zastrzeżenie) 

D04H P. 211472 T 04.12.1978 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Zbigniew Szał-
kowski, Kazimierz Ruszkowski). 

Sposób wytwarzania włókniny klejonej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania włók-
niny wykazującej mniejszą sztywność, wyższą prze-
puszczalność powietrza oraz mniejszą masę powierz-
chniową. 

Sposób wytwarzania włókniny klejonej z runa zło-
żonego z luźno ułożonych włókien i napojonego środ-
kami wiążącymi, polega na tym, że napojone i odżęte 
runo poddaje się przed procesem suszenia jedno- lub 
wielokierunkowemu rozciąganiu o 30-50%. 

(1 zastrzeżenie) 

D05B P.205485 21.03.1978 

Zakłady Metalowe im. Gen. Waltera „Predom-Łucz-
nik", Radom, Polska (Stefan Krupa). 

Maszyna do szycia z automatycznym obrzucaniem 
dziurki 

Wynalazek dotyczy maszyny do szycia z automa-
tycznym obrzucaniem dziurki o regulowanej szero-
kości i gęstości ściegów jednakowo dla całego obwo-
du oraz z ciągłą zmianą położenia igły. 

Maszyna do szycia według wynalazku ma w zna-
nym mechanizmie napędu transportera dodatkowe 
krzywki (28) i (29) współpracujące z mechanizmem 
krzywek wzorów ściegów i realizujące sterowanie ru-
chem wstecznym materiału oraz krzywkę (30) wiążą-
cą współpracę zespołu krzywek mechanizmu trans-
portera z mechanizmem krzywek wzorów ściegów (1). 

Ciągła zmiana położenia igły jest realizowana i re-
gulowana przez krzywkę położenia igły (24) oraz jarz-
mo (16) sterowania położenia igły i szerokości wzo-
rów ściegów zygzakowych. 

Rozwiązanie według wynalazku ma zastosowanie 
we wszystkich typach zygzakowych i automatycznych 
domowych maszyn do szycia. (2 zastrzeżenia) 

D06M P.206398 25.04.1978 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow-
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Józef Gibas, Gerard 
Bekierz, Kazimierz Pyżalski, Florian Zuzański, Mie-
czysław Zawadzki, Alfons Rataj, Mieczysław Rych-
liński). 

Środek do preparacji osnów i przędzy wątkowej 

Wynalazek umożliwia uzyskanie niskiego współ-
czynnika tarcia między elementami roboczymi maszyn 
a włóknem osnowy lub wątku. Środek według wy-
nalazku składa się z 50-70 części wagowych miesza-
niny alkoholi o łańcuchu węglowodorowym Ci4-C22, 
15-25 części wagowych parafiny i 15-25 części wa-
gowych produktu przyłączenia około 70 moli tlenku 
etylenu i około 5 moli tlenku propylenu do 1 mola 
alkoholu laurylowego. (1 zastrzeżenie) 

D06P P.206347 24.04.1978 

Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego 
„Organika-Rokita", Brzeg Dolny, Polska (Zenon Buc-
ki, Jan Witaszczyk, Jan Przondo, Walentyna Śnie-
górska, Adolf Kała). 

Środek wyrównujący do barwników wełny 
i innych włókien proteinowych oraz poliamidowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie równego i trwa-
łego barwienia wełny i innych włókien proteinowych 
oraz poliamidowych. Środek wyrównujący według wy-
nalazku zawiera, 50-90% wagowych oksyetylenowa-
nej 5-14 molami tlenku etylenu aminy tłuszczowej 
0 12-22 atomach węgla w łańcuchu węglowodorowym, 
5-12% wagowych zsiarczanowanego adduktu alkoho-
lu oleilowego z 100 do 110 molami tlenku etylenu, 
5-20% wagowych mieszaniny Oksyetylenowanych 
alkilofenoli o 6 do 12 atomach węgla w łańcuchu al-
kilowym, 1 do 5 i 10 do 18 molami tlenku etylenu. 

Środek według wynalazku stosuje się przy barwie-
niu wełny i innych włókien proteinowych oraz poli-
amidowych barwnikami reaktywnymi, kwasowymi, 
chromowymi, kwasowymi i metalokompleksowymi 1:1 
1 1:2. (1 zastrzeżenie) 

D21C P.214517 30.03.1979 

Pierwszeństwo: 30.03.1978 - Wielka Brytania 
(nr 12433/78) 

ERCO Industries Limited, Islington, Kanada. 

Sposób bielenia włóknistej masy celulozowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie osiągnięcia do-
brych efektów bielenia przy zmniejszonej ilości środ-
ków bielących. 

Sposób bielenia włóknistej masy celulozowej, zwłasz-
cza ścieru drzewnego, polega na tym, że na wodną 
zawiesinę włóknistej masy celulozowej zawierającą 
rozpuszczone substancje organiczne działa się w pierw-
szym etapie bielenia wodnym roztworem dwutlenku 
chloru lub wodnym roztworem dwutlenku chloru i 
chloru, po czym bezpośrednio po pierwszym etapie 
bielenia, nie stosując przemywania, na zawiesinę dzia-
ła się chlorem. (10 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01H P. 206694 06.05.1978 

Przedsiębiorstwo Materiałów Posadzkowych Prze-
mysłu Węglowego Katowice, Polska (Jan Iwan, Nor-1 

bert Krafczyk, Czesław Napierała, Konrad Weihening). 

Pochylnia toru podsuwnicowego 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zme-
chanizowanie procesu podnoszenia i opuszczania to-
ru podsuwnicowego pociągu zmechanizowanych robót 
torowych. 

Pochylnię toru podsuwnicowego stanowi zespół 2-ch 
szyn jezdnych zamocowanych wspornikowo i syme-
trycznie po obu stronach platform (1) wagonowych 
na konstrukcji wsporczej (2) połączonej przegubowo 
i współosiowo z siłownikami (6) pneumatycznymi 
przetwierdzonymi nierozłącznie z konstrukcją ostoj-
nic (4) wagonowych. Podnoszenie i opuszczanie po-
chylni (5) toru dokonuje się siłownikami (6) pneuma-
tycznymi zasilanymi powietrzem z układu hamulco-
wego pociągu. Pochylenie toru pochylni (5) uzyskuje 
się przez zróżnicowanie wysuwu trzonów tłokowych 
siłowników (6), który jest proporcjonalny do ich od-
ległości od osi obrotu pochylni. (3 zastrzeżenia) 

E02D P. 206746 11.05.1978 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Kopalnictwa 
Surowców Chemicznych, Chorzów, Polska (Norbert 
Wielki). , . -

Sposób fundamentowania zbiornika stalowego 
Przedmiotem wynalazku jest sposób fundamentowa-

nia zbiornika stalowego usytuowanego na terenie za-
grożonym szkodami górniczymi. 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest za-
bezpieczenie pochylenia zbiornika, możliwość dopro-
wadzenia odchylonej osi konstrukcji zbiornika z po-
wrotem do pionu bez konieczności częściowego de-
montażu oraz uchwycenie granicznej' bezpiecznej war-
tości kąta odchylenia osi fundamentu zbiornika od 
pionu. 

Płytę żelbetową fundamentu wykonuje się w kształ-
cie misy (1) z dnem o przekroju spłaszczonego stożka, 
o boku pierścienia (2), w którym osadzone są rury (3) 
zakończone sitami (4). Misę wypełnia się piaskiem, 
tworzącym poduszkę piaskową (5) na której osadzony 
jest zbiornik stalowy (6), do konstrukcji którego za-
mocowany jest sztywno w dogodnym miejscu prze-
twornik elektronicznego miernika kąta odchylenia od 
pionu. (1 zastrzeżenie) 

E02F P.206557 02.05.1978 

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

Urządzenie holownicze cięgnowe, spycharki lub 
podobnej maszyny holowniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
ręcznego zaczepiania uch liny urządzenia do maszy-
ny holowniczej. 

Urządzenie holownicze ciągnowe, spycharki lub po-
dobnej maszyny holowniczej, ma co najmniej jedną 
linę (1) mającą na jednym końcu końcówkę (5) z 
uchem (6) i zaczepem (7) o kształcie nierównoramien-
nej litery V. Końcówka (5) nasadzona jest - na czas 
dojazdu maszyny holowniczej do maszyny, która ma 
być holowana - na ostrze lemiesza lub podobnego 
organu roboczego. Lina (1) ma na drugim końcu koń-
cówkę (2) z uchem (3) zaczepionym na przedni hak 
maszyny holowniczej. Lina (1) zwisa pod dolną ścia-
ną lemiesza lub podobnego organu roboczego. 

Sposób użycia urządzenia jest następujący: ucho (6) 
zaczepia się na hak maszyny, która ma być holowa-
na. Zaczepienia tego dokonuje kierowca maszyny ho-
lowniczej ze swojego siedziska, manewrując ruchami 
lemiesza lub podobnego organu roboczego. Po zacze-
pieniu ucha (6) kierowca maszyny holowniczej, na-
dając maszynie wsteczny ruch, powoduje wysunięcie 
się ostrza lemiesza lub podobnego organu roboczego 
z zaczepu (7) końcówki (5). Po podniesieniu lemiesza 
lub podobnego organu roboczego w położenie mar-
szowe, kierowca rozpoczyna holowanie, które odbywa 
się w kierunku tyłu maszyny holowniczej. Urządzenie 
znajduje zastosowanie do holowania maszyn skażo-
nych chemicznie lub w inny sposób, bądź też znajdu-
jących się na terenie skażonym. Odmiany wykonania 
urządzenia przewidują również holowanie w kierunku 
przodu maszyny holowniczej. . (3 zastrzeżenia) 

E02F P.206631 05.05.1978 

Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownic-
twa Przemysłowego, Bydgoszcz, Polska (Grzegorz Ku-
biak). 

Deskowanie tunelu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie deskowania tu-
nelu o zmiennej wysokości. 

Deskowanie tunelu składa się z dwóch półłupin spi-
nanych ryglami (10) posiadających koła jezdne (11) 
oraz mechanizmy do podnoszenia i opuszczania (12). 
Ściany boczne złożone są z górnych stałych elemen-
tów (1) i dolnych stałych elementów (2) między któ-
rymi montowane są wymienne elementy (3). Zmianę 
wysokości ściany dokonuje się skokowo poprzez roz-
suw na ścianach stałych prowadnic (4) i ruchomej 
prowadnicy (5) oraz podpór (6) i (7) za pomocą prze-
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lotowych otworów (8) i sworzni <9) o wielkość skoku 
zależną od wielkości montowanego wymiennego ele-
mentu (3). Deskowanie według wynalazku stosuje się 
do wykonywania tuneli o różnej wysokości po uprzed-
nim wykonaniu płyty dennej z progami. 

(1 zastrzeżenie) 

E04B P. 206708 10.05.1978 

Łódzki Kombinat Budowlany „Śródmieście", Łódź, 
Polska (Tadeusz Jarczyński, Andrzej Foryś, Euzebiusz 
Zawadzki, Jan Strzałkowski, Ireneusz Łukowiak). 

Sposób wznoszenia budynków trzonowych 
z zastosowaniem techniki ślizgowej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zmniej-
szenie czasochłonności montażu klatek schodowych 
i ograniczenie przemieszczenia trzona budynku do 
wartości 3-4 cm. 

Sposób polega na tym, że przed przystąpieniem do 
etapu wznoszenia trzonu rozmieszcza się zespół prze^. 
nośników hydraulicznych służących do podnoszenia 
deskowania ślizgowego w układzie zrównoważonym, 
natomiast podczas wznoszenia trzonu najważniejszą 
operacją jest start ślizgu. Pomiary kontrolne wychy-
lenia szalunków zewnętrznych oraz betonu bezpośred-
nio pod ślizgiem, a także poziom pomostu głównego 
prowadzi się na ściśle określonych wysokościach. 

Klatki schodowe usytuowane w obrębie trzona mon-
tuje się sukcesywnie w miarę wznoszenia trzonu sto-
sując nierozbieralne pomosty ruchome. Dystans mię-
dzy pomostem górnym i dolnym utrzymuje się w 
granicach 300-330 cm. (2 zastrzeżenia) 

E04B P. 213165 T 31.01.1979 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Jan Mikoś, Albin Loska, Jan Kowal). 

Sposób i uszczelka do uszczelniania złączy pionowych 
i poziomych ścian zewnętrznych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie sposobu uszczelniania złącza, który wyelimi-
nowałby konieczność specjalnego profilowania obrze-
ży elementów prefabrykowanych. 

Sposób uszczelnienia złączy pionowych ścian ze-
wnętrznych polega na tym, że do jednego z płaskich 
pionowych obrzeży (4, 5) elementów prefabrykowa-
nych (6, 7) lub do każdego obrzeża umocowuje się 
uszczelkę, która po dociśnięciu w czasie montażu ele-
mentów prefabrykowanych tworzy uszczelnienie złącza. 

Uszczelka do uszczelnienia złączy pionowych i po-
ziomych ścian zewnętrznych w przekroju poprzecz-
nym ma kształt zbliżony do małej litery q i w części 
owalnej składa się z węża (1) z karbami wzdłużnymi, 
a w pozostałej części z taśmy (3) korzystnie z samo-

' dociskającym do zewnętrznego lica ścian zagięciem (2). 
(3 zastrzeżenia) 

E04C 
B21B 

P. 213026 T 25.01.1979 

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwice, 
Polska (Edward Zgłobicki, Tadeusz Prajsnar, Mieczy-
sław Pietrzyk, Roman Wusatowski, Zygmunt Kurz, 
Adam Godyń, Jacek Ciepliński). 

Drut żelbetowy na siatki do zbrojenia betonu 
i sposób wytwarzania tego drutu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego drutu żebrowanego i takiego sposobu jego wy-
twarzania, który eliminuje wady w zakresie użebro-
wania pręta i upraszcza proces technologiczny wytwa-
rzania. 

Przedmiotem wynalazku jest drut żebrowany do 
zbrojenia betonu który znamionuje się tym, że w wi-
doku od czoła poprzecznego przekroju ma kształt 
podwójnego sferycznego wieloboku ze wspólnymi dla 
obydwu wieloboków zaokrąglonymi narożami. Mniej-
szy sferyczny wielobok stanowi obrys poprzecznego 
przekroju pręta z pominięciem żeber, a większy sfe-
ryczny wielobok stanowi obrys poprzecznego przekro-
ju pręta wraz z żebrami. Pręt ten według wynalazku 
wytwarza się sposobem jednokrotnego profilowania 
okrągłego wsadu w jednym profilowym rolkowym cią-
gadle z wrębami naciętymi w sferycznych wykrojach 
jego profilujących rolek. (5 zastrzeżeń) 
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Е04H P. 213426 13.02.1979 

Płocka Stocznia Rzeczna, Płock, Polska (Andrzej 
Karwat, Zygmunt Filipiak, Romuald Bronisławski). 

Basen kąpielowy pływający, zwłaszcza dla akwenów 
o wodzie zanieczyszczonej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie kąpieli w akwe-
nach o wodzie zanieczyszczonej. 

Basen kąpielowy pływający, zawiera szczelny ka-
dłub stalowy z dnem płaskim, równym pokładem 
i podwójnym poszyciem dna i burt. Dno wewnętrzne 
(1) basenu jest oddalone od dna zewnętrznego (2) o 
odległość (L) większą niż zanurzenie (T) basenu w 
stanie pustym. Poszycie zewnętrzne burt w obszarze 
wolnej burty (Wb) tworzy nawis (3) konstrukcji oka-
lający dookoła kadłub basenu z uskokiem (4), poszy-
cia zewnętrznego umiejscowionym w pobliżu wod-
nicy (5) gdy basen jèst całkowicie napełniony wodą. 

Poziom (6) wody w basenie w dowolnym stanie 
jego napełnienia jest każdorazowo położony powyżej 
poziomu (7) wody za burtą. (2 zastrzeżenia) 

E21B P.206469 29.04.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Gór-
niczego „Budokop", Mysłowice, Polska (Jerzy Go-
dziek, Zdzisław Lebet). 

Wiertło do obrotowego wiercenia otworów w skałach 

Przedmiotem wynalazku jest wiertło do obrotowe-
go wiercenia otworów w skałach. Zagadnieniem podle-
gającym rozwiązaniu jest skonstruowanie wiertła, któ-
re nie klinuje się w otworze wierconym oraz umo-
żliwia wiercenie długich otworów. 

Wiertło według wynalazku składa się z żerdzi (1), 
która ma obydwa końce nagwintowane. Na jeden ko-
niec żerdzi (1) nakręcony jest raczek (2), a drugi ko-
niec wkręcony jest do głowicy przedmuchowej (3). 

(1 zastrzeżenie) 

E21B P.206492 28.04.1978 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Geologicz-
ne, Tychy, Polska (Daniel Dudycz, Roman Mroczka, 
Andrzej Owczarek, Włodzimierz Panasiuk, Krzysztof 
Reda, Jerzy Ryndak). 

Urządzenie wolnospadowe 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie wolnospa-
dowe do wbijania sondy przy badaniach geologicz-
no-inżynierskich gruntu. 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest wyeli-
minowanie urywania się żerdzi w wyniku działania 
naprężeń rozciągających. 

Urządzenie wolnospadowe zbudowane jest z kowad-
ła (1) umieszczonego na sprężystej podkładce (2) su-
wliwie w dolnym okularze (3) odpowiednio ukształto-
wanej nadążnej belki (4), której górny okular (5) po-
łączony jest suwliwie za pośrednictwem czopa (6) z 
prowadnicą (7) umieszczoną luźno drugim końcem w 
kowadle (1). Na prowadnicy (7) nasadzony jest suwli-
wie młot (8) wyposażony w dolnej części w bijak (9) 
z łożyskowymi kulkami (10) w pierścieniowym wybra-
niu (11), zaś w górnej części młot (8) ma inne łożysko-
we kulki (13) w pierścieniowym wybraniu (12) oraz 
trwale zamocowany wspornik (14) z obrotowo osadzo-
nymi odpowiednio ukształtowanymi krzywkami (15) 
i (16)- (1 zastrzeżenie) 

E21B P.206521 02.05.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicz-
nej, Warszawa, Polska (Stanisław Fabiańczyk, Zbi-
gniew Wilk, Adam Siwiecki). 

Urządzenie do pobierania próbek skał 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pobierania prób 
sypkich skał zawodnionych bez ich wymieszania z za-
chowaniem naturalnego ułożenia warstwowego. 

Urządzenie do pobierania próbek skał ma pojemnik 
(1) składający się z zewnętrznej rury (2) ze ślimakami 
(3, 4) na powierzchni, wlotowymi otworami (5) z po-
krywy (6) z przelotowym otworem (7) i dekla (8). 



NT 25 (157) 1979 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 55 

W zewnętrznej rurze (2) umieszczona jest przysłona 
wewnętrznej rury (9) zawieszona na trzpieniu (11) 
stanowiącym u góry zwornik do wiertniczego przewo-
du oraz oś jednokierunkowego kłowego sprzęgła (12). 
Dolna tarcza (13) sprzęgła (12) zamocowana jest na 
pokrywie (6) i umieszczona przesuwnie na trzpieniu 
(11), zaś górna tarcza (14) z ryglem (15) przesuwnie 
na trzpieniu (11), przyciskana jest sprężyną (16) do 
dolnej tarczy (13). (1 zastrzeżenie) 

E21D P. 205223 10.03.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu P. 72177 

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom, Polska 
(Józef Małoszewski, Mieczysław Cieślik, Joachim 
Głombik, Stanisław Grzymała, Ryszard Kałat, Antoni 
Kandzia, Rudolf Kliber, Adam Klich, Konrad Kuczyń-
ski, Rudolf Makiołka, Jerzy Lis, Władysław Sacher, 
Andrzej Sobejko). 

Układ wyciągu kubłowego do prowadzenia górniczych 
robót udostępniających złoże 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu umożliwiającego załączenie układu wału elek-
trycznego dwóch jednobębnowych maszyn wyciągo-
wych z napędem asynchronicznym w czasie nie dłuż-
szym jak 5 sekund i po przebyciu przez opuszczanie 
w obrębie nadszybia naczynie wydobywcze odległości 
nie większej od 0,1 m. Układ według wynalazku cha-
rakteryzuje się tym, że obwód wirnikowy jednego 
pomocniczego silnika (4) jest włączony równolegle do 
rozruchowego rezystora (10) rezystor (72) a w obwód 
wirników drugiego pomocniczego silnika (6) jest włą-
czony równolegle do rozruchowego rezystora (12) re-
zystor (73), z tym, że obwody wirnikowe pomocniczych 
silników (4, 6) są połączone ze sobą poprzez rezystory 
(72, 73) za pomocą stycznika. (74). (2 zastrzeżenia) 

E21D P.206678 06.05.1978 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Siersza", Trzebinia, 
Polska (Stefan Pająk, Edmund Pałka, Władysław Dą-
browski, Tadeusz Buczek). 

Urządzenie do zabezpieczania ociosu ściany 
z obudową stalową szczególnie zmechanizowaną 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zabez-
pieczania ociosu ściany z obudową stalową, szczególnie 
zmechanizowaną, przed odspojeniem się mas skalnych. 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skon-
struowanie urządzenia, które eliminuje stosowane do-
tychczas zabezpieczenia drewniane. 

Urządzenie zawiera siłownik (1) wyposażony w na-
sadkę (2) oraz zamocowaną do niej płytę ociosową 
(3). Siłownik (1) połączony jest przegubowo ze strop-
nicą obudowy (6), przy czym od strony płyty ocioso-
wej siłownik (1) podwieszony jest przegubowo za po-
mocą wieszaka (7) w postaci płyty osłonowej, zamoco-
wanego również przegubowo do nasadki (2). 

(1 zastrzeżenie) 

E21F 
G01V 

P.205931 07.04.1978 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek", Katowice, 
Brynów, Polska (Janusz Koza, Marian Filipek, Lud-
wik Graca, Piotr Mitręga, Andrzej Wcisło, Zygmunt 
Gerlach). 

Wielokanałowe urządzenie do lokalizacji ognisk 
wstrząsów górotworu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest możli-
wość natychmiastowego określenia parametrów 
wstrząsów górotworu. 

Wielokanałowe urządzenie do lokalizacji ognisk 
wstrząsów górotworu, w którym czujnikami są sejs-
mografy połączone linią przesyłową z układem odbior-
czym na powierzchni charakteryzuje się tym, że sejs-
mografy (3) mają wbudowany wzmacniacz symetrycz-
ny prądowy (1) połączony na powierzchni z układem 
wejściowym (7), a następnie poprzez wzmacniacz (8) 
i układy progowe (9) z układem pomiaru różnic cza-
sowych i czasu trwania wstrząsu. 

Dane licznika synchronicznego (13) są pamiętane w 
układach pamięci (14) sterowanych z bloku adresów 
wpisu i bloku adresów odczytu (17) i/lub priorytetowo 
z układu współpracy z maszyną cyfrową (19). Układy 
wejściowe (7) składają się z symetrycznych filtrów 
typu podwójne „T" (5) połączonych z symetrycznym 
wtórnikiem (6) o bardzo dużej rezystancji wejściowej. 

(2 zastrzeżenia) 
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E21F P.206659 05.05.1978 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Bytom, Polska 
(Józef Małoszewski, Mieczysław Cieślik, Joachim 
Głombik, Stanisław Grzymała, Ryszard Kałat, Antoni 
Kandzia, Rudolf Kliber, Adam Klich, Konrad Ku-
czyński, Jerzy Lis, Rudolf Makiołka, Władysław Sa-
cher, Andrzej Sobejko). 

Naczynie pionowego transportu kopalnianego 
w tymczasowych urządzeniach wyciągowych 

Przedmiotem wynalazku jest naczynie pionowego 
transportu kopalnianego przeznaczone dla jazdy lu-
dzi, prac rewizyjno-naprawczych i przewozu materia-
łów w szybach wyposażonych w tymczasowe urządze-
.nia wyciągowe. 

Naczynie pionowego transportu kopalnianego cha-
rakteryzuje się tym, że przestrzeń cylindryczna na-
czynia ma komory (1) przedzielone między sobą co 
najmniej dwoma poziomymi płytami (2) podestowy-
mi, zakrywającymi przekrój naczynia, podpieranymi 
zamkniętymi pierścieniami (14) mającymi zamykane 
otwory (3) włazowe. Pobocznicę naczynia stanowi kosz 
(4) ażurowy z wrotami (5) usytuowanymi między pły-
tami (2) podestowymi, przy czym górna płyta (2) po-
destowa znajduje się 1,2-1,5 metra poniżej krawędzi 
(6) górnej pobocznicy naczynia. 

Naczynie charakteryzuje się również tym, że jego 
układ nośny składa się z dwóch cięgieł (7) usytuo-
wanych przeciwległe na pobocznicy naczynia, rów-
nolegle do jego podłużnej osi połączonych ze sobą co 
najmniej dwoma zamkniętymi pierścieniami (14) pod-
pierającymi płyty (2) podestowe usytuowanymi w 
płaszczyznach prostopadłych do osi (8) podłużnej na-
czynia. W górnej części naczynia cięgła (7) łączy bel-
ka (9) nośna wraz z usytuowanym w osi (8) podłużnej 
naczynia wieszakiem (10) zawieszonym na zawiesiu 
(11) hakowym. (2 zastrzeżenia) 

E21F P.206707 10.05.1978 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Bytom, Polska 
(Józef Małoszewski, Mieczysław Cieślik, Joachim 
Głombik, Stanisław Grzymała, Ryszard Kałat, Antoni 
Kandzia, Rudolf Kliber, Adam Klich, Konrad Kuczyń-
ski, Jerzy Lis, Rudolf Makiołka, Władysław Sacher, 
Andrzej Sobejko). 

Urządzenie do pionowego transportu kopalnianego 
materiałów drobnych i sypkich zwłaszcza 

tymczasowym wyciągiem szybowym 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skon-
struowanie urządzenia, które spełniając warunki tech-
niczne dla naczyń w pionowym transporcie kopalnia-

nym może być jednocześnie użyte jako środek do 
przemieszczania materiałów w transporcie poziomym. 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do piono-
wego transportu materiałów drobnych i sypkich 
zwłaszcza tymczasowym wyciągiem, szczególnie przy 
drążeniu górniczych wyrobisk udostępniających. 

Urządzenie składa się z szeregu modułowych ele-
mentów (1) przestrzennych, z których każdy zawiera 
złożony z elementów (2) płytowych (3), korzystnie w 
kształcie prostopadłościanu, którego podstawa górna 
jest otwarta, usytuowane przeciwległe cięgła (4), trwa-
le połączone z bocznymi elementami (2) płytowymi 
pojemnika (3). Cięgła (4) posiadają przy każdym ze 
swych końców po jednym otworze (5), przy czym osie 
cięgieł (4) i osie otworów (5) leżą w jednej płaszczyź-
nie ze środkiem ciężkości bryły pojemnika (3), zaś 
przeciwległe otwory (5) w cięgłach (4) są współosiowe. 

Modułowy element (1) przestrzenny ma obwód (6) 
otwartej podstawy górnej ukształtowany przystająco 
do kształtek (7) trwale połączonych z pojemnikiem (3) 
przy krawędziach jego podstawy dolnej. Przy obwo-
dzie (6) otwartej podstawy górnej, korzystnie na na-
rożach usytuowane są otwory (8). 

Modułowe elementy (1) przestrzenne są połączone 
ze sobą przegubami, których sworznie (9) przechodzą 
przez otwory w cięgłach (4). Pierwszy z szeregu mo-
dułowych elementów (1) przestrzennych ma cięgna 
(11) przechodzące przez otwory (8) przy obwodzie (6) 
górnej podstawy dla podwieszenia urządzenia do zna-
nego zawiesia (10) hakowego urządzenia wyciągowego. 

(1 zastrzeżenie) 

E21F P.206751 11.05.1979 
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Bytom, Polska 

(Józef Małoszewski, Mieczysław Cieślik, Joachim 
Głombik, Stanisław Grzymała, Ryszard Kałat, Antoni 
Kandzia, Rudolf Kliber, Adam Klich, Konrad Kuczyń-
ski, Jerzy Lis, Rudolf Makiołka, Władysław Sacher, 
Andrzej Sobejko). 

Urządzenie do transportu łukowej obudowy górniczej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skon-
struowanie urządzenia nadającego się do transportu 
łukowej obudowy w każdym transportowym wyrobis-
ku górniczym bez ręcznego przeładunku obudowy. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że zawiera dwa 
równoległe cięgła (1) połączone każde z jednego koń-
ca belką (2) nośną z przegubowym trzonem (3) wie-
szakowym, z drugiego końca płytą (4). Na cięgłach 
(1) osadzone są przesuwnie w dwóch płaszczyznach 
prostopadłych do osi cięgieł (1) równolegle między 
sobą prowadnice (5) z zamocowanymi do nich prze-
suwnie i blokowanymi w ich dowolnym położeniu 
parami kształtowych elementów (6) zaciskowych. 
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Krawędzie (7) elementów (6) zaciskowych znajdujące 
się wewnątrz gabarytu urządzenia mają cztery łoża 
(8) dla posadowienia stosów (9) odcinków łukowych 
obudowy górniczej, ukształtowane przystająco do jej 
profilu. Długość przesuwu elementów (6) zaciskowych 
w prowadnicach (5) umożliwia umieszczanie w urzą-
dzeniu stosów (9), z których każdy może zawierać 
szereg odcinków obudowy. (1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

F01D P. 206806 15.05.1978 

Polska Akademia Nauk Instytut Maszyn Przepły-
wowych, Gdańsk, Polska (Robert Szewalski). 

Sposób podwyższenia sprawności obiegu 
energetycznego turbiny parowej na parametry 

nadkrytyczne 

Sposób podwyższenia sprawności obiegu energetycz-
nego turbiny parowej na parametry nadkrytyczne cha-
rakteryzuje się tym, że wymiennik wysokotempera-
turowy ciepła jest zasilany co najmniej z dwóch lub 
większej liczby upustów (Ui i U2) przy różnych ciś-
nieniach powyżej punktu krytycznego i odpowiadają-
cych im temperaturach, wynikających z przebiegu 
ekspansji w turbinie (Ti). 

W trakcie ekspansji pary w turbinie (Ti) następuje 
taki dobór ciśnień przegrzewów międzystopniowych, 
aby średnie temperatury doprowadzania ciepła w 
przegrzewaczach międzystopniowych odbiegały jak 
najmniej od średniej temperatury doprowadzania cie-
pła do czynnika pracującego w wytwornicy pary (K) 
przed wlotem do turbiny (Ti), zbliżając obieg do ideal-
nego obiegu parowego charakteryzującego się dopro-
wadzeniem ciepła z zewnątrz w trakcie ekspansji przy 
ściśle stałej temperaturze czynnika. (2 zastrzeżenia) 

F02B P. 206325 22.04.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 188947 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Wacław 
Miga). 

Dwusuwowy silnik spalinowy z zapłonem iskrowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
strat wylotowych paliwa oraz obniżenia emisji węglo-
wodorów przez układ wylotu spalin. 

Silnik spalinowy dwusuwowy według zgłoszenia nr 
P. 188947 zawierający układ ssący, kanały dolotowe, 
wylotowy i dodatkowe kanały doprowadzające po-
wietrze przez zawory samoczynne do kanałów dolo-
towych, charakteryzuje się tym, że ma dodatkowe 
kanały dolotowe (2) połączone z kanałami (9) dopro-
wadzającymi powietrze. Wloty do dodatkowych ka-
nałów dolotowych (2) ze skrzyni korbowej (7) są za-
mykane okresowo suwakami obrotowymi (10) wiru-
jącymi wraz z wałem korbowym (8). 

Okienka dodatkowych kanałów dolotowych (2) ma-
ją górne krawędzie usytuowane powyżej górnych kra-
wędzi okienek dolotowych (1). Dolne krawędzie do-
datkowych kanałów dolotowych (2) usytuowane są na 
wysokości górnych krawędzi okienek dolotowych (1). 

(1 zastrzeżenie) 

F02P P.206324 21.04.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małoli-
trażowych „BOSMAL", Bielsko-Biała, Polska (Ryszard 
Boruta). 

Sposób i układ elektronicznego sterowania zapłonem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu i układu elektronicznej regulacji kąta wyprze-
dzenia zapłonu wyzwalanego bezstykowo ze stabili-
zacją energii iskry, przełączanej elektronicznie, za-
pewniając dużą dokładność działania, niezawodność 
oraz trwałość, przy jednoczesnej prostocie konstruk-
cyjnej i zmniejszonych stratach mocy. 

Sposób elektronicznego sterowania zapłonem pole-
ga na wytwarzaniu impulsu sterującego bezstykowym 
wyzwalaniem zapłonu o stabilizowanej energii iskry 
w silnikach spalinowych, w momencie zrównywania 
się dwóch generowanych równocześnie przebiegów 
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przez sprzężony z wałem silnika inicjator magneto-
indukcyjny, z których jeden przebieg ukształtowany 
jest stosownie do wymaganej przez silnik charakte-
rystyki kąta wyprzedzenia zapłonu z uwzględnieniem 
zewnętrznych i wewnętrznych parametrów pracy sil-
nika, a drugi przebieg nie poddawany jest żadnemu 
przekształceniu. 

Układ zapłonowy, charakteryzuje się tym, że ma 
spolaryzowane napięciem stabilizowanym uzwojenie 
(Zi) inicjatora magnetoindukcyjnego (2), połączone po-
przez generator funkcji (3), detektor szczytowy (4), 
układ sumujący (5) z komparatorem (6), z którego 
wejściem nieodwracającym połączone jest uzwojenie 
(Z2) inicjatora magnetoindukcyjnego (2), natomiast 
wyjście komparatora (6) połączone jest wprost i przez 
przerzutnik monostabilny (7) z elektronicznym ukła-
dem rozdzielającym (8), z którym połączony jest po-
nadto poprzez układ formujący (11) impulsator syn-
chronizujący (10), zaś wyjścia elektronicznego układu 
rozdzielającego (8) połączone są poprzez wzmacniacze 
mocy (9) w znany sposób z uzwojeniami pierwotny* 
mi cewek zapłonowych (CZ). (8 zastrzeżeń) 

F02N P.206178 17.04.1978 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej, Świdnica, 
Polska (Eugeniusz Nakonieczny, Jan Szeliga, Janusz 
Szpitalak, Stanisław Rajkowski). 

Półautomat do klinowania zwłaszcza sznurkiem 
i zaciskania żłobków wirnika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji urządzenia do pracy w cyklu półautomatycz-
nym, umożliwiającego bezodpadowe cięcie sznurka o-
raz klinowanie pojedynczych żłobków w dowolnym 
miejscu na obwodzie wirnika, o dużej niezawodności 
działania i niewielkich gabarytach. 

Półautomat do klinowania według wynalazku skła-
da się z zespołu odwijania sznurka (8), zespołu poda-
wania sznurka (4), zespołu napędu narzędzia klinu-
jącego (1), zespołu mocowania wirnika (2), zespołu 
obrotu i blokady wirnika (3), zespołu podtrzymują-
cego wirnik podczas zaciskania (5), zespołu kontroli 
zamocowania wirnika (7) oraz układu sterowania (6). 

(2 zastrzeżenia) 

F04B P. 206710 10.05.1978 

Fabryka Maszyn Budowlanych „BUMAR-HYDRO-
MA", Szczecin, Polska (Władysław Doliński). 

Wielotłokowa osiowa pompa hydrauliczna 

Wynalazek dotyczy wielotłokowej osiowej pompy 
hydraulicznej z wychylnym wirnikiem, ułożyskowa-
nym przegubowo swymi przeciwległymi kulistymi 
gniazdami czołowymi. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepszenia po-
łączenia przegubowego tłoczyska z tłokiem, oraz do-
datkowe dławienie przepływu oleju, doprowadzanego 
do przegubowego połączenia tłoczyska z kopułą wału 
napędowego. 

Pompa według wynalazku ma w kulistym gnieździe 
(21) tłoczyska (2) ułożyskowaną kopułę (1), a w jej 
wewnętrznym gnieździe jest ułożyskowany zaczep ku-
listy (5) osadzony na cięgnie (7). 

Precyzyjny luz montażowy, przegubowego połącze-
nia tłoczyska (2) z kopułą (1), jest zapewniony wcis-
kiem trzpienia (35) cięgna (7) do otworu (30) i zabez-
pieczony kołkiem (9). Tłok (10) ma kuliste powierzch-
nie czołowe o niejednakowych promieniach, lecz wy-
prowadzonych ze wspólnego punktu (A). Do kulistych 
powierzchni czołowych tłoka (10) przylegają talerze 
(17 i 18). Położenie wzdłużne tłoka (10) i talerzy na 
tłoczysku (2) jest ustalane kołnierzem (23) trzpienia 
(49), wciśniętego do wspólnego otworu (30). Punkt (A) 
wyznacza środek przegubu tłoczyska (2) z tłokiem (10). 

Talerz (17) ma stożkowy otwór (41). Stożkowy otwór 
(41) zapewnia osadzenie talerza (17) na tłoczysku (2) 
bez nadmiernego luzu promieniowego, a przy tym 
stwarza pierścieniową szczelinę, dławiącą przepływ 
oleju z komory (48), otworem (40) do kulistego gniaz-
da (21). Dławienie to zmniejsza efekt hydrostatyczne-
go odciążenia przegubu i dopuszcza stosowanie śred-
nicy kulistego gniazda (21) odpowiednio większej od 
średnicy (d) tłoka (10). (5 zastrzeżeń) 

F04D P.205937 07.04.1978 

Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska Zakład Remon-
towo-Montażowy, Koszalin, Polska (Ferdynand Pa-
włowski, Stanisław Furmaniuk). 

Pompa odśrodkowa zwłaszcza do płynnych środków 
spożywczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji pompy zapewniającej poprawę sanitar-
nych warunków transportu oraz mechaniczne napeł-
nianie cystern płynem umieszczonym poniżej jej 
zbiorników. 
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Pompa charakteryzuje się tym, że ma pokrywę (1) 
przymocowaną do korpusu (2), uszczelkę (3) przyle-
gającą do czołowej powierzchni pokrywy (1) i osa-
dzona suwliwie na wałku (4) pompy. Uszczelka (3) 
osadzona jest w elastycznym sprzęgle (5). Pompa 
znajduje zastosowanie do transportu płynnych środ-
ków spożywczych, zwłaszcza w cysternach transpor-
towych. . (1 zastrzeżenie) 

F04D P. 206277 21.04.1978 

Zakłady Telewizyjne Polkolor - Ośrodek Badaw-
czo-Rozwojowy Techniki Telewizyjnej, Warszawa, Pol-
ska (Wenancjusz Czarycki). 

Mechaniczna pompa próżni wstępnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
masy pompy i mocy stosowanych silników. 

Mechaniczna pompa próżni wstępnej, przeznaczona 
do urządzeń przemysłowych i laboratoryjnych wyma-
gających wysokiej próżni, charakteryzuje się tym, że 
wirnik (8) ma kształt walca, na którego obwodzie 
znajdują się co najmniej dwie lub więcej łopatek (11), 
z których każda stanowi fragment cylindra o wewnę-
trznej średnicy równej średnicy wirnika (8), przy 
czym osie obrotu łopatek (12) znajdują się na two-
rzącej walcowego wirnika (8). (3 zastrzeżenia) 

F04D P. 206508 29.04.1978 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska 
(Stanisław Lidak, Stanisław Smarkusz, Tadeusz Koś-
ciuk). 

Pompa do masy gęstej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji pompy, która nie będzie niszczyła struk-
tury masy, a elementy tłoczące współpracujące ze so-
bą będą pozbawione martwych przestrzeni, stanowią-
cych siedlisko rozwoju szkodliwych bakterii. 

Przedmiotem wynalazku jest pompa do masy gęstej, 
szczególnie do masy mięsnej przeznaczona do pracy 
w linii ciągłej. Pompa składa się z podajnika ślima-
kowego i pompy łopatkowej. W korpusie podajnika 
(1) obrotowo ułożyskowany jest ślimak (4), zaś w o-
budowie pompy łopatkowej (2) mimośrodowo ułoży-
skowany jest wirnik (5) sprzęgnięty ze ślimakiem (4). 
Wirnik ma pierścień (8) z wycięciami, w których 
osadzone są łopatki (9) prowadzone na krzywce (10) 
związanej z pokrywą (11). (5 zastrzeżeń) 

F04D P. 206622 04.05.1978 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Komuna Paryska", 
Jaworzno, Polska (Eugeniusz Rudizki, Tadeusz> Gur-
gul, Kazimierz Makowski. Stanisław Morzyński, Bar-
bara Hoszek, Retiiner Kleinert). 

Pompa wirowa do cieczy zanieczyszczonych 
ciałami stałymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji pompy zapewniającej skuteczne przemy-
wanie dławicy mechainiioznej oraz wzruszanie O'sadu 
muMistego w przestrzeni wirnika i na wlocie, umożli-
wiającej pompowanie mieszaniny o wysokim stopniu 
koncentracji ciał stałych, nawet o silnych własno-
ściach erozyjnych. 
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Pompa ma na końcówce wału silnika zamocowany 
ślimak (10), który wspomaga podawanie ciał stałych 
do pompy, oraz pierścieniową przestrzeń (4) utworzo-
ną pomiędzy kadłubem (1) i ochronną ścianką (2). 
Przez rowki (6) usytuowane w ochronnej ściance (2) 
przepływa woda doprowadzona z zewnątrz gwinto-
wanym otworem (8), która przemywa dławicę i nie 
dopuszcza zanieczyszczeń stałych w obręb współpra-
cujących pierścieni ślizgowych uszczelnień. 

Pompa przeznaczona jest do pompowania wody 
zanieczyszczonej,, zwłaszcza drobnym węglem, szcze-
gólnie w górnictwie do odwadniania przodków i 
szybików. (1 zastrzeżenie) 

F04D P. 206688 10.05.1978 

G. Düsterich GmbH, Sprockhövel, Niemiecka Re-
publika Federalna. 

Wielotłokowa, hydrauliczna maszyna promieniowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji maszyny, w której przy utrzymywaniu ma-
łych strat przeciekowych byłoby możliwe przestawia-
nie pierścienia mimo środowego w dowolnie wiele je-
dinoznacznie, wyznaczalnych położeń pośrednich po-
między oboma ich położeniami krańcowymi bez ko-
nieczności tłoczenia w sposób ciągły czynnika hydrau-
licznego. 

Wielotłokowa hydrauliczna maszyna promieniowa, 
w której stopy tłoków roboczych dolegają do ze-
wnętrznej powierzchni obwodowej pierścienia mimo-
środowego, przemieszczanego promieniowo za pomo-
cą tłoka inastawczego, osadzonego w wale korbowym, 
sięgającym swym czopem, do wewnątrz obudowy ma-
szyny, i w której, tłok nastawczy jest obciążany 
czynnikiem hydraulicznym za pomocą kanałów łącz-
nikowych, znajdujących isię w czopie wału korbo-
wego oraz za pomocą obrotowego zaworu przełą-
czającego; znajdującego się między obudową maszyny 
a czopem wału korbowego, charakteryzuje się tym, 
że tłok nastawczy (6) obiema swymi powierzchniami 
mimośrodowego (5), i ma w środkowym swym za-
kresie kołnierz pierścieniowy (8) szczelnie prowadzo-
ny w pramiemiowym otworze wału korbowego (7), 
przy czym w kanałach łącznikowych (11, 12) znajdu-
jących się między przepustem obrotowym (23) a 
uszczelnionymi komorami cylindrowymi (9, 10) usy-
tuowanymi po obu stronach kołnierza pierścienio-
wego (8), a przeznaczonych na czynnik hydrauliczny, 
doprowadzany do nich tylko w okresie czasu prze-
mieszczania pierścienia mimośrodowego (5), są 
umieszczone naprzemian odblokowywane zawory 
zwrotne (17, 18). (16 zastrzeżeń) 

Г15В P. 205375 15.03.1978 

Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej 
„PZL-HYDRAL", Wrocław, Polska (Roman Batog, 
Józef Wołodźko, Wiktor Suchy). 

Rozdzielacz hydrauliczny 

Przedmiotem wynalazku jest rozdzielacz hydrau-
liczny, suwakowy, wielodrogowy, wielosekcyjny, sto-
sowany zwłaszcza w hydraulice siłowej. Wynalazek 
rozwiązuje zagadnienie możliwości zastosowania roz-
dzielacza dla około dwukrotnie większych przepły-
wów maksymalnych przy niezmienionych wymiarach 
w porównaniu ze znanymi rozdzielaczami, zmniejsze-
nia oporu hydraulicznego i podwyższenia sprawności 
rozdzielaaza. 

Rozdzielacz hydrauliczny zawiera dwa kanały zle-
wowe (6) i (7) połączone kanałem wyrównawczym 
(5) wykonanym w pokrywie wlotowej (1), zaś przy 
umieszczeniu w kanale wyrównawczym (5) zaworu 
przelewowego (4), w kamale zlewowym pokrywy wy-
lotowej (3) umieszczono zwężkę (8) wyrównującą 
różnicę ciśnień działającą na suwaki (10). 

(2 zastrzeżenia) 

F15B P. 221590 T 09.12.1978 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Rozbark", Bytom, 
Polska (Ludwik Pyzik, Józef Sosinka, Józef Kamiński, 
Zygmunt Jaromin, Stanisław Zając). 

Urządzenie do sprawdzania elementów 
hydrauliki siłowej 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przezna-
czone do siprawdizania elementów hydraulika siłowej 
i przewodów giętkich stosowanych zwłaszcza w gór-
niczych obudowach zmechanizowanych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji i równoległego sprawdzania wszystkich 
stosowanych dotychczas elementów hydrauliki siłowej. 

Urządzenie składa się z trzech niezależnych obwo-
dów hydraulicznych zasilanych wspólnym agregatem 
pompowym (1) i połączonych ze sobą za pomocą prze-
wodu wysokiego ciśnienia (2), przewodu niskiego ciś-
nienia (3) oraz przewodu spływowego (4). Wszystkie 
części składowe każdego z tych obwodów są umiesz-
czone w obudowie wykonanej z metalowych kątow-
ników i blach osłonowych. 

Obwód „A" urządzenia przeznaczony jest do stero-
wania wysokim ciśnieniem i jest wyposażony w za-
wór odcinający (6) oiraz w rozdzielacz (7). Obwód „B" 
natomiast jest przeznaczony do sprawdzania różnych 
elementów, a zwłaszcza bloków zaworowych, rozdzie-
laczy itp. Trzeci obwód „C" tego urządzenia służy 
do siprawdizania przewodów giętkich. 

Urządzenie według wynalazku nadaje się do sto-
sowania zarówno w wyspecjalizowanych zakładach 
naprawczych jak i w małych warsztatach kopalnia-
nych. (1 zastrzeżenie) 
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F16С P. 205721 31.03.1978 

Kombinat Hulta im. Lenina, Kraków, Polska (Piotr 
Sepielak, Stanislaw Wilkoński, Tadeusz Dyduła). 

Układ smarowania i chłodzenia łożysk 

Przedmiotem wynalazku jest układ smarowania i 
chłodzenia łożysk, izwłaszcza rolki oporowej' walców 
roboczych wielowalcowej klatki walcarki. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie możliwości roz-
dzielenia smarowania od chłodzenia łożysk prizy za-
stosowaniu dwu różnych mediów. 

Układ smarowania i chłodzenia łożysk, posiada 
drążony trzpień (1) z łożyskami jednorzędowymi (2) 
rozdzielonymi pierścieniem (3), na których osadzona 
jest rolka oporowa (4). Trzpień (1) posiadający otwo-
ry (5) i rowki doprowadzające smaru (6), ma wkrę-
cany korek (7) z przelotowymi otworami emulsji (8) 
zakończony stożkiem kierującym (9). Korek (7) wypo-
sażony jest w znaną smarowinicakę (10) osadzoną w 
gnieździe (11) z otoworami przepływu smaru (12). 

(1 zastrzeżenie) 

F16C P. 211299 28.11.1978 

Pierwszeństwo: 20.12.1977 - R F N (nr P 2756745.9) 

Eduard Küsten», Krefeldi, Republika Federalna Nie-
miec (Eduard Küsiters, Werner Hartmann, Valentin 
Appenzeller). 

Walec chłodzony i sposób wykonywania 
walca chłodzonego 

Przedmiotem wynalazku jest walec chłodzony, skła-
dający się z metalowego pełnego rdzenia z płaszcza 
w postaci tulei, wykonanego z tworzywa sztucznego, 
przy czym ma wewnętrznej powierzchni płaszcza znaj-
dują się rowki. 

Przedmiotem wynalazku jest także sposób wykony-
wania walca chłodzonego. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie takiego ukształ-
towania wałka aby na jego powierzchni nie pozo-
stawały odciśnięcia rowków, pełniących rolę kanałów 
chłodzenia. 

Walec według wynalazku cechuje się tym,, że jego 
rdzeń (1) jest chłodzony od wewnątrz, a w rowkach 
(5) płaszcza' (2) jest umieszczony odporny na zgniata-

nie przewodnik ciepła w postaci zagęszczonego prosz-
ku metalu, który styka się zarówno z powierzchnią 
rdzenia (1) jak i z powierzchnią płaszcza (2). 

Sposób według wynalazku polega na tymi, że płasizcz 
walca wykonuje się oddzielnie i wyposaża się go w 
rowki, po czym płaszcz walca ogrzewa się a rdzeń 
oziębia i w takim stanie płaszcz walca osadza się na 
rdzeniu a następnie do rowków wprowadza się pro-
szek metalowy i zagęszcza się goi. 

Walec według wynalazku ma zastosowanie głównie 
w przemyśle papierniczym i poligrafii. 

(12 zastrzeżeń) 

F16C P. 211818 T 14.12.1978 

Fabryka Łożysk Tocznych im. M. Buczka, Kraśnik, 
Polska (Staniisław Bednarczyk, Józef Kolano,, Marian 
Niezgoda, Stefan Łapucki). 

Łożysko kulkowe dwurzędowe 

Przedmiotem wynalazku jest łożysko kulkowe dwu-
rzędowe przeznaczone do łożyskowania węzłów kół 
samochodowych, mające zabezpieczenie przed rozdzie-
laniem się pierściemi wewnętrznych łożyska w cza-
sie- wymontowywania łożyska. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie łączenia pierście-
ni wewnętrznych w łożysku dwurzędowym kulkowym. 
Dwa pierścienie wewnętrzne (1) i (la) są połączone 
pierścieniem zatrzaskowym (3), który jest osadzony 
w rowkach (2). (3 zastrzeżenia) 

F16C P. 212073 T 21.12.1978 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan Burcan, 
Marek Sławiński). 

Łożysko ramienia gramofonu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji i łatwego aretowania układu. 

Łożysko ramienia gramofonu stanowi belka (1), z 
którą jest złączone ramię gramofonu, podparta w 
łożysku jednopunktowym (2) i na końcach której są 
przymocowane stałe magnesy (4) i (5) w kształcie 
prostopadłościanu umieszczone nad stałym pierście-
niowym magnesem (6), przy czym jedne z powierz-
chni stałych magnesów (4) i (5) oraz najbliższa im 
powierzchnia stałego pierścieniowego magnesu (6) 
stanowią bieguny magnetyczne o tym samym znaku. 

(1 zastrzeżenie) 
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F16C P. 212323 T 30.12.1978 

Zakłady Urządzeń Chemicznych „Metalchem", To-
ruń, Polska (Andrzej Mroczkawski, Janusz Kurowski). 

Przegub do pompy śrubowej mimosrodowej 

Przedmiotem wynalazku jest przegub do połącze-
nia rotora pompy śrubowej mimośrodowej z wałem 
napędowym zwłaszcza w pompach do agresywnych 
chemicznie i zaniieczyszczonych mediów. Wynalazek 
rozwiązuje zagadnienie uproszczenia budowy. 

Przegub charakteryzuje się tym, że końcówka ro-
tora (1) i wału napędowego (2) przy zachowaniu od-
stępu między ich powierzchniami czołowymi, połą-
czone są łącznikiem (3) za pomocą trzpieni przegu-
bowych (4, 5), które są przesunięte względem siebie 
o 90° oraz posiadają w swej środkowej części sfe-
ryczne zatoczenie, przy czym na końcach łącznika 
(3) zamocowane są zabieraki (6, 7), korzystnie kształ-
tu walcowego, umieszczane we wzajemnie prostopa-
dłych wycięciach (8, 9) końcówek rotora (1) i wału 
napędowego (2). 

Dla zabezpieczenia przed niszczącym działaniem 
agresywnych chemicznie i zanieczyszczonych mediów 
przegub wyposażno w zna>ną obudowę uszczelniającą. 

(6 zastrzeżeń) 

F16C P. 212952 22.01.1979 

Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych 
„MERA-KFAP", Kraków, Polska (Andrzej Czairnec-
k i ) . 

Łożysko krzyżowe sprężynowe 

Przedmiotem wynalazku jest łożysko krzyżowe 
sprężynowe, znajdujące zastosowanie w urządzeniach 
i przyrządach pracujących na zasadzie równowagi sił, 
na przykład w miernikach lub przetwornikach. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podwyższenia 
sprawności działania, ułatwienia montażu sprężyn ło-
żyska i lepszej odporności na uszkodzenia. 

Łożysko krzyżowe sprężynowe składa się z dwóch 
par sprężyn płaskich (1), wzajemnie skrzyżowanych 
zwykle pod kątem prostym. Każda ze sprężyn (1) 
swodm zakończeniem jest przymocowana odpowied-
nio do części stełej - korpusu (3) przyrządu oraz 
do części ruchomej tego przyrządu - dźwigni (4). 
Każda sprężyna płaska (1) ma wycięcie (2) ' którego 
obrzeże jest obrazem funkcji maksymalizującej na-
prężenia gnące w określonym przekroju tej sprężyny 
(1). Korzystnie- to wycięcie (2) jest wyznaczone przez 
równania dwóch półelips i sięga do 1/3 szerokości 
czynnej każdej sprężyny (1). Dwie sprężyny płaskie 
(1) są w położeniu skrzyżowanym zamocowane wy-
cięciami (2) ku sobie. (1 zastrzeżenie) 

F16D P. 211774 T 13.12.1978 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego ,,PZL-Świd-
nilk", âwidnik, Polska (Leopold Chuść). 

Wskaźnik regulacji sprzęgła zwłaszcza 
w pojazdach jednośladowych 

Wynialazek rozwiązuje zagadnienie łatwości ustalenia 
momentu regulacji sprzęgła. 

Wskaźnik regulacji sprzęgła składa się z dźwigni 
(1) osadzonej na wale (9) krzywki (2) oraz punktów (3), 
(4) oznaczonych na Obudowie silnika, przy czym je-
den punkt (3) określa minimum zaś drugi punkt (4) 
maksimum skrajnych położeń punktu (8) dźwigni (1). 

(1 zastrzeżenie) 

F16D P. 211987 T 19.12.1978 

Huta Aluminium „Konin", Konin-Maliniec, Polska 
(Zbigniew Maszewski, Ozesław Staisiewicz, Wiesław 
Urbaniak, Adam Lemański). 

Sprzęgło 

Przedmiotem wynalazku jest sprzęgło do przeno-
szenia momentu obrotowego z maszyny napędzającej 
na maszynę napędzaną. 
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rozłączenia ma-
szyn bez ich rozsuwania. Sprzęgło wg wynalazku 
może być stosowane tam gdizie wymagme jest szybkie 
mechaniczne rozłączenie maszyn bez konieczności ich 
demontażu. 

Sprzęgło składa się z dwóch tarcz zewnętrznych (1) 
z otworami na wał i rowkami po stronie czołowej 
oraz tarczy wewnętrznej (2) z wypustami (3) po je-
dnej stronie i rowkiem (4) po drugiej stronie. W row-
ku (4) umieszczony' jest trzpień (5). Na obwodzie tar-
czy wewnętrznej (2) umieszczony jest pierścień zabez-
pieczający (6) przymocowany do tarczy (2) za pomocą 
wkrętu (7). (1 zastrzeżenie) 

F16D P. 212175 T 27.12.1978 

Politechnika Warszawska,, Warszawa, Polska (Mie-
czysław Białek, Krzysztof Jemielmik). 

Sprzęgło, zwłaszcza dla oprawek do gwintowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
trwałości sprzęgła. Sprzęgło członów wirujących nie-
współosdowo stanowią: człon napędzający (1) albo (2), 
człon napędzany, odpowiednio (2) albo (1), z możli-
wością zmiany zadań tych elementów, tatrcza pośred-
nia (3) oraz przenoszące moment obrotowy elementy 
toczne w postaci kulek (4) albo wałków (14), osadzone 
w parach rowków (5) wykonanych na powierzchniach 
czołowych członów, jak również zespoły kulek (7) 
ustalających osiowo tarczę pośrednią i współpracują-
cych z powierzchniami prostopadłymi do osi. 

Dna rowków zawierających przenoszące moment 
obrotowy kulki (4) określone są w przekroju poprzecz-
nym promieniem, rowki (15) zawierające przenoszą-
ce moment obrotowy wałki (14) mają w przekroju po-
przecznym postać trapezu równoramiennego. 

(2 zastrzeżenia) 

F16D P. 212456 T 29.12.1978 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Tadeusz Tu-
rula). 

Sprzęgło przegubowe zwłaszcza do napędu 
rotorów pomp śrubowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji sprzęgła i zmniejszenia jego gabarytów. 
Sprzęgło według wynalazku składa się z elementów 
łączących (1) najkorzystniej czterech umieszczonych 
jedną częścią - trzpieniami cylindrycznymi, w części 
napędzanej (2), a pozostałą częścią składającą się z 
trzech powierzchni roboczych: dwu płaszczyzn równo-
ległych do osi trzpienia cylindrycznego oraz podstawy 
w kształcie powierzchni kształtowej, w wykonanych 
w końcówce kulistej (3), symetrycznie na powierzchni 
i wzdłuż osi łącznika (4) i końcówki, kanałach o po-
przecznym przekroju prostokątnym. 

Podstawa elementów łączących (1) może być odcin-
kiem powierzchni tworzącej stożka o odpowiednim 
rozwartym kącie wierzchołkowym. Ponadto podstawa 
elementów łączących (1) może być dwoma półpłasz-
czyznami przecinającymi się w półpłaszczyź-
nie symetrii elementu prostopadłej do dwu, rów-
noległych płaszczyzn roboczych pod odpowiednim roz-
wartym kątem. Poza tym podstawa elementów łą-
czących (1) może być odcinkiem powierzchni kulistej. 

(4 zastrzeżenia) 

F16F 
G01D 

P. 205732 31.03.1978 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Technik Kompu-
terowych i Pomiarów Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Technik Komputerowych i Pomiarów Warszawa, Pol-
ska (Edward Bernât). 

Tłumik wahań przeznaczony zwłaszcza 
dla przyrządów pomiarowych 

Wynalazek rozwiązuje, zagadnienie zwiększenia efek-
tu tłumienia wahań organu ruchomego. 

Tłumnik według wynalazku ma obracający się wa-
łek (1) w cieczy tłumiącej umieszczonej w uchwycie 
(4) stanowiącym spiralę śrubową. (1 zastrzeżenie) 
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F16H P.205550 24.03.1978 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Sta-
nisław Kowalski). 

Układ napędowy ciągnika rolniczego 

Przedmiotem wynalazku jest układ napędowy ciąg-
nika rolniczego, zaopatrzony w przekładnię napędu 
jazdy ciągnika skojarzoną z napędem wału odbioru 
mocy. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przełączania bie-
gów bez przerwy w napędzie w dwóch grupach: bie-
gów roboczych i biegów transportowych. 

Układ jest zaopatrzony w znaną kilkubiegową prze-
łączaną za pomocą elementów ciernych skrzynię prze-
kładniową a ponadto w trój członowy mechanizm pla-
netarny i przekładnię o osiach stałych. Człon (zą) 
planetarnego mechanizmu <a4) stanowi całość z wyj-
ściowym wałem (2) skrzyni. Drugi człon (ze) jest po-
łączony z wejściowym wałem (1) za pośrednictwem 
przekładni o osiach stałych złożonej z kół (zi, Z2, 
Z3, Z4) i sprzęgła rozłącznego. Trzeci człon (4) stanowi 
jedną całość z wyjściowym wałem (3) układu. Ponadto 
układ ma dodatkowe sprzęgło do blokowania ze sobą 
dowolnych dwóch z trzech członów planetarnego me-
chanizmu (a4). • (5 zastrzeżeń) 

F16J P. 205266 10.03.1978 

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil", 
Sanok, Polska (Marian Żuk). 

Uszczelnienie elementów obrotowych, 
i zwłaszcza wałków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji i skutecznego uszczelnienia promieniowe-
go i osiowego niezależnie od tolerancji wykonania 
pierścieni uszczelniających. 

Uszczelnienie według wynalazku ma pierścień usz-
czelniający zewnętrzny (1) i pierścień uszczelniający 

wewnętrzny (2). Pierścienie te stykają się tak, że 
płaszczyzna (A) ich styku jest skośna pod kątem 45°. 
Pierścień uszczelniający zewnętrzny (1) i pierścień 
uszczelniający wewnętrzny (2) utworzone są z kilku 
elementów, które są względem siebie przesunięte. 

(2 zastrzeżenia) 

F16K P. 205506 21.03.1978 

Zaodrzanskie Zakłady Przemysłu Metalowego im. M. 
Nowotki „Zastal", Zielona Góra, Polska (Józef Droz-
dek, Stanisław Paszkiewicz, Tadeusz Kusiak). 

Trójdrogowy zawór elektromagnetyczny 

Przedmiotem wynalazku jest trójdrogowy zawór 
elektromagnetyczny stosowany zwłaszcza w pneuma-
tycznych urządzeniach transportowych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania za-
woru odpornego na wstrząsy i zanieczyszczenia me-
chaniczne powietrza oraz nadającego się do stosowa-
nia w dowolnym położeniu. 

Zawór ma dwudzielny korpus wyposażony w zna-
ne otwory przepływowe i dwa gniazda zaworu po-
między którymi umieszczony jest grzybek. Cylin-
dryczny grzybek (2) zaworu ma na krawędziach po-
wierzchni bocznej wykonane podtoczenia, w których 
osadzone są dwa uszczelniające sprężyste pierścienie 
(10) o przekroju -kołowym. Zewnętrzna średnica pier-
ścieni jest mniejsza od średnicy grzybka (2) pomiędzy 
pierścieniami. 

Gniazda zaworu ustytuowane są w osi grzybka na-
przeciw obu jego powierzchni czołowych. Jedno z 
gniazd stanowi obrzeże kanału (11) usytuowanego w 
części (9) korpusu, w której suwliwie mocowany jest 
trzonek grzybka (2) współpracujący z kotwicą (16) 
znanego, zaopatrzonego w popychacz elektromagne-
su. Drugie gniazdo stanowi obrzeże otworu w drugiej 
części korpusu, w której umieszczona jest sprężyna 
(4) osadzona jednym końcem w wycięciu powierzchni 
czołowej grzybka a drugim końcem na prowadniku 
(3). Prowadnik ten mocowany jest na wkręcie (8) uło-
żyskowanym w korku (7) zamykającym tę część kor-
pusu. (1 zastrzeżenie) 

F16K P. 205748 01.04.1978 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska {Janusz 
Mrowieć). 

Zawór zwrotny 

Przedmiotem wynalazku jest zawór zwrotny stoso-
wany w palnikach spawalniczych zwłaszcza w kana-
łach tlenu tnącego palników do cięcia tlenowego. 
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji za-
woru zwrotnego funkcjonalnie związanego z elemen-
tami składowymi palnika, polepszenia wskaźników 
przepustowości i strat ciśnienia. Zawór zwrotny ma 
grzybek (1), którego prowadnica (2) wykonana jest 
bezpośrednio w głowicy palnika (3). Grzybek (1) wraz 
z koreczkiem (5) dociskany jest za pomocą sprężyny 
(4) do przylgni (6) gniazda, którą jest odpowiednio 
ukształtowany koniec wlotowego króćca (7) połączone-
go z głowicą palnika (3). (2 zastrzeżenia) 

F16L P.205331 14.03.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków, Polska 
{Jacek Nawrocki, Andrzej Radwański, Krystyna Se-
weryn). 

Połączenie kołnierzowe 

Przedmiotem wynalazku jest połączenie kołnierzowe 
z uszczelnieniem elastycznym i urządzeniem zabez-
pieczającym przed wytryskiem cieczy w razie uszko-
dzenia uszczelki. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie 
uproszczenia połączenia i ułatwienia jego montażu. 

Połączenie kołnierzowe z dodatkowym zabezpiecze-
niem posiada rowek (2) umieszczony w kołnierzu (1) 
po stronie zewnętrznej uszczelki (3) oraz występ (4) 
umieszczony w kołnierzu (5). Wymiary rowka (2) i 
występu (4) posiadają następujące zależności wymia-
rowe: wysokość b występu (4) wynosi 1,5 do 3 szero-
kości a mierzonych u podstawy występu, najkorzy-
stniej b = 2a, od strony uszczelki (3), występ (4) po-
siada ścięcie pod kątem a = 5 do 15°. Rowek (2) po-
siada głębokość € = b + 2 do> 8 mm, szerokość d mie-
rzona na powierzchni kołnierza (1) wynosi d = 2,5 do 
4,5 a, najkorzystniej d = 3,5a oraz posiada wewnętrzne 
zukosowanie równe zukosowaniu występu (4). 

(1 zastrzeżenie) 

F16L . P. 205605 24.03.1978 

Akademia Rolnicza, Kraków, Polska (Ryszard Olak). 

Element konstrukcyjny urządzenia do 
transportu energii cieplnej 

Przedmiotem wynalazku jest element konstrukcyj-
ny urządzenia do transportu energii cieplnej, znajdu-

jący zastosowanie np. w urządzeniach do wymiany 
ciepła typu przeponowego lub w urządzeniach do 
transportowania ciepła przez przewodzenie na odle-
głość. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
wielkości strumienia cieplnego przenoszonego przez 
element służący do transportu energii cieplnej oraz 
zmniejszenie gabarytów i ciężaru urządzeń. 

Element konstrukcyjny urządzenia do transportu 
energii cieplnej stanowi wypełniony czynnikiem robo*-
czym podłużny cylinder (1), wykonany z metalu lub 
elastyczny rurowy przewód, zakończony z obu koń-
ców, wykonany z tworzywa sztucznego. Na wewnętrz-
nej powierzchni ścianki element ma wyłożoną war-
stwę materiału kapilarno-porowatego1 (2) z włókna 
szklanego, dociskaną do ścianki metalową siatką (3) 
lub sprężyną, zaś część zewnętrznej powierzchni ele-
mentu jest wyłożona warstwą termiczno-izolacyjną 
(5). (1 zastrzeżenie) 

F16L P.205642 27.03.1978 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa, 
Polska (Janusz Jankowski). 

Złącze do łączenia manometru sprężynowego 
z przewodami rurowymi instalacji, 

zwłaszcza pneumatycznej 

Przedmiotem wynalazku jest złącze do łączenia ma-
nometru sprężynowego z przewodami rurowymi in-
stalacji, zabezpieczające instalację przed zanieczysz-
czeniem olejem, zgromadzonym w rurce Bourdona 
manometru podczas jego legalizacji. 

Złącze według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że w schodkowym wydrążeniu korpusu (10) złącza 
i na przedłużeniu kanału końcówki (1) manometru 
osadzona jest szczelnie jednym swoim końcem tulejka 
(4), której swobodny koniec znajduje się poniżej płasz-
czyzny, w której osadzane są końcówki (8) do łącze-
nia przewodów instalacji, przy czym średnica wydrą-
żenia korpusu (10) w płaszczyźnie osi końcówek (8) 
jest większa od zewnętrznej średnicy tulejki (4). 

(5 zastrzeżeń) 
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F16P P.211433 T 01.12.1978 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Krzy-
sztof Krasiński, Zbigniew Tatarkiewicz, Marek Mal-
czewski). 

Fotooptyczna kurtyna 

Przedmiotem wynalazku jest fotooptyczna kurtyna, 
zabezpieczająca przestrzeń roboczą maszyn przed 
wtargnięciem ciał nieprzeźroczystych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon-
strukcji i poprawienie pewności działania. Fotooptycz-
na kurtyna składa się z kolumny nadawczej (1) i od-
biorczej (2), które umieszczone są naprzeciwko siebie 
na granicach przestrzeni chronionej. W kolumnie na-
dawczej (1) umieszczone jest liniowe źródło (3) światła, 
które przez bębnową przesłonę wirującą (4) ze spiral-
nie rozmieszczonymi otworami (6) jest przetwarzane 
na wiązki promieni o przebiegu równoległym. 

Poszczególne wiązki po przejściu kolejno w odstę-
pach czasu przez płaszczyznę ograniczającą strefę 
chronioną trafiają do kolumny odbiorczej (2) wyposa-
żonej w komutator optyczny (7) z lustrami (9), które 
kierują kolejno pojedyncze impulsy świetlne do ele-
mentu fotoelektrycznego (10). Impulsy świetlne prze-
tworzone na sygnały elektryczne wprowadzane są do 
układu elektronicznego, który w przypadku braku co 
najmniej jednego impulsu wysyła sygnał zahamowa-
nia maszyny. (5 zastrzeżeń) 

F16P P. 211717 T 12.12.1978 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec", 
Mielec, Polska (Zygmunt Szczeciński, Stanisław Gie-
rałtowski, Antoni Polak, Jan Sobczak). 

Podest ochronny 

Przedmiotem wynalazku jest podest ochronny pod 
nogi pracownika obsługującego stanowisko pracy. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia trwa-
łości podestu i zmniejszenia jego podatności na wchła-
nianie smarów emulsji chłodzących itp. 

Podest ochronny pod nogi pracownika utworzony 
jest z profili tłoczonych z polipropylenu lub poliety-
lenu zespawainych ze sobą i z łącznikiem tworzącym 
podstawę. (3 zastrzeżenia) 

F16N 
F04B 

P.212017 T 20.12.197S 

Piotrowicka Fabryka Maszyn „FAMUR", Katowice, 
Polska (Stefan Ulczok, Kazimierz Sławek, Edward 
Żukowski, Leon Suchánek). 

Sposób smarowania ciśnieniowego 
pompy tłokowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu doprowadzania oleju do powierzchni ślizgowych 
układu korbowego z wałem miimośrodowym zapew-
niającego wysoką skuteczność smarowania. 

Sposób według wynalazku polega na prowadzeniu 
oleju smarującego pod ciśnieniem najpierw do wodzi-
ka otworów (1) na powierzchnię ślizgową do rowka 
(2) a następnie otworami (6) w panewce i otworem 
(7) wzdłuż korbowodu przez dyszę dławiącą (8) i 
otwór (9) w panewce na mimośrodzie. Takie smaro-
wanie pozwala na utrzymanie wymaganego ciśnienia 
smarowania przez dyszę dławiącą (8) na wszystkich 
powierzchniach ślizgowych. (1 zastrzeżenie) 

3 2 1 ' ' 

F16N P.212173 T 27.12.1978 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Iwaszko). 

Układ smarowania uszczelnień ruchowych 
członów napędu pneumatycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproiszczenia bu-
dowy układu i zwiększenia niezawodności działania. 

Przewód olejowy (7, 8) układu smarowania, mający 
ujście w komorze (1, 2) członu napędowego (3), jest 
połączony z zaworem dozującym (7, 8) osadzonym w 
ciśnieniowym zbiorniku oleju (4) poniżej lustra cie-
czy. Jako zawór dozujący jest zastosowany zawór 
jednokierunkowy o regulowanym skoku elementu za-
mykającego. (2 zastrzeżenia) 
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F17С 
B65D 
F16J 

P. 206709 10.05.1978 

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „Polam-Piła", Pi-
ła, Polska.(Marian Perczak). 

i Zbiornik ciśnieniowy wytłumiony 

Przedmiotem wynalazku jest zbiornik ciśnieniowy 
wytłumiony do sprężonych czynników, w szczególnoś-
ci powietrza. 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzy-
skanie obniżenia poziomu hałasu emitowanego przez 
zbiornik ciśnieniowy do otoczenia. Zbiornik ciśnienio-
wy stanowi sztywny pojemnik (1) z otworami wlotu 
i wylotu sprężonego czynnika. Na drodze wylotu i 
(lub) wylotu czynnika umieszczony jest element (3) 
tłumiący hałas. 

Element (3) tłumiący hałas zbudowany jest z bla-
chy (4) obustronnie obudowanej materiałem dźwię-
kochłonnym (5). (2 zastrzeżenia) 

F22B P.205312 13.03.1978 

Raciborska Fabryka Kotłów „RAFAKO", Racibórz, 
Polska (Adolf Śliwka, Jerzy Nowak). 

Urządzenie utrzymujące kocioł w pionie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
odchyleń kotłów od pionu i niejednorodności wydłu-
żeń termicznych. 

Urządzenie posada pionowy słupek (4) zamocowa-
ny w dwu sąsiednich bandażach (3) ekranu (1) i po-

ziomy wysięgnik (9) zamocowany do konstrukcji noś-
nej (10) kotła, z których, w jednym zabudowano pro-
wadnicę (5) ustawioną pod kątem a do pionu, а w 
drugim obrotową rolkę (6) toczącą się po tej prowad-
nicy. Rolka ta jest wyposażona w osiowy bezpiecznik, 
zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem nacisku 
na rolkę (6) od sił wychodzących z ekranu. 

(2 zastrzeżenia) 

F22B P.207281 23.05.1978 

Wacław Wronowicz, Kraków, Polska ;(Wacław Wro-
nowicz). 

Kocioł parowy, wodno-parowo-rurkowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy kotła o 
dużej sprawności i zmniejszonych gabarytach. 

Kocioł według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że ma wyłącznie pionowo usytuowane walczaki gór-
ne z wybiegającą z każdego z tych walczaków w dół 
po linii pionowej, wiązką opłomek {21). Każda optom-
ka ma usytuowaną wewnątrz rurkę przepływową (37) 
a każdy walczak ma komorę pierścieniową (34) usy-
tuowaną w dolnej części przestrzeni wodnej każdego 
walczaka, z wybiegającą z tych komór wiązką rurek 
rozprowadzających (36), których ilość odpowiada iloś-
ci opłomek danego walczaka. 

Każda opłomka ma nawiniętą gwintowo na całej 
długości rurkę stanowią parownik (22) połączony jed-
nym końcem z zakończeniem opłornki, drugim z dnem 
walczaka. Zasilanie parą urządzenia odbywa się przy 
pomocy otoczki (35) chwytaka pary usytuowanego na 
komorze pierścieniowej i pod ciśnieniem słupa wody 
przestrzeni wodnej. (8 zastrzeżeń) 

F24C P.205899 06.04.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „PREDOM-DEZA-
MET", Nowa Dęba, Polska (Henryk Milczuk, Piotr 
Palacz, Tadeusz Pawłowski, Władysław. Suska, Cze-
sław Zdzieszyński). 

Elektryczny opiekacz płytowy 

Elektryczny opiekacz płytowy ma płyty piekarnicze 
(5), które są wymienialne, dwuwersyjne do potraw 
mięsnych i ciast. Płyta piekarnicza (5) osadzona jest 
w obudowie za pomocą odgięcia (15) i mocowana w 
nadlewie (16) wkrętem (17). Do obudowy (7) za pomo-
cą wkrętów (13) zamocowana jest wkładka grzejna 
(6), na której zamocowany jest ogranicznik tempera-
tury (9). Obudowy (7) płyt (5) zaopatrzone są w uchwy-
ty (1 i 2) i połączone z podstawą (3) zawiasowo za 
pomocą wkrętów (10). (3 zastrzeżenia) 
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F25D P. 204537 08.02.1978 

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 
„PREDOM-POLAR" Ośrodek Badawczo-Rozwojiowy 
Chłodnictwa Domowego „PREDOM-POLAR", Wro-
cław, Polska (Kazimierz Kmieć, Jan Kuśmierski). 

Sposób regulacji przepływu powietrza z komory 
niskich temperatur do komory wysokich temperatur 

w urządzeniach chłodniczych a zwłaszcza 
w chłodziarkach domowych oraz urządzenie 

do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie płynnej regula-
cji przepływu powietrza pomiędzy komorą niskich 
temperatur (A) a komorą wysokich temperatur (B). 

Regulację przepływu dokonuje się przesuwając 
część chwytową (2) umieszczoną na przedniej ścianie 
komory niskich temperatur (A) w górę lub dół po-
wodując obrót dźwigni dwustronnej (1) względem osi 
obrotu (3). Koniec dźwigni dwustronnej (1) tworzy 

wraz z przesłoną (4) przegub (5). Przemieszcze-
nie przegubu (5) powoduje obrót przesłony wzglę-
dem osi obrotu (6) przesłony zamocowanej po-
między ścianami bocznymi komory niskich tempera-
tur (A). (2 zastrzeżenia) 

F25D P.211515 T 06.12.1978 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Iwo Pollo, 
Krystyna Hoffmann-Fedeńczuk, Leon Fedeńczuk). 

Urządzenie do zamrażania produktów reakcji 
plazmochemicznych zwłaszcza tlenków azotu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podwyższenia 
prędkości schładzania strumienia plazmy, regulacji 
ilości wody doprowadzanej do strumienia plazmy. 

Urządzenie składa się z korpusu górnego (1), kor-
pusu dolnego (2) dyszy Lávala (3) posiadającej 0,5 mm 
szczelinę (4) prostopadłą do osi dyszy, wykonaną w 
najwęższym miejscu dyszy, najkorzystniej w odle-
głości około jednej czwartej długości dyszy od wlotu 
dyszy, przez którą doprowadza się wodę do stumienia 
plazmy. (2 zastrzeżenia) 

F27B 
C21C 

P. 205627 28.03.1978 

Kombinat - Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Bo-
lesław Gulmski, Jan Józwowicz, Edward Dziurdzia, 
Aleksander Pilichowski, Ludwik Zajdą, Jan Nowak). 

Urządzenie wskazujące położenie przechylnych 
urządzeń hutniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia umożliwiającego stałą kontrolę pionowego 
położenia konwer tora , niezawodnego w działaniu i od-
pornego na wp ływy środowiska. Urządzenie cha rak -
teryzuje się tym, że pokrywa łożyska (3) ma wałek 
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(1) zakończony półsprzęgłem <2), którego część zew-
nętrzna ma izolacyjną tuleję (4), na której jest osa-
dzony wskaźnik (14) w położeniu ustalonym zabiera-
kiem (16) poprzez izolacyjną wkładkę (17). Wskaźnik 
(14) ma sprężynujące styki (15) współpracujące z od-
powiadającymi im stałymi stykami (13) przytwierdzo-
nymi do izolacyjnego pierścienia (10). 

(2 zastrzeżenia) 

F27B P.205988 11.04.1978 

Przedsiębiorstwo' Montażu i Dostaw Pieców Tune-
lowych, Kraków, Polska (Andrzej Brandt-Miller, Je-
rzy Kośla). 

Piec tunelowy wózkowy ze strefą podgrzewania 
i strefą chłodzenia, z układem wyrównywania 

temperatury podgrzewania „góra-dół" w zakresie 
300-900°C w strefie podgrzewania i/lub z układem 
zintensyfikowanego chłodzenia, przy równoczesnym 

wyrównaniu temperatury „góra-dół" w zakresie 500° 
- temperatura otoczenia w strefie chłodzenia 

Piec według wynalazku ma strefę podgrzewania (27), 
która jest wyposażona w układ madmuchowo-odcią-
gowy powietrza, złożony z naprzemian ległych dysz 
(5) skierowanych stycznie do sklepienia (7) tunelu 
(8) i likwidujących rozwarstwienie strugi (32) w tu-
nelu (8), w którym następuje zmniejszenie rozrzutu 

-temperatur góry i dołu w przekroju poprzecznym tu-
nelu i wyrównanie temperatury w tym przekroju w 
granicach 300 do 900°C, podgrzewczy układ nadmu-
chowy, działający od góry na wózek (3) z trzonem 
(18) i wsadem (17), współpracujący z układem odcią-
gowym, umieszczonym u dołu zespołu <3), (18), (17). 

Strefę chłodzenia, która zawiera układ nadmueho-
wo-odciągowy przy czym naprzemianległe dysze (19) 
nadmuchu chłodzącego (32) skierowane są w prze-
strzeń (23) pomiędzy trzon (18) a ruszt (22) wózka (3), 
zaś odciąg powietrza ogrzanego w przelocie przez ze-
spół (3), (18), (17) jest umieszczony w górze przestrzeni 
(23), w którym oprócz wymiany ciepła z efektem 
chłodzenia wsadu ma miejsce inżekcja powietrza 
między ścianą (24) tunelu (8) a trzonem (18) wózka 
(3). 

Piec tunelowy w miarę potrzeb technologu wyrobu 
może mieć wbudowany tylko układ madmuchowo-
-odciągowy w strefie podgrzewania (27) - albo tylko 
w strefie chłodzenia - lub też może zawierać dwa 
układy nadmuchowo-wyciągowe w obu strefach rów-
nocześnie. (3 zastrzeżenia) 

F27B P.205990 11.04.1978 

Przedsiębiorstwo Montażu i Dostaw Pieców Tunelo-
wych, Kraków, Polska (Tadeusz Krzyżanowski, Ka-
zimierz Grodzicki). 

Piec i.jnelowy z komorą kompensacyjną 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawienia 
szczelności tunelu pieca, a zwłaszcza jego strefy chło-
dzenia. Tunelowy piec wózkowy do wypalania wyro-
bów ceramicznych ma na końcu pieca ruchomą ko-
morę kompensacyjną (2), wyposażoną w zamknięcia 
na wejściu (3) i zamknięcie na wyjściu (4) komory. 
Ponadto komora ma nadmuchy wentylatorowe (5) 
powietrza oraz uszczelnienia podwózkowe (6) i (7), 
przy czym koła (8) komory pozwalają na jej przesuwa-
nie, stosownie do ostatniego wózka (1) z wypalonym 
wsadem (10). Komory kompensacyjne mają zastoso-
wanie do długich pieców. (2 zastrzeżenia) 
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F27B P.205991 11.04.1978 

Przedsiębiorstwo Montażu i Dostaw Pieców Tune-
lowych Kraków Polska (Tadeusz Krzyżanowski, F ran-
ciszek Wójciak). 

Piec tunelowy o zrównoważonym ! 

układzie ciśnień 

Trójstrefowy bezpośredni piec tunelowy wózkowy 
do wypalania wyrobów ceramicznych o zrównoważo-
nym układzie ciśnień panujących w przestrzeni ro-
boczej (3) i w przestrzeni podwozkowej (4) pieca (1) 
charakteryzuje się tym, że przegrody uszczelniające 
(7) zabudowane są w przestrzeni podwozkowej (4), 
przy czym w odcinku przestrzeni nadwózkowej (4) po-
łożonej pod strefą chłodzenia (10) pieca (1) umieszczo-
ne są odciągi <8) w sposób analogiczny do odciągów 
przestrzeni roboczej strefy podgrzewania (6). 

W przestrzeni podwozkowej (4) strefy chłodzenia 
(10) zainstalowane są nadmuchy (9), w sposób analo-
giczny do nawiewów powietrza w przestrzeni robo-
czej strefy chłodzenia (10). Piec pracuje także w przy-
padku, gdy ciśnienie przestrzeni podwozkowej (4) stre-
fy chłodzenia <10) jest wyższe od ciśnienia panującego 
w przestrzeni roboczej (3) tejże strefy. 

j „• (2 zastrzeżenia) 

F27B P. 206436 26.04.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 204468 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„BIPROMET", Katowice, Polska (Bogumiła Szmitt). 

Układ przewodów doprowadzających do pieca 
obrotowego dwa czynniki energetyczne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepszenia kon-
strukcji. 

Układ według wynalazku stosowany jest zwłasz-
cza do pieców poziomych, gdy czynniki energetyczne 

są ciekłe lub gazowe, a piec ma obydwa lub jeden 
otwór wlotowy poza osią obrotu. 

Układ ten ma przewód (4) o mniejszej średnicy 
wprowadzony do przewodu (3) o większej średnicy, 
który z obracającym się łukowym odcinkiem (10) po-
łączony jest za pomocą szczelnego łożyska (7) prze-
gubowo-obrotowego. Również za pomocą szczelnego 
przegubowo-obrotowego łożyska (12) połączony jest 
obracający się odcinek (11) z nieruchomym odcin-
kiem (4) przewodu o mniejszej średnicy. Rurowe od-
cinki (10 i 16) oraz odcinek (11) obracają się wraz z 
piecem (15), a odcinki (3 i 4) pozostają podczas eks-
ploatacji pieca nieruchome. (1 zastrzeżenie) 

F27B P. 206783 13.05.1978 

Stowarzyszenie Naukowe Inżynierów i Techników 
Ogrodnictwa, Warszawa, Polska (Władysław Przyda-
tek). 

Piec powietrzno-płomieniowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bezdławieniowej 
regulacji natężenia spalania, co zapobiega szybkiemu 
spalaniu rozżarzonego paliwa i przedłuża jego okres 
wartości cieplnej i użytkowej oraz eliminuje wydoby-
wanie saę gazów trujących na zewnątrz, jak również 
wciąganie tych gazów z pomieszczenia oraz groźbę ich 
wybuchu. 

Piec powietrzno-płomieniowy przeznaczony do 
ogrzewania pomieszczeń ogrodniczo-cieplarnianych, 
zwłaszcza tuneli ogrodniczych, charakteryzuje się tym, 
że komora paleniskowa (12), na dnie której jest osa-
dzony ruszt (13) jest połączona z głowicą (16) oraz 
z otworem dodatkowym (15), przy czym wzdłuż i 
równolegle do ścianek paleniska (17) są umieszczone 
pionowe rury płomieniówkowe (18) mające wylot 
przestrzeni własnej do przestrzeni podrusztowej, w 
której znajduje się komora odpylająca (21) połączona 
z ciągem kominowym oraz skrzynia popielnikowa (20), 
w ściance której znajduje sdę otwór (22) o regulowa-
nym przekroju, łączący przestrzeń popielnikowa z czo-
puchem kominowym (23). (1 zastrzeżenie) 

F27D P.206198 17.04.1978 

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Józef 
Podgórski, Józef Ratoń, Józef Kopała). 

Sposób nawiercania symetrycznych przeciwległych 
otworów w obmurzach ścian tunelowych pieców 
przemysłowych oraz urządzenie do nawiercania 

symetrycznych, przeciwległych otworów 
w obmurzach ścian tunelowych pieców 

przemysłowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiego, bez-
piecznego i dokładnego wykonania otworów bez ko-
nieczności dodatkowego uzupełniania znacznych po-
wierzchni wymurówki w okolicach wykonywanych 
otworów. I 
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Sposób według wynalazku polega na tym, że w cza-
sie wykonywania obmurza ścian (6), w osiach otworów 
(11) wyciętych wcześniej w pancerzu (9) pieca, pozo-
stawia się niewielkie wstępne otwory (12). służące do 
umieszczania w nich wrzeciona (1), na które od stro-
ny wewnętrznej pieca nakłada się dwa wiertła ruro-
we (4) skierowane ostrzami do obmurzy ścian (6). Po 
połączeniu jednego z wierteł rurowych (4) z wrzecio-
nem (1) oraz po przyłączeniu do stożka osadczego (2) 
- znajdującego się po przeciwległej stronie wiertła 
(4), na zewnątrz pieca - przenośnej wiertarki (10) do-
konuje się wiercenia otworu w obmurzu ściany (6) 
od wewnątrz pieca, po czym po wykonaniu pierwszego 
otworu przesuwa się drugie wiertło rurowe (4) w po-
bliże następnego obmurza ściany (6) i przykładając 
przenośną wiertarkę (10) do stożka osadczego (2), znaj-
dującego się na drugim końcu wrzeciona (1) po prze-
ciwnej zewnętrznej stronie pieca, nawierca drugi prze-
ciwległy otwór. 

Urządzenie do nawiercania symetrycznych, przeciw-
ległych otworów w obmurzach ścian tunelowych pie-
ców przemysłowych, napędzane, przy pomocy prze-
nośnych wiertarek charakteryzuje się tym, że ma 
zakończone po obu końcach stożkami osadczymi (2), 
wrzeciono (1) oraz dwa wiertła rurowe (4) zakończone 
tulejami (5) o średnicy wewnętrznej odpowiadającej 
średnicy zewnętrznej wrzeciona (1). Wrzeciono (1) 
ułożyskowane jest w otworach prowadzących (8) płyt 
(7) przytwierdzanych do pancerza (9) pieca. Tuleje 
(5) wierteł rurowych (4) zaopatrzone są w znane urzą-
dzenia do okresowego łączenia ich z wrzecionem (1). 

(2 zastrzeżenia) 

F27D P.210044 03.10.1978 

Pierwszeństwo: 01.06.1978 - Wlk. Ks. Luksemburg 
(nr 79.749) 

Paul Wurth S.A., Luksemburg, Wlk. Ks. Luksem-
burg. , 

Urządzenie do prowadzenia i ustawiania narzędzia 
roboczego maszyny do zatykania lub przebijania 

otworu spustowego pieca szybowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji urządzenia áo prowadzenia i usta-
wienia narzędzia roboczego, aby nie stanowiło ono 
przeszkody dla platformy roboczej i na odwrót, nie 
uszkadzało ścianek bocznych rynny spustowej re-
spektując wybór nachylenia otworu spustowego, zaj-
mowało niskie położenie spoczynkowe, w przybliże-
niu poziome i łatwo dostępne oraz żeby było prze-
mieszczalne między dwoma położeniami skrajnymi 
wzdłuż toru między przeszkodami tam się znajdują-
cymi. 

Urządzenie do prowadzenia i ustawiania narzędzia 
roboczego maszyny do zatykania lub przebijania otwo-
ru- spustowego {24) pieca szybowego, zawierające łoże 
(32) oprawy narzędzia, zmontowane na jednym końcu 
wysięgnika, którego drugi koniec jest ruchomy wo-
kół czopa głównego (40), jak również środki napędo-
we do obracania zespołu utworzonego przez wysięg-
nik, łoże (32) i narzędzie robocze, wokół czopa głów-
nego (40) między położeniem spoczynkowym i położe-
niem roboczym a wysięgnik jest utworzony przez ra-
mię nośne (36) i trzpień prowadzący (44), charakte-
ryzuje się tym, że ramię pośrednie (46) umieszczone 
jest między ramieniem nośnym (36) i trzpieniem pro-
wadzącym (44) z jednej strony: oraz łożem <32) opra-

wy narzędzia z drugiej strony. Ramię pośrednie (46) 
jest połączone z ramieniem nośnym (36) za pomocą 
czopa pomocniczego (52), którego oś podłużna jest 
nachylona w stosunku do osi podłużnej czopa głów-
nego (40). Ramię pośrednie (46) jest połączone z ło-
żem (32) przez ustawnik (50) obracający łoże (32) 
wokół osi podłużnej (D) ramienia pośredniego (46). 

(7 zastrzeżeń) 

F28D P.205928 07.04.1978 

Przedsiębiorstwo Montażu Instalacji Przemysłu Wę-
glowego Mikołów, Polska (Zbigniew Pelc, Alfred 
Smietański). . 

Przeciwprądowy liniowy wymiennik ciepła 

Przeciwprądowy liniowy wymiennik ciepła o rur-
kach tworzących linie śrubowe wokół otwartego rdze-
nia przeznaczony jest do pracy w instalacjach cie-
płowniczych, zwłaszcza w instalacjach centralnego 
ogrzewania. 

Wymiennik wyposażony jest w rdzeń (2) utworzony 
z wiązki rurek prostych usytuowanych równolegle, 
względem siebie i połączonych trwale z cienkościen-
nymi ścianami sitowymi (4, 5). Wokół rdzenia (2) 
umieszczone są rurki wężownicy (1), których osie two-
rzą linie śrubowe i połączone są trwale z cienkościen-
nymi ścianami sitowymi (4, 5). Ściana sitowa (4) od 
strony króćca <8) zasilającego wyposażona jest w od-
powiednio wyprofilowaną kierownicę (11) strugi, u-
możliwiającą uzyskanie jednakowej wydajności z 
jednostki powierzchni całego wymiiennika. Rurki rdze-
nia (2) i rurki wężownicy (1) mają jednakową śred-
nicę. 

Elementy wymiennika ciepła są wykonane z jed-
norodnego materiału odpornego na korozję i trwale 
połączone z sobą tworząc konstrukcję nierozbieralną. 

(3 zastrzeżenia) 

F28D P. 211765 T 13.12.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych „Cebea", Kraków, Polska (Eu-
geniusz Kunachowicz). 

Wymiennik ciepła 

Przedmiotem wynalazku jest wymiennik ciepła 
z czynnikiem pośredniczącym, umożliwiającym prze-
kazywanie ciepła od czynnika cieplejszego do czynni-
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ka zimniejszego o temperaturze niższej od temperatu-
ry krzepnięcia czynnika cieplejszego, w szczególności 
w urządzeniach dö badań chłodniczych agregatów 
zaś przeznaczony do niszczenia skutku chłodniczego 
skraplających, przy wykorzystaniu odpadowego ciepła 
skraplania. 

Wymiennik ciepła według wynalazku ma dwa zbior-
niki (1) a (2) napełnione określoną ilością czynnika po-
średniczącego i połączone ze sobą za pomocą ruro-
ciągu (3) parowego i rurociągu <4) cieczowego. We-
wnątrz zbiornika (1) jest usytuowany parowacz (15), 
a wewnątrz zbiornika (2) jest usytuowana nagrzewni-
ca <6), przy czym na rurociągu (4) cieczowym jest za-
instalowany regulacyjny zawór (7). Regulacja stru-
mienia ciepła przekazywanego z nagrzewnicy (6) do 
parowacza (5) oraz ustalenie temperatury czynnika 
pośredniczącego odbywa się na drodze rozdziału obję-
tości czynnika pośredniczącego między zbiorniki (1) 
i <2) oraz wymaganego warunkami procesu - stopnia 
otwarcia regulującego zaworu (7). (2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ G 
FIZYKA 

G01B P. 205292 14.03.1978 

Kombinat Przemysłu Narzędziowego „VIS" Ośrodek 
Bada wczo-Rozwoj owy Narzędzi, Warszawa, Polska 
(Mieczysław Szatkowski, Wiesław Krasiewicz). 

Uchwyt wymiennej końcówki mierniczej, 
zwłaszcza wysokościomierza suwmiarkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
chwytu zapewniającego trwałe zespolenie końcówek 
mierniczych, stałej i wymiennej i jednocześnie n'e 
zakłócającego strefy pomiaru. Uchwyt według wyna-
lazku charakteryzuje się tym, że wysięgnik (4) sta-
nowiący stałą końcówkę mierniczą wyposażony jest 
w pół opaskę (6) połączoną z nim za pomocą korzyst-
nie obrotowej przetyczki mimośrodowej (7) zaopatrzo-
nej w odpowiednie środki do pokręcania (8). W szcze-
linę między jedną z płaszczyzn pomiarowych (5) wy-
sięgnika (4) a półopalskę (6) wkłada się wymienną koń-
cówkę mierniczą (9). (1 zastrzeżenie) 

G01B P.212311 T 28.12.1978 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Zbigniew 
Żalisz). 

Przyrząd do pomiaru wzajemnej odległości 
dwóch stożków wewnętrznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przyrządu umożliwiającego wyznaczanie wartości od-
chyłki sprawdzonego wymiaru od wartości nominal-
nej. 

W przyrządzie według wynalazku do tarczy pod-
stawowej (1) zamocowana jest tuleja prowadząca (9) 
z poruszającym się suwakiem (11), który zakończony 

jest jarzmem (13). Wymienne końcówki ustalające (2) 
są rozmieszczone co 120° a wielkość promieniowego 
wysunięcia ustala się płytkami wzorcowymi (3). Zmia-
nę położenia osiowego suwaka (11) wskazuje czujnik 
(18) osadzony w uchwycie (19) przymocowanym do 
tarczy (1) śrubami (20). (3 zastrzeżenia) 

G01B 
G01N 

P.211998 T 21.12.1978 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan 
Przyłuski, Kazimierz Brudzewski, Krzysztof Wojtas). 

Sposób wyznaczania położenia ekstynkcji 
elementów polaryzacyjnych w urządzeniach 
optycznych z modulacją elektromechaniczną 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania 
położenia ekstynkcji elementów polaryzacyjnych w 
urządzeniach optycznych z modulacją elektromecha-
niczną zwłaszcza do1 badania parametrów cienkich 
warstw i automatycznej analizy współczynników za-
łamania światła w roztworach. 
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do-
kładności pomiarów. 

Sposób wyznaczania położenia ekstynkcji polega na 
cyklicznych odchyleniach elementu polaryzacyjnego. 
W czasie trwania jednego cyklu pomiarowego ele-
ment polaryzacyjny ustawia się w położenie począt-
kowe przesunięte względem środka oscylacji o kąt 
równy, w przypadku jednego elementu polaryzacyj-
nego połowie, a w przypadku dwóch elementów po-
laryzacyjnych stosunkowi czasu trwania cykli pomia-
rowych tych elementów pomnożonemu przez wartość 
bezwzględną różnicy pomiędzy wartością połowy sze-
rokości jednego cyklu oscylacji a wartością przesu-
nięcia kątowego, odpowiadającego zmianie położenia 
ekstynkcji w dwóch kolejnych cyklach pomiarowych. 

(2 zastrzeżenia) 

G01B P.212312 T 28.12.1978 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Iwo Pollo, 
Krystyna Hoffman Fedeńczuk, Leon Fedeńczuk). 

Budowa szczeliny pomiędzy metalowymi 
elementami chemicznego reaktora plazmowego 

Przedmiotem wynalazku jest budowa szczelin po-
między metalowymi elementami chemicznego reakto-
ra plazmowego takimi jak dysza anoda, urządzenie 
do zamrażania produktów gazowych reakcji, ograni-
czających tor łuku plazmowego. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
zajrzeń łuku plazmowego na ostrych krawędziach po-
wierzchni czołowych elementów reaktora, przedłuże-
nia ich trwałości oraz zwiększenia skuteczności 
uszczelnienia reaktora. 

Szczelinę stanowią powierzchnie czołowe elementów 
reaktora dyszy (1) i anody (2) ukształtowane tak aby 
po złożeniu tworzyły szczelinę w kształcie przestrze-
ni labiryntowej ograniczonej powierzchniami o za-
okrąglonych krawędziach i pierścieniem (3) o prze-
kroju w kształcie litery T ze sprężystego tworzywa 
sztucznego, najkorzystniej teflonu. (1 zastrzeżenie) 

G01C P.205261 10.03.1978 

Łódzki Kombinat Budowlany „Południe", Łódź, Pol-
ska (Ryszard Kopka, Stanisław Pachuta, Ryszard Ko-
ścielowski). 

Urządzenie do szybkiego pomiaru odchyłek 
montażowych elementów i konstrukcji budowlanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
szybkości i dokładności oraz zmniejszenia pracochłon-
ności pomiarów. 

Urządzenie zawiera nasadkę laserową zawierającą 
głowicę laserową (1) wytwarzającą wiązkę światła la-
serowego,'która przy pomocy układu optycznego (2) 
skierowana jest do niwelatora samopoziomującego (3). 
Po wyjściu z lunety -niwelatora wiązka podawana jest 
na wirujący pryzmat pentagonalny (4), który załamu-
je pod kątem prostym spadającą wiązkę światła lase-
rowego i pozwala uzyskać płaszczyznę światła lase-
rowego automatycznie utrzymywaną w pionie. 

Zastosowanie dwóch takich urządzeń pozwala na 
otrzymanie dwóch płaszczyzn świetlnych automatycz-
nie utrzymywanych w pionie, co może być wykorzy-
stane przy montażu elementów budowlanych względ-
nie realizacji obiektów i konstrukcji. (1 zastrzeżenie) 

G01D 
G12B 

P.212485 T 29.12.1978 

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wro-
cław, Polska (Bogusław Masłowski, Kazimierz Zam-
czyński). 

Obudowa czujnika pomiarowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania o-
budowy umożliwiającej wymianę czujnika bez ko-
nieczności każdorazowego przerywania procesu oraz 
umożliwiającej sterylizację czujnika bez potrzeby de-
montażu. 

Obudowa czujnika pomiarowego ma korpus (3), w 
którym umieszczony jest ruchomy element otaczający 
trzpień elektrody najkorzystniej w kształcie rury 
przesuwającj się wewnątrz i wzdłuż korpusu. Ruch 
posuwisty ruchomego elementu jest wywołany przez 
ruch obrotowy nakrętki prowadzącej (2) za pośred-
nictwem występów (9), (10) i (11). 

Ruchomy element (1) zaopatrzony jest na końcu w 
nakrętkę mocującą (4) umożliwiającą wprowadzenie 
czujnika do wnętrza obudowy. Uszczelnienie między 
nakrętką (4) a trzonkiem czujnika zabezpiecza tulejka 
(14) ulegająca uciśnięciu i rozparciu po dokręceniu 
nakrętki. Przesunięcie ruchomego elementu (1) i koł-
paka (13) po zakręceniu nakrętki prowadzącej (2) po-
woduje prześwit otworów (7) i kontakt czujnika z cie-
czą w reaktorze. 

Otwoxy (8) zostają w tym czasie uszczelnione tuleją 
(5). Zamknięcie obudowy na czas wymiany czujnika 
pomiarowego dokonuje się przez odkręcenie nakrętki 
prowadzącej (2). W wyniku tego następuje zetknięcie 
się kołnierza kołpaka (13) z kołnierzem korpusu (3) 
oraz tulei (5) i zamknięcie prześwitu otworów (7). U-
szczelnienie powstaje na kołnierzu tulei (5). Dopro-
wadzając płyn przemywający lub wyjaławiający po-
przez przewody (16, 17) oraz otwory (8) do wnętrza 
obudowy można przemyć lub wysterylizować czuj-
nik przed wprowadzeniem go do zbiornika. 

Prowadnice (12) zapobiegają obrotowi ruchomego 
elementu (1). Tuleje (5, 6, 14) wykonane są najkorzy-
stniej z tarflenu. Obudowa umożliwia przeprowadze-
nie pomiarów z użyciem elektrod w zbiornikach reak-
cyjnych (reaktorach) lub fermentorach. 

(4 zastrzeżenia) 
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G01F P.205401 17.03.1978 

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Aparatury Prze-
mysłowej, Kielce, Polska (Kazimierz Potocki). 

Urządzenie do prób parowych armatury 
zwłaszcza wodowskazów 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do prób 
parowych armatury przeznaczone dla wodowskazów 
dwukolorowych stanowiących wyposażenie kotłów 
parowych. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy 
urządzenia w którym można uzyskać efekty kolorowe. 

Urządzenie wyposażone jest w naczynie zamknię-
te wykonane z rur (1), (2), (3), połączone z przyłącza-
mi (7) do zamocowania wodowskazu. Pod naczyniem 
umieszczany jest palnik podgrzewający (6). Naczynie 
z palnikiem (6) osłonięte jest obudową (4) ustawioną 
na stojakach (5). , (1 zastrzeżenie) 

G0 IF P.211875 T 18.12.1978 

Fabryka Osprzętu Samochodowego „POLMO", Łódź, 
Polska (Józef Kluska, Wiesław Kluska). 

Przepływomierz 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
trwałości przepływomierza. 

Przepływomierz ma komorę (K) pływakową, utwo-
rzoną z szeregu odpowiednio zestawionych, metalo-
wych lub z tworzywa, członów (I), (II), (Ш), (IV), 

(V) z otworami stożkowymi. Z pierwszym dolnym 
członem (I) oraz z głowicą (2) są związane przyłącza 
(1), (3), odpowiednio dobrane do przekroju rurociągu. 

Przepływomiierz jest wyposażony w kilka kompletów 
członów (I), (II), (III), (IV), (V) z otworami o różnych 
stożkach oraz ma komplety wymiennych przyłączy 
(1), (3) o wymiarach dobranych odpowiednio do wy-
miaru otworów rurociągu. 

Przepływomierz według wynalazku stosowany jest 
do pomiaru ilości powietrza przepływającego przez, 
gaźnik pojazdu samochodowego w procesie badań sta-
nowiskowych, bezsilnikowych. (5 zastrzeżeń) 

G01L P.205400 17.03.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P-193526 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Jacek Gło-
gowski). 

Urządzenie do pomiaru momentu obrotowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
wymiarów gabarytowych urządzenia. Urządzenie do 
pomiaru momentu obrotowego ma wyposażone w 
szczeliny osłony (1 i 2) o kształcie stożkowym lub 
(7 i 8) o kształcie walcowym. Urządzenie jest wypo-
sażone w ekran (6) z podziałką osadzony wychylnie 
na korpusie (4) urządzenia. (3 zastrzeżenia) 

G01L 
A61B 

P.205478 20.03.1978 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą-
browskiego, Warszawa, Polska (Jerzy Barzyfcowski, 
Stefan Jakubiak, Tomasz Goryński, Witold Kniaziew, 
Stanisław Tor). 

Szczypce do pomiaru siły naciągu 
dystraktora chirurgicznego 

Przedmiotem wynalazku są szczypce do zakładania 
oraz pomiaru siły naciągu dystraktora chirurgicznego, 
przenaczone do użytkowania w procesie operacyjnego 
prostowania skrzywień skoliotycznych bądź kifotycz-
nych kręgosłupa. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji szczypiec, które można stosować do dy-
straktorów sprężynowych ii dystraktorów Harring-
ton a. 



Nr 25 (157) 1979 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 75 

Szczęka (1) szczypiec zbudowana jest w ten spo-
sób, że stanowi te.nsoimetrycz.ny przetwornik siły, u-
mieszczony w przelotowym otworze (5), obustronnie 
zamkniętym hermetycznie, przez co umożliwiona jest 
sterylizacja w środowisku wodnym całych szczypiec 
jako narzędzia chirurgicznego. Szczypce mogą być 
zaopatrzone w końcówki łopatkowe służące do dy-
straktorów sprężystych, lub w końcówki służące do 
dystraktorów Harringtona. (1 zastrzeżenie) 

G01L P.205557 24.03.1978 

Vsesojuznyj Naučno-Issledovatelskij Institut Metro-
logičeskoj Služby Moskwa, ZSRR (Arom Michajlovič 
Kipnis, Danii Borisovič Dobkin). 

Urządzenie automatyczne do sprawdzania 
przyrządów przeznaczonych do pomiaru ciśnienia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy urzą-
dzenia w którym zapewnione byłoby szybkie i płyn-
ne podejście aperiodyczne do zadanego ciśnienia w 
całym zakresie pomiarowym a czynności sprawdzania 
przyrządów pod wysokim ciśnieniem byłyby bez-
pieczne. 

Urządzenie automatyczne do sprawdzenia przyrzą-
dów, przeznaczonych do pomiaru ciśnienia, zawiera 
manometr (1) tłokowo-wagowy z zespołem (2) sygnali-
zacji położenia tłoka i mechanizmem (3) automatycz-
nego ustawiania i zdejmowania obciążeń oraz układ 
napędzający (4) przeznaczony do wytwarzania ciśnie-
nia w manometrze tłokowo-wagowym połączonym ze 
sprawdzanymi przyrządami przeznaczonymi do po-
miaru ciśnienia. 

Układ napędzający jest zrealizowany jako hydrau-
liczny i zawiera multiplikátor (7) z dołączonymi do 
niego rozdzielaczami (8, 9, 10) hydraulicznymi do prze-
łączania prędkości przemieszczania tłoka multlplika-
tora (7), i do zmiany kierunku oddziaływania multi-
plikatora. Przy tym urządzenie zawiera blok progra-
mowy (19) przeznaczony do zadawania prędkości szyb-
kiego i wolnego przemieszczenia tłoka multiplikatora 
dołączony do mechanizmu (3) automatycznego usta-
wiania i zdejmowania obciążeń i do rozdzielaczy hy-
draulicznych. 

Urządzenie według wynalazku jest wykorzystywane 
głównie do sprawdzania i regulowania przyrządów 
przeznaczonych do pomiaru ciśnienia zarówno w pro-
cesie ich wytwarzania jak i do okresowego sprawdza-
nia podczas eksploatacji. (3 zastrzeżenia) 

G01L P.211484 T 06.12.1978 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Józef Wojtyła, 
Józef Matuszek, Roman Stryczek). 

Przyrząd do pomiaru momentu skrawania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie możliwości po-
łączenia z układem pomiarowym urządzenia badaw-
czego, jak też szybki i łatwy pomiar. 

Przyrząd de pomiaru momentu skrawania składa 
się z podstawy (1), do której przymocowany jest kor-
pus (2) z osadzonym w tulejce (5) uchwytem (3) i na-
krętką (4). Do tulejki (5) ustalonej obrotowo przez ło-
żyska (11) i (12) zamocowane jest ramię podatne ko-
rzystnie płaskie, opierające się o zderzak i ramię 
giętkie (7), które jest połączone z układem pomiaro-
wym linką i krążkiem linowym. (1 zastrzeżenie) 

G01L P.211763 T 13.12.1978 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Ro
man Magier, Mieczysław Komorowski). 

Pomiarowy przetwornik siły 

Przedmiotem wynalazku jest pomiarowy przetwor-
nik siły mający zastosowanie w badaniach nauko-
wych, metrologii i automatyce przemysłowej. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia od-
porności przetwornika na wpływy temperatury i roz-
szerzenia zakresu pomiarowego. Pomiarowy prze-
twornik siły składa się z przetwornika przesunięcia 
na sygnał elektryczny i przetwornika siły na prze-
sunięcie, utworzonego z układu dwóch elementów 
sprężystych, pomiędzy którymi znajduje się element, 
ruchomy. 

Układ utworzony z elementów sprężystych (2 i 3) 
oraz elementu ruchomego (4) jest wstępnie napięty 
siłą (Fn) o wartości równej lub większej od połowy 
zakresu pomiarowego siły mierzonej (Fm). 

(1 zastrzeżenie) 
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G01L P.212257 T 27.12.1978 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Piotr 
Dudziński, Stanisław Kwasniewski). 

Urządzenie do pomiaru sił 
i momentów działających na koła jezdne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia umożliwiającego beztarciowy pomiar każ-
dej z trzech składowych głównego wektora sił i wek-
tora momentu głównego, działających na koło jezdne 
z możliwością badania kół wielkogabarytowych. 

Urządzenie ma pomiarową piastę (1) wewnątrz któ-
rej umieszczone są współosiowo dwie tuleje (2, 4), 
oraz wyposażone jest w ooi najmniej jeden pomiaro-
wy element z czujnikami (13) współpracującymi z 
miernikiem wyjściowym. Element pomiarowy stano-
wi tarcza (5) mająca kształt dwóch płaskich, współ-
środkowych pierścieni połączonych ze sobą czterema 
żebrami, na których umieszczane są pomiarowe czuj-
niki (13). Tarcza (5) jest usytuowana prostopadle do 
osi tulei (2 i 4) i łączy je ze sobą. Zewnętrzna tuleja 
(2) jest osadzona w pomiarowej piaście (1) za pośred-
nictwem łożyska (3) i połączona z nią za pośrednic-
twem obiegowej przekładni (8, 9, 10, 11). 

Urządzenie według wynalazku znajduje zastosowa-
nie do badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych kół 
jezdnych pojazdów, a zwłaszcza samobieżnych, cięż-
kich maszyn roboczych. (2 zastrzeżenia) 

G01M P. 205218 09.13.1978 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Zdzi-
sław Gosiewski). 

Urządzenie do automatycznego wyrównoważenia 
wirników 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro-
stego w budowie urządzenia charakteryzującego się 
krótkim czasem ustawiania mas korekcyjnych. 

Urządzenie do automatycznego wyrównoważania 
wirników ma w każdej z płaszczyzn korekcji, umie-
szczone przesuwnie w kierunkach wzajemnie prosto-
padłych i prostopadłych do osi wirnika (1), dwie ra-
my stanowiące masy korekcyjne. Każda z tych ram 
zbudowana jest z elementów prowadzących (3, 4) zwór 
(5, 6). Prostoliniowy ruch mas korekcyjnych wymu-
szany jest przez elektromagnesy (7, 8) połączone szty-
wno z wirnikiem (1). 

Elektromagnesy (7, 8) sterowane są sygnałem po-
miarowym, uzyskiwanym z czujników indukcyjnych 
różnicowych (14, 15), które zamocowane są sztywno 
do stpjana. Czujniki indukcyjne (14, 15) mierzą drga-
nia rezonatorów (12, 13) umieszczonych na obudowie 
(11) wirnika (1), która wiruje wraz z tym wirnikiem. 

. (1 zastrzeżenie) 

G01M P. 205666 28.03.1978 

Kombinat Maszyn Elektrycznych „EMA-KOMEL" 
Zakłady Elektro-Maszynowe CELMA, Cieszyn, Polska 
(Józef Rucki, Józef Czepczor, Jerzy Koźdoń, Michał 
Pilch). 

Stanowisko do badań narzędzi elektrycznych ręcznych 
o ruchu posuwisto-zwrotnym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwartej kons-
trukcji stanowiska badawczego, wyeliminowania moż-
liwości powstawania luzów w układzie badane na-
rzędzie - symulator obciążenia. 

Stanowisko składa sdę z zbiornika (1) oleju, na któ-
rym znajduje się uchwyt (3) mocujący elektryczne 
ręczne narzędzie (4) oraz symulatora obciążenia (5). 
Tłok względnie nurnik symulatora obciążenia (5) po-
łączony jest bezpośrednio z suwakiem roboczym ba-
danego narzędzia (4). (3 zastrzeżenia) 

G01M P. 211500 T 05.12.1978 

Wyższa Oficerska Szkoła Samochodowa im. Gen. A. 
Waszkiewicza, Piła, Polska (Włodzimierz Mróz). 

Układ do oceny jakości pracy 
ułożyskowania ślizgowego wałów korbowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie łatwego określa-
nia poprawności pracy ułożyskowania ślizgowego wa-
łu korbowego. Rozwiązanie oparte jest na wykorzy-
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staniu strefy tarcia czop-panewka jako źródła prądu 
elektrycznego. 

Układ do oceny jakości pracy ułożyskowania śliz-
gowego wałów korbowych posiada stycznik (1), któ-
rego część wirująca połączona jest z wałem korbo-
wym (2), natomiast korpus stycznika (1) połączony 
jest z jednym zaciskiem wskaźnika napięcia prądu 
elektrycznego (3). Drugi zacisk wskaźnika (3) połączo-
ny jest z panewką (4). 

Układ jest przenaczony do badania pracy ułożysko-
wania wału korbowego silników dużej mocy i może 
być stosowany zarówno w procesie naprawczym i pro-
dukcyjnym jak dla diagnostyki. (1 zastrzeżenie) 

G01M P. 212364 T 30.12.1978 

Kombinat Góriniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Jerzy Suszczyk, Bronisław Nowicki). 

Stanowisko do prób kompensatorów 
dławicowych rurociągów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
stanowiska umożliwiającego usunięcie nieszczelności 
przy jednoczesnym ustaleniu potrzebnej -siły docisku 
i przesunięcia elementów kompensatora. 

Stanowisko według wynalazku ma dennicę wychyl-
ną (4) i przesuwną (3) między które założony jest 
kompensator, który swym segmentem prostym (5) 
jest rozłącznie dociśnięty ściągaczami (10) do wychyl-
nej dennicy (4), zaś segmentem kielichowym (6) jest 
szczelnie dociśnięty do przesuwnej dennicy (3) połą-
czonej nierozłącznie z konstrukcją przesuwnej wspor-
czej ramy (2). Dennica jest nasunięta szczelnie i prze-
suwnie na rdzeń (9) osadzony w wychylnej dennicy 
(4) i przechodzący wewnętrznie przy segmenty (5), 
(6) kompensatora dławicowego, przesuwną dennicę (3) 
oraz wsporczą ramę (2) zaś przestrzeń (11) pozosta-
wiona między rdzeniem (9) a segmentami prostymi (5) 
i kielichowym <6) kompensatora jest przeznaczona na 
doprowadzoną pod ciśnieniem ciecz. 

(4 zastrzeżenia) 

G01N P.205279 13.03.1978 

Kombinat Geologiczny „Zachód", Wrocław, Polska 
(Włodzimierz Starkowski). 

Urządzenie do pobierania próbek cieczy 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pobie-
rania próbek cieczy, zwłaszcza''wody podziemnej z o-
tworów hydrogeologicznych do badań fizyko-chemicz-
nych i bakteriologicznych. Wynalazek rozwiązuje za-
gadnienie budowy urządzenia umożliwiającego pobie-
ranie próbek wody z otworów hydrogeologicznych 
0 różnych średnicach i z różnych głębokości, w szcze-
gólności gdy nie jest możliwe zastosowanie pompy 
powierzchniowej. 

Urządzenie do pobierania próbek cieczy zawiera wy-
profilowany wspornik (1) z zaciskiem (2) do wiertni-
czej rury (3) oraz z uchwytem <4), na którym zawie-
szona jest tłokowa pompa (5). We wsporniku (1) osa-
dzony jest wałek (6) z zębatym kołem (7) i korba (8) 
oraz zębate koło (9) na sworzniu (10) z mimośrodową 
tarczą (11). Na obwodzie mimośrodowej tarczy (11) 
umieszczony jest zacisk (12) do cięgna ,(13) zamocowa-
nego do tłoka <14). 

Cięgno (13) umieszczane jest w rurkach (15) i (16), 
sprężystym pancerzu (17) osłoniętym koszulką (18) 
1 osadzonym w głowicy (19) tłokowej pompy (5) oraz 
w tłocznym przewodzie (20) z dławikiem (21) połą-
czonym z tłokową pompą (5) w tłocznym przewodzie 
(20) z dławikiem (21) połączonym z tłokową pompą (5). 
W tłocznym przewodzie (20) umieszczany jest .króciec 
(22) z odpływowym przewodem (23). (1 zastrzeżenie) 

G01N P.205145 07.03.1978 

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, Polska (Ce-
lina Wodecka, Michał Jumrych). 

Sposób oznaczania dwupirydylowych herbicydów 
w zabiegach opryskiwania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
szybkiej i łatwej metody oceny jakości rozkładu masy 
po zabiegach opryskiwania dwupirydylowymi herbi-
cydami. 

Sposób oznaczania dwupirydylowych herbicydów w 
zabiegach opryskiwania charakteryzuje się tym, że 
pobrane próby eluuje się wodorotlenkiem sodu lub 
potasu a następnie w uzyskanym barwnym roztworze 
poprzez pomiar ekstynkcji oznacza się ilość dwupiry-
dylowych herbicydów. (1 zastrzeżenie) 
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G01N P.205272 11.03.1978 

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Grażyna 
Dankiewicz, Stanisław Kurzyniec, Krystyna Kmie-
oiak, Urszula Borowiecka, Elżbieta Śliwakowska). 

Sposób badania stopnia zanieczyszczenia włókien 
oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu badania dostosowanego do krótkich włókien 
lnianych. Sposób według wynalazku polega na tym, 
że włókna lniane rozluźnia się z oczyszczacza w u-
rządzeniu rozluźniająco-oczyszczającym co najmniej 
dwukrotnie, a znajdujące się na sicie skupiska włó-
kien oddziela się ponownie poddając obróbce rozlu-
źnia jąco-oczyszczającej. 

Urządzenie do stosowania sposobu składa się ze 
stolika (1) przylegającego do urządzenia zasilające-
go z wałkiem (2), rozluźniającego bębna (3)3 perfo-
rowanego bębna (4) z osłoną (5) i wentylatorem (6) 
oraz komory (7) dla włókien oczyszczonych. Pod bęb-
nem i(3) znajduje się sterujący nóż (8), a pod nim 
umieszczone jest sito (9) nad pojemnikiem (10). 

(3 zastrzeżenia) 

G01N P. 205277 13.03.1978 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Halina Kaźmierczak, Andrzej Ruta). 

Sposób porównywania powierzchni proszków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu pozwalającego na szybkie określenie optymal-
nej zawartości lepiszcza w dowolnej masie materia-
łowej w oparciu o proste pomiary i obliczenia. 

Sposób porównywania powierzchni proszków o sta-
tystycznej powtarzalności kształtów ziarn poszczegól-
nych frakcji, polega na tym, że dokonuje się analizy 
sitowej proszków do ustalenia składów granulome-
trycznych Xj1, a następnie wykonuje się zdjęcia naj-
drobniejszej frakcji i w oparciu o rozmiary dużych 
ziarn ustala się osobno dla każdego zdjęcia wymiar 
oczka w najdrobniejszym sicie, po czym dokonuje się 
pomiaru średniego rozmiaru ziarna na danym zdję-
ciu, który uśrednia się po wszystkich zdjęciach dla 
otrzymania uśrednionej średnicy zastępczej ziarn 
najdrobniejszej frakcji\ diśr, a następnie porównuje 
się powierzchnie badanych proszków według odpo-
wiedniego wzoru. ( zastrzeżenie) 

G01N P. 205664 28.03.1978 

Fabryka Obrabiarek Specjalizowanych „Ponar-Tar-
nów", Tarnów, Polska (Edward Chmura, Roman Wój-
cik). 

Urządzenie do badania właściwości fizycznych 
ciał stałych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do bada-
nia własności fizycznych ciał stałych zwłaszcza zu-
życia w warukach toczenia z poślizgiem lub toczenia 
bez poślizgu, będącego skutkiem tarcia próbek wal-

cowych toczących się po sobie obwodami. Wynalazek 
rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstrukcji, moż-
liwości prowadzenia badań w obecności czynnika 
smarującego lub bez udziału tego czynnika i zwięk-
szenia dokładności obadań. 

Urządzenie to składa się z dwóch równoległych 
wrzecion (4) i (12), na których zamocowane są zębate 
koła (5) i (10), próbkę (6) i przeciwpróbkę (9), przy 
czym próbka (6) i przeoiwpróbka (9) oddzielona jest 
od zębatych kół specjalnie ukształtowanymi podkład-
kami (13) i (14), natomiast wrzeciono (4) zamontowa-
ne w korpusie (1) jest odchylné od wrzeciona (12) 
razem z przechylnym stołem (2). (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 205667 28.03.1978 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska 
(Ryszard Dobielewski, Andrzej Pałżewicz). 

Głowica zwłaszcza do ciśnieniowej chromatografii 
cieczowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie równomiernego 
dopływu cieczy na powierzchnię kolumny chromato-
graficznej i możliwości regulacji szerokości szczelin. 

W głowicy według wynalazku trzpień (2), dopro-
wadzający ciecz, zwiera stożkową powierzchnię (3) 
dociskającą tuleję stożkową (4) powierzchni stożkowej 
korpusu (1). Pomiędzy powierzchniami stożkowymi 
znajdującymi się nad kolektorami (5), umieszczone 
są dystansowe wkładki (7) do regulacji szerokości 
tych szczelin. (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 205669 28.03.1978 

Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska (Jan 
Bullert, Edward Przybek, Jerzy Witkowski). 

Urządzenie do badania trwałości użytkowej 
kółek meblowych 

Urządzenie będące przedmiotem wynalazku służy 
do badania trwałości akcesoriów meblowych oraz w 
stacjach badań mebli. Wynalazek rozwiązuje zagad-
nienie jednoczesnego sprawdzenia trwałości użytko-
wej trzech lub czterech kółek meblowych z zapew-
nieniem lepszego odzwierciedlenia warunków pracy 
kółek. 
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Układ według wynalazku składa się z silnika elek-
trycznego (1), przekładni pasowej (3), przekładni śli-
makowej (2), łańcucha (4) oraz dwóch układów kor-
bowodowych (5) i (7) napędzających płytę (8) i wó-
zek (6). Płyta (8) i wózek (6) wykonują ruchy wzajem-
nie prostopadłe z różnymi prędkościami liniowymi, 
w wyniku czego przymocowane do wózka (6) kółka 
i(10) zakreślają tor w kształcie ósemki. Na drodze każ-
dego kółka mocuje się specjalne progi, które mają 
symulować nierówności podłoża podczas eksploatacji. 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P.205674 29.03.1978 

Polski Komitet Normalizacji i Miar, Warszawa, Pol-
ska (Krystyna Kostyrko, Jerzy Szumowski). 

Sposób pomiaru ciśnienia cząstkowego pary wodnej 
w gazie oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu bezpośredniego pomiaru ciśnienia cząstkowego 
pary wodnej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że doko-
nuje się pomiaru wartości różnicy ciśnień całkowi-
tych (Лр) jaka wytwarza się podczas jednoczesnego 
chłodzenia w procesie izobarycznym zaczynając od 
wyrównanej temperatury (Tj) i wyrównanych ciśnień 
próbki gazu nasyconego parą wodną ii badanej próbki 
gazu o niższej zawartości pary wodnej, przy czym 
pomiar różnicy ciśnień (Лр) charakterystycznej dla 

gazu nasyconego parą wodną i gazu badanego prowa-
dzi się w temperaturze (Ti) niższej niż temperatura 
dzochorycznego punktu rosy (Тг), zaś proces odpro-
wadzania temperatury próbki gazu do temperatury 
początkowej (Ti) prowadzi się bez zmiany ciśnienia 
cząstkowego pary wodnej. 

Urządzenie do stosowania sposobu składa się z 
dwóch termostatowych naczyń (1 i 2) połączonych 
przewodem z włączonym przetwornikiem pomiaro-
wym (5), oraz wyposażone jest w układy do monosta-
towania (6, 7, 8, i 9) i termostatowania (3 i 4). 

(2 zastrzeżenia) 

G01N P. 205422 17.03.1978 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Remontowe Energe-
tyki „ENERGOPREM", Wrocław, Polska (Bolesław 
Mykicki, Jerzy Dębicki, Tomasz Czyszczoń). 

Wymienna prowadnica z falowodem dla głowic 
ultradźwiękowych do badania jakości spoin rur 
ciśnieniowych i innych konstrukcji spawanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro-
wadnicy wymiennej w zależności od kształtu powierz-
chni badanego materiału lub określonej średnicy rury. 

Wymienna prowadnica (1) jest osadzona suwliwie 
w dolnej części obudowy głowicy (6), która jedno-
cześnie zamyka obwodowe i prostopadłe rowki, two-
rząc kanały do transportu wody końcówką (3) jako 
czynnika sprzęgającego wymienną wkładkę falowodu 
(2) z badanym materiałem, która z kolei jest osadzona 
suwliwie w prowadnicy (1) i sprzęgnięta cienką war-
stwą nieutwardzonej żywicy epoksydowej z falowo-
dem emitora (4). 

Wkładki magnetyczne (5) są osadzone w dolnej pro-
wadnicy (1) zakończonej promieniowo dla danej śred-
nicy rury lub innego kształtu powierzchni. 

(4 zastrzeżenia) 

G01N P.205581 25.03.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Two-
rzyw Winylowych, Oświęcim, Polska (Benedykt Ku-
bica). 

Sposób oznaczania chłonności siarkowodoru 
przez masy i katalizatory odsiarczające 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększania do-
kładności oznaczeń oraz skrócenia czasu ich wyko-
nywania jak również polepszenia warunków bezpie-
czeństwa pracy podczas wykonywania oznaczeń. 

Sposób oznaczania chłonności siarkowodoru przez 
masy i katalizatory odsiarczające, polega na wytwa-
rzaniu siarkowodoru przez rozkład tioacetamidu w 
kwasie, przenoszeniu wytworzonego siarkowodoru przy 
pomocy gazu nośnego do warstwy badanej masy u-
mieszczonej w rurce specjalnego reaktora, aż do chwi-
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li całkowitego v wy sycenia próbki oraz obliczeniu ilo-
ści pochłoniętego siarkowodoru według podanego 
wzoru. (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 207214 29.05.1978 

Huta Kościuszko, Chorzów, Polska (Zygfryd Koj, 
Czesław Lewak, Franciszek Kret, Fryderyk Nawrath, 
Józef Kania, Karol Prochatschek, Tadeusz Leszak). 

Zgłębnik do produktów sypkich i kawałkowych 
zwłaszcza miału węglowego 

Przedmiotem wynalazku jest zgłębnik do pobierania 
próbek materiałów sypkich lub kawałkowych, przy-
datny szczególnie do pobierania próbek miału węglo-
wego. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji zgłębnika aby ułatwić zgłębienie 
się zgłębnika oraz aby łatwo było wyjąć pobraną 
próbkę ze zgłębnika. 

Zgłębnik do produktów sypkich i kawałkowych 
charakteryzuje się tym, że krawędź atakująca kor-
pusu (1) ma zębate nacięcia (3). Od góry w korpusie 
(1) znajduje się wybijak (2) osadzony z luzem 
umożliwiającym swobodne przesuwanie się wybija-
ka (2) w korpusie (1). (2 zastrzeżenia) 

G01N P.211427 T 01.12.1978 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zdzi-
sław Sysak, Teodor Torosiewicz). 

Komora ciśnieniowa aparatu do badania 
mechanicznych własności materiałów sypkich 

i elastoplastycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
komory w której możliwe jest badanie ściśliwości 
jednokierunkowej próbki. 

Komora według wynalazku jest zbudowana w po-
staci zbiornika (1) z pokrywą (2), tłokiem (3) przeno-
szącym siłę pianową na walcową próbkę (5) i króćcem 
doprowadzającym płyn pod ciśnieniem. W bocznych 
ścianach zbiornika (1) są umieszczone pionowe, prze-
źroczyste wkładki (7), które są usytuowane syme-
trycznie na obwodzie zbiornika (1) i mają kształt 
graniastosłupów o podstawie wielokątów. Przeciw-
ległe boki wielokątów są wzajemnie równoległe, a 
płaszczyzny przechodzące przez osie symetrii wkła-
dek (7) tworzą wielościan na walcowej próbce (5). 
Sąsiadujące ze sobą ściany boczne kolejnych wkła-
dek (7) są wzajemnie równoległe. 

Komora według wynalazku znajduje zasto-
wanie zwłaszcza do badań własności mechani-
cznych gruntu w trójosiowym stanie naprężeń oraz 
ściśliwości jednokierunkowej. (4 zastrzeżenia) 

G01N P.211869 T 18.12.1978 

Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska (Ma-
ciej Musiał). 

Sposób kontroli struktury płyt i cząsteczek 
orientowanych zwłaszcza płyt wiórowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu ciągłej i nieniszczącej kontroli skuteczności 
orientacji wiórów, nadających się do stosowania w 
trakcie produkcji płyt wiórowych orientowanych. 

Sposób według wynalazku polega na przepuszcze-
niu przez badaną płytę prostopadle do płaszczyzny 
orientacji cząstek, spolaryzowanego promieniowania 
mikrofalowego, przy czym dokonuje się pomiaru pa-
rametrów fal przed i po przejściu fali przez płytę, 
po czym oblicza się współczynnik tłumienia fal jako 
stosunek wyniku porównania parametrów mierzonych 
w kierunku prostopadłym do wyniku porównania pa-
rametrów mierzonych w kierunku równoległym do 
kierunku orientacji wiórów. (6 zastrzeżeń) 

G01N P.212029 T 22.12.1978 

Centralny Wojskowy Ośrodek Badawczy Paliw 
Płynnych, Warszawa Polska (Włodzimierz Ostaszew-
ski). 

Przyrząd do pobierania próbek cieczy ze zbiorników 
statków powietrznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przyrządu w którym nie występowały straty cieczy 
i który eliminowałby zanieczyszczenie pobieranej cie-
czy. 

Przyrząd ma tuleję cylindryczną (1), zaopatrzoną 
w króciec spustowy (2), wewnątrz której znajduje się 
pręt dociskowy (3) osadzony na tłoku ślizgowym (4). 
Tuleja cylindryczna (1) ma zamocowane uszczelnienie 
(5) zaworu zbiornika oraz uszczelnienie (6) pręta do-
ciskowego (3). 

Przyrząd stosuje się do pobierania prób cieczy oraz 
opróżniania zbiorników statków powietrznych, zwła-
szcza w samolotach odrzutowych wyposażonych w ole-
jowe układy hydrauliczne znajdujące się pod ciśnie-
niem. (2 zastrzeżenia) 
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G01N P. 212071 T 21.12.1978 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Józef Wojtyła, 
Józef Matuszek). 

Urządzenie do badania skrawalności metali 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon-
strukcji urządzenia, skrócenia czasu badania próbek 
z umożliwieniem badania próbek o różnych kształtach 
i wymiarach oraz zwiększenia ilości mierzonych pa-
rametrów skrawania. 

Urządzenie do badania skrawalności metali zwła-
szcza stali automatowych składa się z wiertarki (1) 
zamocowanej na podstawie (2) i połączonej przez u-
mieszczony w uchwycie (3) przetwornik obrotowo-im-
pulsowy (4) z elektronicznym układem pomiarowym 
(5), wymiennych uchwytów obróbczych (6) i przyrzą-
du do pomiaru momentu skrawania (7). 

Wiertarka (1) ma z jednej strony wałka zębatego 
(8) sztywno zamocowany krążek zapadkowy (11) 
współpracujący z obrotowo zamocowaną dźwignią z 
zapadką (15), krążek linowy (10) i pokrętło (16), a z 
drugiej strony tarczę zapadkową (17) i elastyczne 
sprzęgło (21) z krążkiem linowym (22) przenoszące 
ruch na przetwornik obrotowo-impulsowy (4). 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P.212309 T 28.12.1978 

Uniwersytet Jagiellońska, Kraków, Polska (Maciej 
Czech). 

Sposób zmiany obciążenia pionowego próbek gruntu 
w aparacie bezpośredniego ścinania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
ciągłości zmiany obciążenia. 

Według wynalazku sposób zmiany obciążenia pio-
nowego próbek gruntu polega na tym, że obciążenie 
próbki zmienia się w sposób ciągły od 0 do maksi-
mum poprzez przesuwanie ciężaru wzdłuż dźwigni ko-
rzystnie przy pomocy napędu elektrycznego. 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P.212310 T 28.12.1978 

Rektorat Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 
Polska (Maciej Czech). 

Sposób zamykania komory prób aparatu trójosiowego 
ścinania gruntów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
zamykania komory śrubami. Sposób zamykania ko-
mory prób polega na tym, że w celu zamknięcia ko-
mory obraca się mimośrodem, co powoduje równo-

mierny ruch trzpieni, które dociskając kołnierz ko-
mory prób do jej podstawy zapewniają docisk konie-
czny do uszczelnienia połączenia. (1 zastrzeżenie) 

G01P P. 211665 T 12.12.1978 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska (Marek 
Żbik). 

Czujnik do pomiaru przyspieszeń 

Przedmiotem wynalazku jest czujnik do pomiaru 
przyspieszeń, przeznaczany do stosowania zwłaszcza 
w geofizyce do pomiaru drgań sejsmicznych, Czujnik 
może być również stosowany wszędzie tam, gdzie wy-
magana jest dokładność pomiaru przyspieszeń rzędu 
10~2 m/sa. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie czułości i możli-
wości mierzenia małych oraz długotrwałych przyspie-
szeń. Pomiaru przyspieszeń dokonuje się przy użyciu 
jednocześnie co najmniej dwóch znanych czujników 
elektrokinetycznych (2) i (3), umieszczonych szerego-
wo we wspólnej obudowie (1), z tym, że przestrzeń 
(6) pomiędzy tymi czujnikami wypełniona jest medium 
o dużej gęstości właściwej, korzystnie rtęcią. 

(3 zastrzeżenia) 

G01R P. 205578 25.03.1978 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Sta-
nisław Wankowicz, Adam Kowalski). 

Sposób pomiaru natężenia pola elektrostatystycznego 
oraz urządzenie do pomiaru natężenia pola 

elektrostatystycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
bezpośredności, szybkości i powtarzalności dokony-
wanych pomiarów 

Sposób pomiaru natężenia pola elektrostatystyczne-
go polega na naładowaniu ładunkami elektrostatycz-
nymi badanej próbki z tworzywa sztucznego, a następ-
nie dokonaniu pomiaru. Naładowanie elektrostatycz-
ne uzyskuje się pocierając próbkę elementem trącym 
15 razy, przy zachowaniu stałego nacisku korzystnie 
15N. Natężenie odczytuje się za pomocą znanego mier-
nika ustawiając naładowaną próbkę w odległości 
10 mm od elektrody przy wilgotności względnej po-
wietrza od 30-40%. 

Urządzenie według wynalazku składa się z głowi-
cy (1) wraz z uchwytem (2), trącego ramienia <4) 
napędzanego mechanizmem (3) napędowym przy czym 
trące ramię (4) zaopatrzone w trący element (15) jest 
połączone ze sterującą krzywką (13) zapewniając do-
cisk trącego elementu (15) do próbki w chwili gdy 
trące ramię (4) jest nad próbką (P). (4 zastrzeżenia 
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G03C P. 213480 16.02.1979 

Pierwszeństwo: 16.02.1978 - Wielka Brytania 
<nr 6090/78) 
25.05.1978 - Wielka Brytania 
(nr 6090/78) 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 198730. 

Ciba Geigy AG, Bazy lea, Szwajcaria, 

Sposób wytwarzania fotograficznych emulsji 
chlorowcosrebrowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzy-
skanie fotograficznych -emulsji do wytwarzania ma-
teriałów fotograficznych o zwiększonej czułości i kon-
trastowośoi. 

Sposób wytwarzania fotograficznych emulsji chlo-
rowcosrebrowych typu bliźniaczych kryształów pole-
ga na tym, że proces prowadzi się w kilku etapach, 
przy czym najpierw wytwarza się kryształy halogen-
ku srebra zawierające co najmniej 90% molowych 
jodku srebra i charakteryzujące się w większości he-
ksagonalną siecią krystaliczną, a w etapie następnym 
prowadzonym przy określonej szybkości dodawania 
soli srebra i halogenków metalu alkalicznego lub ha-
logenków amonu do zawiesiny wyżej wymienionych 
kryształów, zapewnia się warunki uformowania kry-
ształów bliźniaczych, które ewentualnie poddaje się 
procesowi dalszego wzrostu i wytworzone sole ewen-
tualnie wyodrębnia i chemicznie uczula emulsję. 

(40 zastrzeżeń) 

G04F P. 211485 T 06.12.1978 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa Polska (Krzy-
sztof Tobaszewski). 

Chronograf 

Przedmiotem wynalazku jest chronograf, czyli apa-
rat do zapisywania odstępów czasowych, przeznaczo-
ny zwłaszcza do stosowania przy zapisywaniu rów-
nych odstępów czasu przy demonstrowaniu różnych 
rodzajów ruchu. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
zniekształceń zapisu czasu. W chronografie według 
wynalazku piórko (5) jest nieruchome, natomiast za-
pis uzyskuje się w wyniku drgań przesuwającej się 
pod piórkiem (5) taśmy (2) papieru. Zmianę położenia 
taśmy (2) papierowej powodują drgania z określoną 
częstotliwością membrany (6), na której pod taśmą 
(2) papieru umiejscowiony jest swobodnie element (7) 
o niewielkiej masie. (2 zastrzeżenia) 

G05D 
B05B 

P.212079 T 21.12.1978 

„AGROMET-PILMET", Kombinat Maszyn Rolni-
czych, Zakład Doświadczalny Ochrony Roślin i Ze-
społów Specjalizowanych, Wrocław, Polska (Stanisław 
Wasilewski). 

Przyrząd ustawczy oprysku do aparatury ochrony 
roślin lub nawożenia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przyrządu umożliwiającego prawidłowe ustawienie 
ciśnienia w układzie hydraulicznym maszyny w zależ-
ności od rodzaju zabiegu. 

Przyrząd ustawczy oprysku do aparatury ochrony 
roślin lub nawożenia, w którym celem ustalenia ci-
śnienia cieczy panującego w układzie hydraulicznym 
wykorzystuje się wskaźnik manometru, stanowi zabu-
dowana trwale dookoła stałej tarczki (8) manometru 
(7) tarcza instrukcyjna (9) z oznaczonymi właściwie 
sektorami ciśnienia roboczego uzależnionego bezpo-
średnio od rodzaju dokonywanych zabiegów oraz sto-
sowanych zespołów roboczych, rozpylaczy i mediów 
roboczych. (2 zastrzeżenia) 

G05G P.212428 T 30.12.1978 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Transpor-
tu Technologicznego i Składowania „TECHMA-
TRANS", Zakład Pro j ektowo-Konstrukcy jny, Radom, 
Polska (Józef Łagiewnicki, Janusz Klewski). 

Wybierak adresowy 

Przedmiotem wynalazku jest wybierak adresowy, 
zwłaszcza do sterowania zawieszkami w przenośni-
kach podwieszonych. Wynalazek rozwiązuje zagadnie-
nie niezawodności działania trzpieni sterujących. 
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Wybierak adresowy, według wynalazku charaktery-
zuje się tym, że układem wybierakowym do stero-
wania zawieszkami w przenośnikach podwieszonych 
jest zespół krzywkowo-dźwigniowy składający się z 
krzywek (2) i dźwigni (3) sprzęgającej krzywki, przy 
-czym krzywki (2) są osadzone obrotowo jednym ra-
mieniem na osiach (4) korpusu. (2 zastrzeżenia) 

G06K P.202995 14.12.1977 

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urzą-
dzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze, Polska, 
(Aleksander Gmerczyński, Michał Polisiewicz). 

Sposób wykonywania rysunków technicznych 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do-
kładności i skrócenia czasu wykonywania rysunków. 

Sposób wykonywania rysunków według wynalazku 
polega na tym, że rysunki programowane na elek-
troniczną maszynę cyfrową wykonywane są metodą 
punktową, przy czym punkty nanoszone są w szere-
gu poziomym a w tym samym czasie papier przesu-
wa się w kierunku normalnym do szeregu. 

Urządzenie do stosowania sposobu wyposażone jest 
w obracający się w jednym kierunku ze stałą pręd-
kością bęben (1), na którym usytuowany jest zestaw 
matryc (2) punktowych do komponowania linii na pa-
pierze (3) za pomocą barwiącej taśmy (4) prowadzo-
nej rolkami (5) o którą uderzają młoteczki (6) z elek-
tromagnesami (7). Każda z matryc (2) ma w jednym 
wierszu 160-180 punktów, którym odpowiada taka 
sama ilość młoteczków (6). (2 zastrzeżenia) 

G06K P.203148 19.12.1977 

Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze Budowni-
ctwa Przemysłowego, Bydgoszcz, Polska (Józef Gli-
szczyński, Jerzy Pryłowski). 

Sposób gromadzenia i ekspozycji informacji o stanie 
zasobu oraz urządzenie do gromadzenia i ekspozycji 

informacji o stanie zasobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia cza-
su niezbędnego do odszukania każdej jednostki za-
sobu oraz rozdysponowania zasobu z przeznaczeniem 
dla zasobów małych i średnich. 

Sposób gromadzenia ii ekspozycji informacji o sta-
nie zasobu polega na tym, że gromadzenie informacji 
o przynależności jednostek do poszczególnych zbio-
rów jednostek o jednakowych cechach na które po-
dzielono zasób, odbywa się w komórkach pamięci 
osobowych dla każdej jednostki zasobu, przy czym 
wyboru przynależności jednostek do poszczególnych 
zbiorów można dokonać zarówno w punktach zdaw-
czo-odbiorczych poszczególnych zbiorów jak i w cen-
trum gromadzenia i ekspozycji tych informacji. 

Ekspozycja informacji polega na podsumowaniu ilo-
ści jednostek w poszczególnych zbiorach zasobu, a 
po wybraniu numeru jednostki załączona zostaje sy-
gnalizacja przynależności tej jednostki do aktualnie 
przyporządkowanego jej zbioru. Po_zmianie przynależ-
ności do innego zbioru stan licznika zbioru do któ-
rego ta jednostka była uprzednio przyporządkowana 
pomniejsza się o jeden a stan licznika nowoprzypo-
rządkowanego zbioru powiększa się o jeden. 

Urządzenie do gromadzenia i ekspozycji informacji 
o stanie zasobu ma elementy (8) służące do wyboru 
przynależności do zbioru połączone z koderem (12) 
poprzez elementy (14) iloczynu logicznego, zaś wejście 
uruchamiające transkoder (10) połączone jest z licz-
nikami (9) o takim samym module ile cyfr zawiera 
numer jednostek zbioru przy czym liczniki (9) ste-
rowane są z klawiatury (7). (3 zastrzeżenia) 

G08G P.204599 13.02.1978 

Viktor Jur'evic Lapij, Boris Pavlovic Cernov, Evge-
nij Borisovič Georgizon, Anatolij Andreevič Koševoj, 
Gerald Ivanovic Javorskij, Valentin Ilič Glazdjev, 
Boris Samuilovič Rivkin, Andrej Andreevič Jakušen-
kov, Sergej Fedorovič Kuročkin, Kijów, Związek So-
cjalistycznych Republik Radzieckich (Viktor Jur'evic 
Lapij, Boris Pavlovic Černov, Evgenij Borisovič Geor-
gizon, Anatolij Andreevič Koševoj, Gerald Ivanovic 
Javorskij, Valentin Ilič Glazjev, Boris Samuilovič 
Rivkin, Andrej Andreevič Jakušenkov, Sergej Fedo-
rovič Kuročkin). 

Automatyczne urządzenie antykolizyjne dla statków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia, które pozwoliłoby zwiększyć odpor-
ność na zakłócenia automatycznego śledzenia ce-
lów w warunkach dużej fali na morzu i w warunkach 
intensywnych zakłóceń hydrometeorologicznych. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że blok (5) kształtowania sygnałów bramkują-
cych, wyznaczających przedział czasowy analizowania 
sygnałów, odbitych od śledzonego celu, zawiera dwa 
układy (22, 23) porównywania odległości, licznik (20) 
odległości bieżącej, układ (25) kształtowania sygna-
łów wyznaczających półprzedział czasowy analizowa-
nia, układ f24) kształtowania sygnałów bramkujących, 
wyznaczających przedział czasowy, w którym reali-
zowane jest analizowanie sygnałów, odbitych od śle-
dzonego celu. 

Blok (4) kodowania sygnału wizyjnego zawiera se-
lektor (14), układ próbkujący (12) i dwie pamięci bu-
forowe (15, 16). Blok (9) kształtowania sygnałów ste-
rujących wzmocnieniem odbiornika (7) sygnałów ra-
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diolokacyjnych zawiera układ (55) kształtowania ce-
chy znaku impulsów zliczanych i generator (56) po-
ziomów progowych. Bloki (i, 5, 9) dołączone są po-
przez urządzenie (2) wejścia-wyjścia informacji do 
elektronicznej maszyny cyfrowej (3). (1 zastrzeżenie) 

G01K P. 205221 10.03.1978 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Rafinerii 
Nafty, Kraków, Polska (Anna Bonikowska, Krzysztof 
Brzewski). 

Tłumik dźwięków towarzyszących wypływowi 
nadmiarów sprężonego gazu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie maksymalnego 
obniżenia poziomu hałasu jaki towarzyszy wypływowi 
sprężonego gazu do atmosfery. 

W rozwiązaniu według wynalazku wykonany z bla-
chy perforowanej doprowadzającej do tłumika (2) 
sprężony gaz dyfuzor umieszczony jest centrycznie i 
osłonięty walcową obudową jednostronnie otwartą 
po stronie wylotu dyfuzora. Naprzeciw tego wylotu 
znajduje się stożek (4) skierowany wierzchołkiem w 
jego stronę wykonany z blachy perforowanej i wypeł-
niony materiałem absorbcyjnym stanowiący zamknię-
cie tłumika (2). 

Umieszczone w zawartym pomiędzy częścią obudo-
wy zewnętrznej i obudowy oisłaniającej dyfuzor pier-
ścieniowym wypełnieniem absorbcyjnym perforowane 
przewody rurowe mają stały stosunek swoich długości 
do powierzchni przekrojów poprzecznych. 

(1 zastrzeżenie) 

C10K P. 213589 21.02.1979 

Pierwszeństwo: 21.02.1978 - RFN (nr P. 2807326.9) 

Steag AG, Essen, RFN. 
Sposób i układ do zasilania w paliwo 

elektrowni gazowo-parowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
usytuowania elektrowni w pobliżu odbiorników ener-
gii elektrycznej, ooraz w doiwolinej odległości od ukła-
du do wytwarzania gazu i złóż. 

Sposób zasalania w paliwo elektrowni gazowo-paro-
wej, wytwarzającej prąd o wartości szczytowej, pra-
cującej na bazie węgla, zwłaszcza węgla kamiennego, 
w której paliwo wytwarza się na drodze autctermicz-
nego zgazowania ciśnieniowego regenerowanego urob-
ku węglowego za pomocą parý wodnej i tlenu, 
względnie powietrza, charakteryzuje się tym, że z ga-
zu pochodzącego ze zgazowywania uzyskuje się gaz 
wysokokaloryczny - czysty metan, oraz niskokalo-
ryczny gaz syntezowy lub metanol, przy czym co naj-
mniej naskokaloryczny gaz syntezowy i metanol sta-
nowią zasilanie paliwowe elektrowni, zaś metanol jest 
gromadzony w zbiornikach i w przypadku koniecz-
ności stosowany jako paliwo. 

Układ do zasilania w paliwo elektrowni gazowej -
-parowej, wytwarzającej prąd o wartości szczytowej, 
charakteryzuje się tym, że zawiera układ oczyszcza-
nia gazu, dołączony za układem wytwarzania gazu, 
następującego po nim układu rozkładu gazu z wylo-
tami dla gazu resztkowego - czystego metanu oraz 
gazu syntezowego, przy czym wylot gazu syntezowego 
ma odgałęzienia, z których jedno prowadzi do układu 
syntezy a drugie odgałęzienie stanowi przewód zasi-
lający elektrowni. (5 zastrzeżeń) 

G21C P. 214364 23.03.1979 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Sta-
nisław Głowacki). 

Sposób pomiaru okresu reaktora jądrowego 
i układ do pomiaru okresu reaktora jądrowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i układu pozwalającego na otrzymanie wyni-
ku pomiaru okresu reaktora jądrowego wolnego od 
błędu spowodowanego pojawieniem się zakresów 
elekromagnetycznych na wejściu układu okresomáerza. 

Sposób pomiaru według wynalazku polega na odej-
mowaniu w pewnych odstępach czasu, korzystnie co 
sekundę dwóch kolejnych sygnałów wyjściowych 
wzmacniacza logarytmującego sygnał proporcjonalny 
do mocy reaktora i podzieleniu przez wynik odejmo-
wania napięcia czynnika skalującego. Wynik dziele-
nia jest proporcjonalny do okresu reaktora. 

Układ według wynalazku zawiera wzmacniacz loga-
rytmujący (1), który dołączony jest okresowo do ukła-
du odejmującego (3) doprowadzane jest poprzez prze-
łącznik (P) do układu dzielącego (7) jako napięcie 
dzielnika. Jako napięcie dzielnej doprowadzone jest 
do układu dzielącego (7) napięcie czynnika skalujące-
cego (6). 

Wyjście układu odejmującego (3) steruje układ 
wykrywania fazy (4) i układ inwertora (5), które ste-
rując odpowiednio przełącznik (P) utrzymują odpo-
wiednio stały znak napięcia dzielnika układu dzielą-
cego (7), niezależnie od znaku napięcia wyjściowego 
układu odejmującego (3). (2 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01B P. 205030 01.03.1978 

Krakowska Fabryka Kabli i Maszyn Kablowych, 
Zakład Maszyn Kablowych, Kraków, Polska (Kazá-
mierz Głuc, Leopold Malinowski). 

Głowica czterotaśmowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
głowicy o takiej konstrukcji, która pozwoliłaby na 
obniżenie materiałochłonności i zmniejszenie gabary-
tów. 

Głowica wyposażona jest w cztery szpule (1) o 
osiach (2) przesuniętych względem osi (3) głowicy o 
wielkość „a" oraz w cztery dodatkowe prowadniki 
(5) taśmy <4), przy czym bezpieczniki (6) są umiesz-
czone w płaszczyznach szpul (1) na przecięciu stycz-
nych do ich maksymalnych średnic. Głowica cztero-
taśmowa służy do owijania kabli elektrycznych. 

(2 zastrzeżenia) 

H01F P.213745 24.02.1979 

Główne Biuro Studiów i Projektów Energetycznych 
„Energoprojekt", Zakład Doświadczalny, Poznań, Pol-
ska (Michał Cyraniiak). 

Sposób wykonania uzwojenia wysokiego napięcia, 
zwłaszcza transformatora sprzęgającego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wykonania uzwojenia, pozwalającego na 
zmniejszenie ciężaru i wymiarów transformatora. 

Sposób według wynalazku polega na nawijaniu 
przewodu na rdzeń toroidealny (1), pod kątem odpo-
wiednio dobranym do osi pionowej (0). Uzwojenie 
nawija się dwuwarstwowo (2, 5), przy czym każdą 
warstwę w dwóch częściach, części lewej uzwojenia 
(3, 6) i części prawej uzwojenia (4, 7). 

Tak wykonane uzwojenie pozwala na symetryczne 
rozkładanie się sił elektrodynamicznych dzięki czemu 
transformator może znaleźć zastosowanie do wpro-
wadzania sygnałów sterowniczych o częstotliwości 
akustycznej do sieci elektroenergetycznej. 

(1 zastrzeżenie) 

H01R P. 213714 23.02.1979 

Pomorskie Zakłady Aparatury Elektrycznej „EMA-
-APATOR" w Toruniu, Zakład Elektro-Mechaniczny 
„Belma", Bydgoszcz, Polska (Jerzy Andrzejewski, Ta-
deusz Jaworski, Izydor Napiórkowski, Henryk Piekał-
kiewicz). 

Dwuczęściowy sprzęgnik ognioszczelny 
i wodoszczelny do łączenia oponowych 

przewodów górniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sprzęgnika umożliwiającego uzyskanie wymaganej 
ognio-wodoszczelności nie tylko w stanie zamknię-
tym, roboczym, lecz również w chwili rozłączenia 
elektrycznego i rozsunięcia obu zestawów sprzęg-
nika. 

Sprzęgnik składa się z dwóch podobnie zbudowa-
nych zestawów (A, B), wyposażonych w zespoły gniaz-
dowo-wtykowe, zakończonych izolacyjnymi wkładka-
mi (2) z osadzonymi w nich podwójnie gniazdami (3) 
i wtykami torów prądowych (4) głównych i uziomio-
wego oraz dwoma zespołami styków (5, 6) obwodów 
sterujących i pomocniczych. 

Wkładki i(2) są zbudowane podobnie i każda z nich 
na czołowej powierzchni ma wgłębienie (7) i odpo-
wiedni występ (8), który wchodząc we wgłębienie (7) 
drugiej wkładki (2) tworzy szczelinę labiryntową (9), 
a w części środkowej każda z wkładek ma kształt 
schodkowy i(10) umożliwiający uzyskanie szczeliny (11) 
powstającej w procesie łączenia i rozłączania obu ze-
stawów <A, B) sprzęgnika. Wkładki (2) są osadzone 
w obudowach (12) w ten sposób, że część (X) ich 
płaszczyzn schodkowych ,(10) wystaje poza te obudo-
wy. W procesie łączenia obu zestawów (A, B) sprzęg-
nika, część wystająca wkładki (2) np. zestawu (A) 
wchodzi w obudowę (12) zestawu (B) i odwrotnie. 
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H0IR P. 215579 12.05.1979 

Zakłady Energetyczne Okręgu Zachodniego, Zakład 
Energetyczny Gorzów, Gorzów Wlkp., Polska (Bogdan 
Koźlakowski, Ewa Jurek). 

Izolacyjne złącze kablowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania izo-
lacyjnego złącza kablowego, ułatwiającego montaż koń-
cówek kabli niskiego napięcia zasilających oświetle-
nie zewnętrzne. Złącze ma dwuczęściowy korpus z 
tworzywa izolacyjnego. 

Górna część korpusu (7) ma kształt cylindryczny 
zakończony stożkowo ii gwint wewnętrzny (9) oraz 
odpowiednie otwory (3 i 5) do zacisku (2) i bezpiecz-
nika (4). Dolna część korpusu (16) o kształcie cylin-
drycznym ma gwint zewnętrzny (12) i wewnętrzny 
(11) dla tulei (10). W otworze (5) jest ukształtowana 
sprężyna dooiskowa (6) przytrzymująca bezpiecznik 
topikowy (4), złączka metalowa (15) o kształcie tulei 
z kołnierzem (14) oraz tuleja (10) z naciętym gwintem 
wewnętrznym i wypustami (8). W tulei (10) osadzo-
na jest śruba stykowa (13). (1 zastrzeżenie) 

H02H 
G05B 

P. 205036 01.03.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 79885 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani-
zacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Kato-
wice, Polska (Winicjusz Boroń, Józef Bajor, Tadeusz 
Nadowski, Dobrosława Szafranek, Witold Bożek). 

Układ zabezpieczający ziemnozwarciowy 
górniczych sieci elektroenergetycznych 

wysokiego napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu pozwalającego na zwiększenie pewności dzia-
łania. 

Układ według wynalazku ma bezstykowy człon 
przełączający i(7), sterowany z układu (6) wybierania 
rodzaju pracy, który jest włączony między fazoezuły 
człon (4), a filtr (9) składowej zerowej napięcia i za-
silacz (5). (1 zastrzeżenie) 

H02J P. 214015 10.03.1979 

Zakłady Aparatury Elektrycznej „MERA-REFA", 
Świebodzice, Polska (Edward Krumplewski). 

Układ samoczynnego załączania rezerwy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
uniwersalnego układu przystosowanego do pracy w 
układzie rezerwy ukrytej lub jawnej, w stacjach 
dwutransformatorowych. 

Układ zespołu samoczynnego załączania rezerwy 
posiada: blok identyfikacji układu pracy zespołu (Ul), 
układy formowania impulsu wyłączającego (UFW) i 
załączającego (UFZ), układy kierowania impulsu wy-
łączającego (UKW) i załączającego (UKZ) oraz układ 
przełączania napięć rezerwowych (UPR). 

(1 zastrzeżenie) 

H03K P. 205010 01.03.1978 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Jacek 
Turski, Zdzisław Synowiec, Andrzej Cyran, Alojzy 
Heinze, Mariusz Marczewski, Mirosław Stojanowski, 
Zdzisław Lepiarz). 

Elektroniczny zbliżeniowy przełącznik bezstykowy 
zabezpieczony przed przeciążeniem wyjścia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przełącznika bezstykowego zawierającego zabezpie-
czenie, które przy zwarciu wyjścia lub jego przecią-
żeniu blokowałoby stopień wyjściowy, powodując wy-
łączenie prądu w obwodzie obciążenia, przy czym 
odblokowanie przełącznika dokonywałoby się automa-
tycznie dopiero po zmianie sygnału sterującego. 

Przełącznik zawierający układ sterujący i układ 
wyjściowy charakteryzuje się tym, że wyjście układu 
sterującego (S) dołączone jest poprzez rezystor (Rl) 
bo bazy tranzystora (Tl) stanowiącego wraz z rezy-
storem (R2) pierwszy stopień wzmacniacza. Wyjście 
tego stopnia połączone jest poprzez diodę (Dl) z ba-
zą tranzystora (T2), który wraz z rezystorami (R3, 
R5, R6) stanowi stopień wyjściowy wzmacniacza. Emi-
ter tranzystora (T2) jest poprzez rezystor (R4) połą-
czony z bramką tyrystora (TY) blokującego przy 
przeciążeniu wyjścia stopień wyjściowy wzmacniacza. 
Kolektor tranzystora (T2) jest wyjściem przełącz-
nika. 

Elektroniczny przełącznik według wynalazku za-
wiera dodatkowo układ sygnalizacji optycznej stanu 
zablokowania włączony między wyjście układu steru-
jącego (S), a kolektor tranzystora (T2). 

Opisany przełącznik nadaje się szczególnie do sto-
sowania w automatyce przemysłowej. (6 zastrzeżeń) 
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H04M 
E21F 

P. 213437 T 13.02.1979 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, Bytom, 
Poùska (Antoni Kukuczka, Henryk Będzelewiez, Ma-
ciej Zatorski). 

Układ przewodowy głośnomówiący 
do łączności w górnictwie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu przewodowego głośnomówiącego pozwalające-
go na dwustronne porozumiewanie się zastępów ra-
towniczych będących w akcji z bazą ratowniczą. 

Układ składa się z nadawczo-odbiorczej stacji (1) 
umieszczonej w ratowniczej bazie (2) oraz mikrofo-
nogłośnika (4) wbudowanego w bęben (5) połączony 
z bazą rozmówczą linią (3). Bęben wyposażony jest 
w uchwyt (10) i korbę (11) do nawijania linii roz-
mówczej. (1 zastrzeżenie) 

H04M P. 214403 27.03.1979 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Józef Moż-
dżer, Eugeniusz Saj). 

Sposób i układ komutacji łączy abonenckich 
do urządzenia wieloadresowego 

Wynalazek rozwiązuje problem komutacji łączy 
abonenckich w urządzeniu wieloadresowym, zwłasz-
cza telegraficznym. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że łącza 
abonenckie żądane do połączenia wieloadresowego 
grupuje się uprzednio w wiązki o umownych nume-
rach adresowych grupy, a poszczególne łącza abo-
nenckie zaopatruje się w numery adresowe selekcji 
łączy abonenckich. Wstępnie komutuje się żądaną 

wiązkę łączy abonenckich z wiązką łączy wyjścio-
wych urządzenia wieloadresowego oraz dokonuje się 
selekcji łączy abonenckich, po czym przeprowadza 
się indywidualne próby stanu osiągalności poszcze-
gólnych łączy abonenckich. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że pomiędzy wieloprzewodowe łącza abonenckie 
(Ai...Ai), a łącza wyjściowe i(ŁWi...ŁWn) urządzenia 
wieloadresowego jest włączona grupa łączników wie-
loprzewodowych (Gi...Gm). Każdemu z łączy wyjścio-
wych (ŁWi...ŁWn) jest przyporządkowany indywi-

dualny obwód selekcji. (Si...Sk), dołączony do obwo-
dów próby i(Pi...Pn) stanu łączy abonenckich (A1...A1). 
Łącza wyjściowe (ŁWi...ŁWn) zawierają łącza trans-
misyjne i(ŁTi...ŁTn), które są wyposażone w indywi-
dualne obwody komutacji (Zi...Zn), sterowane z ob-
wodów próby (Pi„.Pn). (2 zastrzeżenia) 

H05B 
H01L 

P. 214408 27.03.1979 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 93896. 

Ośrodek Naukowo-Produkcyjny Materiałów Pół-
przewodnikowych i Uniwersytet Warszawski, War-
szawa, Polska (Teresa Langer, Jerzy Langer, Barba-
ra Fulde). 

Element elektroluminescencyjny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania w 
elemencie elektroluminescencyjnym wydajnej lumine^-
scencji w szerokim zakresie widmowym, od bliskie-
go ultrafioletu poprzez obszar widzialny do bliskiej 
podczerwieni. Według wynalazku rozszerzenie zakre-
su widmowego uzyskuje się przez to, że drugą do-
mieszką w krysztale fluorku kadmu, wytwarzającą 
centra świecące, jest pierwiastek z grupy ziem rzad-
kich o koncentracji w granicach od 0,001% mol do 
5°/o mol. (4 zastrzeżenia) 

H05G P. 205040 02.03.1978 

Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń 
Medycznych „Farum", Warszawa, Polska (Henryk 
Bogucki, Zygmunt Jemielity). 

Urządzenie do samoczynnego zmieniania filtrów 
w rentgenowskim ograniczniku głębinowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia pozwalającego na samoczynne ustawianie 
filtrów w zależności od przedziałów napięć anodo-
wych. 

Urządzenie według wynalazku ma detektor poło-
żenia filtrów (6) wykonany w postaci zespołu mikro-
przełączników współpracujących z garbikami (9), (12), 
(15) umieszczonymi na tarczy filtrów (13), na której 
zamocowane są filtry (7), (10), (14). Detektor ten po-
łączony jest z komparatorem (2), do którego poprzez 
przełącznik (1) doprowadzony jest sygnał (I) prze-
działów napięcia anodowego lampy rentgenowskiej 
lub sygnał (II) sterowania zdalnego przy czym wyj-
ście komparatora (2) połączone jest poprzez wzmac-
niacz (3) z blokiem napędu tarczy filtrów (4). 

(1 zastrzeżenie) 



П. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁ A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A47G W. 60835 27.12.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Tworzyw Sztucz-
nych, Kraków, Polska (Ryszard Salamon). 

Taca pod syfon i szklanki 

Wzór użytkowy zabezpiecza syfon i szklanki przed 
przypadkowym przemieszczaniem się w czasie po-
chylania się tacy. 

Taca pod syfon i szklanki według wzoru wykona-
na jest z tworzywa sztucznego metodą formowania 
próżniowego. Taca ma pierścień (1) ustalający syfon 
usytuowany w osi geometrycznej tacy oraz pierście-
nie (2), (3), (4), (5) ustalające położenie szklanek roz-
mieszczone symetrycznie względem pierścienia (1). 

Taca ma obrzeże (6), które tworzy wraz z po-
wierzchnią zewnętrzną pieścieni ustalających oraz 
powierzchnię podstawy (8) pojemnik do gromadze-
nia wypływającego plynu. (2 zastrzeżenia) 

A61B W. 60540 17.11.1978 
Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Me-

dycznych „FARUM", Warszawa, Polska (Tadeusz Ły-
sakowsiki). 

Pas uciskowy do badań radiologicznych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pas uciskowy 
stosowany do uciskania brzucha przy badaniach ra-
diologicznych. Pas uciskowy do badań radiologicz-
nych, zawierający wałek obrotowy, pas płócienny i 

zapadkę, charakteryzujący się tym, że w prawej czę-
ści podstawy pasa (3) umieszczona jest zapadka 
dźwigniowa (1) blokady obrotu wałka obrotowego (6), 
która może być wyłączona przez odchylenie do opo-
ru. Wałek obrotowy (6) jest wykonany z rury sta-
lowej z wzdłużną szczeliną poszerzoną w środkowej 
części. 

W podstawie pasa (3) umieszczona jest śruba za-
kończona gałką (4) zapewniająca blokadę przesuwu 
pasa uciskowego w prowadnicy urządzenia rentge-
nowskiego oraz służąca jako zaczep dla klamry (5) 
gdy pas płócienny (2) jest całkowicie nawinięty na 
wałek obrotowy (6). (1 zastrzeżenie) 

A61B 
A47D 

W. 60763 21.12.1978 

Instytut Matki i Dziecka. Warszawa, Polska (Sta-
nisław Kuibicz). 

Trzymadło dla noworodków i dzieci 

Przedmiotem wzoru jest trzymadło dla noworod-
ków i dzieci' stosowane do zawieszania noworodków 
względnie małych dzieci przed lampą rentgenowską 
celem dokonywania zdjęć oraz prześwietleń głównie 
klatki piersiowej lub jamy brzusznej w odpowiednio 
dobranej pozycji. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie-
nia wykonywania zdjęć rentgenowskich u małych 
dzieci w pozycji głową na dół bez konieczności kil-
kakrotnego ich wyjmowania i wkładania do trzy-
madła. 

W trzymadle płyta (1) wygięta w rurę (2) ma wy-
cięte dwa półeliptyczne otwory na wysokości ust i 
nosa badanego. Do rury (2) umocowane są paski 
podwieszające (4) i paski zabezpieczające (5). 

(1 zastrzeżenie) 
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A61C W. 60866 30.12.1978 

Fabryka Naarzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych 
„MIFAM", Milanówek, Polska (Jam Beta, Władysław 
Gnap, Józef Kwiatkowski, Teresa Gindrych, Tadeusz 
Dytwald, Janusz Sadowski). 

Rękaw protetyczny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest rękaw prote-
tyczny stosowany w pracowniach protetycznych przy 
wykonywaniu protez zębowych, w pracowniach orto-
dontycznych przy wykonywaniu aparatów do korek-
cji uzębienia jak również przy pracach ślusarsko-
grawerskich. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia budowy rękawa protetycznego pracującego ze 
słabowyczuwalnym natężeniem wibracji, nie ' nagrze-
wającego się i nie powodującego bólu ręki. Rękaw 
ma sprzęgło przednie (1) połączone wahliwie z wrze-
cionem (9) OTaiz wał giętki (8) połączony rozłącznie ze 
sprzęgłem (6) oraz wrzecionem (9) za pomocą sprę-
żystych zacisków (12 i 13). (1 zastrzeżenie) 

A61F W. 60790 21.12.1978 

Zakłady Włóikien Chemicznych „Chemitex-Stiloin", 
Gorzów Wielkopolski Polska (Jan Siwek,, Zygmunt 
Hutnik). 

Hełm ochronny z maską spawalniczą 

W:zór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia zabezpieczenia chroniącego twarz spawacza pra-
cującego przy robotach budowlano-montażowych. 

Hełm ochronny z uchylną maską spawalniczą jest 
wyposażony w dwa specjalne uchwyty składające 
się ze śrub (1) zakończonych nakrętkami (2) od we-
wnętrznej istrony hełmu i łbami (3) z otworami (4), 
od zewnętrznej strony hełmu. Przed otworami (4) na 
łbach (3) śrub (1) usytuowane są sprężyny ustalające 
(5) i podkładki dociskowe (6). Maska wyposażona jest 
również w dwie śruiby (7), które mają nakrętki (8) 
od zewnętrznej strony maski, a od jej wewnętrznej 
strony mają łby (9), na których osadzone są zacze-
powe pałąki (10) zakończone zatyczkami (11) zamon-
towanymi uchylnie na kółkach (12) w wycięciu pa-
łąka (10). (2 zastrzeżenia) 

A61F W. 61498 10.04.1979 

Stanley S. Kubik, Kraków, Polska (Stanley S. Ku-
bik). 

Wkład do ucha tłumiący dźwięki 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia układu tłumiącego dźwięki o wygodnej w użyt-
kowaniu formie i łatwego do podziału na części. 
Układ według wzoru wykonany jest z waty nasy-
conej woskiem preparowanym. 

Wkład (1) jest ukształtowany w podłużny płaski 
format, w którym włókna (2) waty są ułożone wzdłuż 
wkładu (1). Na powierzchni wkładu (1) są wykonane 
wgłębienia (3) wzdłuż włókien waty. Każda para 
wkładów (1) jest zawinięta w higieniczną chustecz-
kę (4) oraz torebkę (5) z folii laminowanej. 

(1 zastrzeżenie) 

A61G W. 60714 14.12.1978 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Eugeniusz Mazánek, Franciszek Szłapka). 

Krzesło ortopedyczne 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest krzesło orto-
pedyczne, przeznaczone dla inwalidów z usztywnie-
niem stawów biodrowych lub kolanowych. Wzór użyt-
kowy rozwiązuje zagadnienie wyposażenia krzesła w 
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płynną regulację wysokości i oparcia do wykonania 
przez inwalidę z pozycji siedzącej przy użyciu jednej 
ręki. 

Krzesło składa się z siedziska (1) i oparcia (2). Sie-
dzisko (1) osadzone jest wahliwie na ramieniu (3) 
stojaka, składającego się z dwóch współosiowo usy-
tuowanych części (4, 5) połączonych ze sobą dźwigni-
kiem. Dźwignik składa się z osadzonej w dolnej czę-
ści (5) stojaka śruby pociągowej (6), na której osa-
dzona jest nakrętka (7), połączona wałem (8) ze śli-
macznicą (9) przekładni ślimakowej, której ślimak 
(10) zaopatrzony jest w pokrętło usytuowane poniżej 
siedziska (1), w zasięgu ręki osoby siedzącej na krze-
śle. 

Ramię (3) stojaka połączone jest wahliwie z piono-
wo usytuowaną prowadnicą (13), w której osadzone 
jest przesuwnie ramię (14), połączone wahliwáe z 
oparciem (2) krzesła. Dolna część (5) stojaka połą-
czona jest :z nogami, przy czym tylne nogi (17) wypo-
sażone są w teleskopowo osadzone kółka (18), przed-
nia natomiast noga (19) wyposażona jest w dźwignik 
(20), umożliwiający wypoziomowanie krzesła. Ponad-
to w ramieniu (21) przedniej nogi (19) osadzone jest 
kółko, przemieszczające się w płaszczyźnie pionowej, 
umożliwiające łatwe przemieszczanie krzesła w do-
wolne miejsce. (1 zastrzeżenie) 

A61H 
A45B 

W. 60633 30.11.1978 

Elektromechaniczna Spółdzielnia Inwalidów, Wro-
cław, Polska (Ryszard, Pańko). 

Nasadka przeciwślizgowa na laski i kule 

Nasadka według wzoru składa się z kołpaka cylin-
drycznego (3) i zacisku bagnetowego (10) dociskają-
cego promieniowo ścianki (5) i kołpaka (3), podzielone 
wycięciami (6) na segmenty (7), do nakładki gumo-
wej (2) końca laski (1), na którą jest nałożona na-
sadka przeciwślizgowa. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia nasadki łatwej w wykonaniu i dogodnej w użyt-
kowaniu. (2 zastrzeżenia) 

A63B W. 59299 12.04.197S 

Zakłady Galanteryjne Przemysłu Gumowego „Sto-
mil", Łódź, Polska (Jerzy Gliwny, Czesław Golenia, 
Czesław Makowski). 

Rakieta tenisowa z tworzywa sztucznego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejsze-
nia ciężaru rakiety z zachowaniem jej wytrzymałości 
na zginanie zbliżonej do rakiet metalowych. 

Rakieta z tworzywa sztucznego zawiera ramę (1> 
wykonaną z żywic syntetycznych wzmocnionych 
włóknem szklanym w postaci wyplecionej koszulki i 
charakteryzuje się tym, że stanowi kształtownik o 
przekroju poprzecznym prostokąta lub kwadratu we-
wnątrz pusty z sercem (2) wykonanym jednocześnie z 
ramą. W górnej części ramy wykonane są przeloto-
we otwory, w których osadzone są elastyczne tulej-
ki (4), przez które przeciągnięta jest żyłka (5) stano-
wiąca naciąg rakiety. W dolnej części ramy (1) gdzie 
ramiona jej są usytuowane równolegle względem sie-
bie znajduje się rękojeść (6) z nasadką (7) okręcona 
taśmą skórzaną (8). (1 zastrzeżenie) 

A63H W. 59633 02.06.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do wzoru nr Ru - 25973 
Zabawkarsko-Kaletnicza Spółdzielnia Pracy „UNIA", 

Warszawa, PoJtóka (Stanisław Mężyk, Kazimierz Go-
dlewski, Tadeusz Ossowski, Jan Gołąb). 

Zabawka w postaci układanki - orbity 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejsze-
nia zużycia materiału na wykonanie zabawki. 
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Zabawka według wzoru ma kształt ośmiokąta (1) 
z ośmioma (podłużnymi nacięciami (2) na jego bokach. 
We wszystkich narożach tego ośmiokąta są otwory 
<4) rozmieszczone symetrycznie, a w środku jest 
otwór (3). (1 zastrzeżenie) 

A63H W. 60670 08.12.1978 

Czesław Kwaśniak, Janina Kwaśniak, Gdynia, Pol-
ska (Czesław Kwaśniak, Janina Kwaśniak). 

Zabawka w kształcie amfibii 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejsze-
nia ciężaru zabawki i zwiększenia jej trwałości. Za-
bawka w kształcie amfibii ma postać uproszczonego 
redukcyjnego modelu samochsdu-amiibii, osadzonego 
na czterech kołach z zachowaniem proporcji właści-
wych dla tego typu pojazdów. 

Zabawka charakteryzuje się tym, że stanowi ją 
jednolitej budowy skorupowy, wydmuchiwany cien-
ikiościenny korpus (1), ukształtowany w postać łodzi. 
Korpus ma w przedniej części użebrowania wzmac-
niające kok pit (4), natomiast w środkowej części wnę-
kę pasażerską (5) z podłogą użebrowaną w postaci 
deskowania (6), z umieszczonym w tylnej części wnę-
ki siediziskiem (7) i oparciem siedziska (8). Na rufie 
korpus (1) ma płaską wąską powierzchnię pąwęży (9) 
z umocowanymi do niej na wcisk w odpowiednich 
otworach śrubą napędową (10) i proporcem (11). Tak 
ukształtowany korpus jest 'Osadzony za pośrednictwem 
dwu sztywnych osi (12) na czterech jednakowych ko-
łach balonowych (13), za pośrednictwem dwudzielnej 
budowy zaciiskowch piast - to jest wewnętrznej pia-
sty (14) i zewnętrznej piasty. 

W przedniej części wnęki pasażerskiej (5) jest u-
kształtowana tablica przednia (16) z wytłoczonymi na 
jej powierzchni atrapami zegarów kontrolnych (17) 
oraz na środku jej jest umieszczona obrotowa na 

wcisk kierownica (18). W tylnej części kokpitu (4) w 
miejscu jego przejścia w tablicę przednią (16), jest 
osadzona na wcisk owiewka (19), sporządzona z ma-
teriału przeźroczystego. 

Koła balonowe (13) zabawki są sporządzone jako 
jednolitej budowy cienkościenne wydmuszki z folii i 
mają na swej powierzchni zewnętrznej wgłębienia sta-
nowiące atrapę opony samochodowej. Wszystkie czę-
ści zabawki są sporządzone z tworzywa sztucznego 
elastycznego', zachowującego pamięć kształtu. 

(5 zastrzeżeń) 

A63H W. 60801 23.12.1978 

Zabawkarsko-Kaletnicza Spółdzielnia Pracy „Unia", 
Warszawa, Polska (Jóizef Ekerling). 

Zabawka w postaci układanki testowej 

Zabawka ma przestrzenny korpus zaopatrzony w 
gniazda kształtowe, dostosowane do kształtu brył 
geometrycznych w postaci klocków. Kanały kształto-
we (3), zaopatrzone w denka (5), są usytuowane tuż 
przy ściankach (8) korpusu (1) stanowiącego forem-
ny prostopadłościan o podstawie sześciokąta. W wy-
niku tego na ściankach (8) są utworzone podłużne wy" 
cięcia (9), a w ściance górnej (2) korpusu (1) jest 
przewidząny współśrodkowy otwór (10) z osadzonym 
w nim czopem sworznia (11) na którym jest osadzona 
obrotowo tarcza (12) zawierająca kwadratowe wycię-
cie (14) odsłaniające poszczególne wloty kanałów (3). 
Ponadto na sworzniu (11) jest osadzony uchylnie 
uchwyt (13) przedmiotowej zabawki. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ В 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B32B W. 60901 30.12.1978 

Instytut Krajowych Włókien Naturalnych, Poznań, 
Polska (Romuald Lisiewicz, Zbigniew Haber, Stani-
sław Waszkowiak, Krystyna Rawa). 

Urządzenie do równomiernego nanoszenia 
materiałów sypkich na powierzchnię mat 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmechani-
zowania czynności nanoszenia materiałów sypkich na 
powierzchnię mat. 

Urządzenie ma zbiornik (2), którego dno stanowią 
dwie rynny (3, 4) mające otwory. Wzajemne poło-
żenie wzg^dem siebie rynien określa wielkość otwo-
rów w dnie zbiornika (2). Nad rynnami (3, 4) znaj-
duje sdę wirnik (6). Mata (10) usytuowana jest pod 
rynnami i wykonuje ruch posuwisty. 

Urządzenie służy do równomiernego nanoszenia ma-
teriałów sypkich na powierzchnię mat (10) stanowią-
cych podłoże dla uprawy roślin. 

(3 zastrzeżenia) 
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B01D W. 61076 01.02.1979 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska 
(Bolesław Kozioł. Kazimierz Kozłowsiki, Stefan Kula). 

Filtr do filtracji powietrza 
i innych gazów obojętnych 

WIZÓT rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej 
konstrukcji filtru, łatwego do wykonania i obsługi 
oraz umożliwiającej szybką wymianę zużytych ele-
mentów. 

Filtr do filtracji powietrza i innych gazów obojęt-
nych ma korpus z tworzywa sztucznego w kształcie 
prostokątnej ramy (4). Rama ta jest okolona warstwą 
włókniny filtracyjnej (2). Na jednym boku ramy znaj-
dują się otwory wylotowe (6). W ramie (4) są wto-
pione końce plisowanych kartonowych wkładów fil-
tracyjnych (1), które tworzą między sobą przestrzeń 
dla odpływu przefiltrowanego medium. 

(2 zastrzeżenia) 

B01F W. 61211 22.02.1979 

Kombinat Produkcji Kotłów i Urządzeń Kotłowych 
„RAFAKO", Racibórz, Polska (Jarosław Czapkowski, 
Henryk Namysł). 

Mieszalnik do gazów spawalniczych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest mieszalnik do 
gazów spawalniczych, szczególnie do mieszalnia argo-
nu i dwutlenku węgla. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze-
nia konstrukcji mieszalnika oraz poprawieniem ja-
kości mieszania gazów spawalniczych. Mieszalnik 
według wzoru użytkowego ma wieloprzegrodową ko-
morę mieszania (2), mającą na wlocie do niej gazów 
zbudowany zawór regulacyjny (5) z dwoma dyszami 
wlotowymi (9) strug gazów, których prześwit otwo-
rów/ jest regulowany tłoczkiem (6) za pomocą po-

krętła (7) ustalającego skład procentowy mieszaniny 
gazów, oraz ma reduktor równoprężny (12) gazów 
dopływających, których wielkość ciśnienia jest regu-
lowana za pomocą pokrętła (11) śruby regulacyjnej 
oddziaływującej na organ regulacyjny, składający się 
ze sprężyny (14) dwóch membrán (13), oraz dwóch 
grzybków (16) przysłaniających otwory dysz wloto-
wych (19) dopływających gazów. 

(1 zastrzeżenie) 

B01J 
C01B 

W. 61167 19.02.1979 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „BIPROKWAS", Gliwice, 
Polska (Ludwik Jura). 

Urządzenie do rozcieńczania kwasów 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji urządzenia o stosunkowo małej objętości, umożli-
wiającego dokładne rozcieńczenie kwasów. 

Urządzenie do rozcieńczania kwasów, a zwłaszcza 
siarkowego charakteryzuje się tym, że ma kształt 
pionowego walca, a jego wnętrze podzielone jest za 
pomocą przegród (7) na trzy komory (1, 2 i 3), przy 
czym pierwsza komora (1) łączy się z drugą komo-
rą (2) poprzez otwór (6), usytuowany u dołu pierw-
szej przegrody (1), a druga komora (2) z trzecią ko-
morą (3) łączy się ponad drugą przegrodą (8) w for-
mie przelewu. (2 zastrzeżenia) 
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B07B 
B01F 

W. 61170 17.021979 

Zakłady Farb „Polifarb". Włocławek, Polska (Ja-
nusz Podle wski, Jan Nowi oka, Hieronim Smołaga). 

Rama nośna sita seperacyjnego urządzenia 
dezaglomerującego i dyspergującego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest rama nośna 
sita iseperacyjinego urządzenia dezaglomeirującego i 
dyspergującego ciekłe pasty np. pasty pigmentowe 
zużywane w przemyśle farb. Wzór użytkowy rozwią-
zuje zagadnienie wyeliminowania połączenia nitami 
siatki z ramą nośną sita. 

Ramę według wzoru użytkowego stanowią dwie pa-
ry półpierścieni połączonych kolumienkami pionowy-
mi i połączonych w jedną całość, przykładowo przez 
spięcie śrubami. W parach półpierścieni (3) tworzą-
cych po złożeniu pierścienie znajdują się rowki 
wpustowe (4). (1 zastrzeżenie) 

B21D 
B25D 

W. 61166 19.02.1979 

Huta „Zawiercie", Zawiercie, Polska (Piotr Mucha, 
Szczepan Szeląg, Jarosław Kaleta). 

Znakownica mechaniczna 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest znakownica 
mechaniczna do nanoszenia symboli numerowych i 
literowych na kęsy stali cięte na nożycy latającej, 
w celu zabezpieczenia ich przed mieszaniem się z kę-
sami z różnych wytopów i gatunków stali. Wzór roz-
wiązuje zagadnienie zmechanizowania operacji nie-
zawodnego znakowania kęsów stali na samotoku no-
życy latającej. 

Znakownica mechaniczna do znakowania kęsów 
stali na gorąco w sposób ciągły, zawiera kasetę z nu-
merami, amortyzator uderzeń oraz konstrukcję noś-
ną, charakteryzuje się tym, że w ramie (1) na sworz-
niu (4) zamocowane są dwie dźwignie znakownicy, 
z których dłuższa ma ramię (5) wygięte korbowo i za-

opatrzone w kasetę (6) z numerami, krótsza zaś ma 
ramię (7) połączone obrotowo z tłoczkiem (8) pneu-
matycznego siłownika (9), sterowanego poprzez elek-
tromagnetyczny zawór (10) fotoelektrycznym przekaź-
nikiem (11), przy czym ramię (5) z kasetą (6) jest 
umieszczone nad samotokiem tak, że czołowa powierz-
chnia kęsa stali przy przesuwaniu się po samotoku 
uderza w numery umieszczone w kasecie (6), ponad-
to dla zamortyzowania tego uderzenia w ramie (1) 
umieszczony jest dodatkowo amortyzator. 

(1 zastrzeżenie) 

B23K W. 61189 21.02.1979 

Ryszard Figel, Gdańsk, Polska (Ryszard Figel, Alek-
sander Figel). 

Spawarka do spawania łukowego 
w osłonie gazów obojętnych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przejezdna 
spawarka do spawania łukowego w osłonie gazów 
obojętnych przy wykorzystaniu małych prądów spa-
wania, zwłaszcza korzystna przy spawaniu cienkich 
blach. 

Spawarka przy wykorzystaniu małych prądów spa-
wania charakteryzuje się tym, że na przejezdnej kon-
strukcji nośnej (1) będącej równocześnie podstawą dla 
butli (9) z gazem obojętnym, osadzone są w części 
dolnej jednofazowy transformator spawalniczy (2), 
prostownik (3) i dławik (4). W części górnej zamoco-
wany jest podajnik (5) ze szpulą (6) drutu spawalni-
czego jak również blok (7) sterujący i układ zasilania 
pomocniczego. Całość urządzenia zawarta wewnątrz 
konstrukcji nośnej (1) obudowana jest osłonami (8) 
stanowiąc jedną zwartą przejezdną konstrukcję. 

(1 zastrzeżenie) 

B23Q W. 61094 7.02.1979 

Fabryka Automatów Tokarskich „Ponar-Wroc-
ław", Wrocław, Polska (Wilhelm Raś, Piotr Pawełek). 

Przelotowy cylinder hydrauliczny 
do sterowaniania uchwytem tokarki 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia budowy 
cylindra oraz zmniejszenia jego masy. 

W przelotowym cylindrze według wzoru użytko-
wego cylindryczne tłoczysko (6) jest zaopatrzone w 
otwory (11) oraz w rowki, w których są wpasowane 
pierścienie (12) mocujące tłok (5) i dalej w kanałek 
(13) w którym jest usytuowany wkręt (14) zabezpie-
czający przed obrotami tulei (3) względem tłoczyska 
(6), natomiast pokrywa (4) jest połączona z tuleją 
(3) za pomocą sprężystego pierścienia (15). 

(1 zastrzeżenie) 
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B24D W. 61128 12.02.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Sprzętu 
Sportowego i Turystycznego „Polsport", Warszawa, 
Polska (Michał Rogowicz, Ireneusz Kowalczyk, An-
drzej Tykwiński, Józef Tęcza, Jerzy Gołaszewski). 

Urządzenie do szorstkowania 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
sitorstkowania zwłaszcza podeszew butów sportowych. 
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
urządzenia szorstkującego powierzchnie niepłaskie po-
deszew i pozwala na uzyskanie należytej szorstkości. 

Urządzenie do szorstkowania składa się z konstruk-
cji nośnej (1), w której umocowane są napędzane me-
chanicznie trzy wałki szorstkujące (2). Wałki (2) po-
siadają w obwodzie nawiniętą taśmę (3) z wystający-
mi stalowymi igiełkami (4) zakończonymi ostrzami. 
Nad wałkami (2) znajduje się napięta na dwóch obro-
towych bębnach (6) taśma przenosząca (7) dociskana 
listewką dociskową (8) posiadającą zaokrąglone za-
kończenia (9). (1 zastrzeżenie) 

Rąi 
£_, , i. JAMA 

B24D W. 61138 13.02.1979 

Zakład Doświadczalny przy Zakładach Urządzeń 
Chemicznych „Metalchem", Kędzierzyn-Koźle, Polska 
(Zdzisław Dusza, Wiesław Małota). 

Rolka kontaktowa 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest rolka kontak-
towa taśmy ściernej bez końca, stosowana w urządze-
niach szlifiersko-polerskich. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie mocowania 
wkładek gumowych w rolce kontaktowej, eliminując 
wypadanie wkładek w czasie pracy rolki kontakto-
wej. Rolka kontaktowa składa się z tulei zewnętrz-

nej (1) z rowkami wpustowymi przelotowymi (3) z 
tulei wewnętrznej (2) z rowkami wpustowymi nie-
przelotowymi (3). 

Rowki wykonane są ze wspólnego zamocowania. 
Osadza się w nich wkładki gumowe (4), które za-
kleszcza się między tulejami, poprzez skręcenie tulei 
względem siebie, następnie łączy się je śrubami (5). 

(1 zastrzeżenie) 

B25B W. 60659 07.12.1978 

Ośrodek Rozwoju Techniki i Organizacji, Poznań, 
Polska (Zbigniew Słociński). 

Ściągacz wieloczynnościowy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest ściągacz wielo
czynnościowy przeznaczony do przesuwania w kierun
ku osiowym różnych elementów. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększe
nia zakresu stosowania ściągacza oraz umożliwia sto
sowanie go, w okolicznościach gdy element obraca
jący śrubę może być 'obracany w ograniczonym stop
niu. Ściągacz wieloczynnościowy ma śrubę (1) z dwo
ma gwintami (3, 4) o przeciwnych kierunkach sko
ku, na których osadzone są nakrętki (6, 7). Na ob
wodzie nakrętek (6, 7) wykonane są dwie pary prze
ciwległych występów (8, 9), z których jedne mają po
stać haków a drugie są prostopadłe do osi śruby (1). 

Na środkowej części śruby osadzona jest obrotowo 
obudowa (14), wewnątrz której znajduje się zapadka 
(15) i dźwignia (21). Zapadka ma uchwyt (18) wypo
sażony w dwie przeciwległe płaszczyzny (19), z których 
jedna styka się z podobną płaszczyzną (20) wykona
ną w obudowie (14). (4 zastrzeżenia) 
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B25B W. 60678 09.12.1978 

Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Me-
lioracyjnego, Michałów-Reginów, Legionowo, Polska 
(Wacław Kowalski). 

Klucz do regulacji zaworów silników spalinowych, 
w szczególności pojazdów samochodowych, 

ciężarowych i autobusów 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia klucza zastępującego dwa oddzielne urządzenia 
t j . klucz nasadowy-oczkowy do regulacji nakrętki kon-
strukcyjnej oraz klucz do śruby regulacyjnej zaworu. 

Klucz według wzoru ma korpus (1) z rękojeścią (2), 
wewnątrz którego pionowo osadzony jest trzpień (3) 
z rękojeścią (4), przy czym dolna końcówka (5) trzpie-
nia (3) wyprofilowana w postaci końcówki wkrętaka 
osadzona jest luźno, z możliwością obracania się we-
wnątrz dolnej końcówki (6) korpusu (1) z wyprofi-
lowanym gniazdem (7) o obrysie sześciokąta. 

(1 zastrzeżenie) 

B25B W. 60720 15.12.1978 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-
cji, Warszawa, Polska (Jerzy Kudelski). 

Przyrząd do uszczelniania dławicy zaworu 
w szczególności beczki lub butli z chlorem 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zabezpiecze-
nia przed wydostawaniem się chloru przez dławicę 
zaworu. 

Przyrząd według wzoru użytkowego składa się z 
dwóch ramion (1) i (2) uchylnych, połączonych nitem 
(3). W górnej części ramienia (1) w otworze gwinto-
wanym (4) osadzona jest śruba (5) z rękojeścią (6). 
W dolnej części ramion wykonane jest gniazdo (7) 
dopasowane do zaworu (8) wkręcanego w kryzę (9) 
beczki. Ramiona są zabezpieczone obejmą (10) osa-
dzoną na napawanych garbach (11). (1 zastrzeżenie) 

B25B W. 60744 18.12.1978 

Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Kra-
ków, Polska (Edward Majcher). 

Uniwersalny ściągacz dwuramienny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uniwersalny 
ściągacz dwuramienny stosowany przy pracach de-
montażowych. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
ściągacza zapewniającej łatwą i szybką zmianę roz-
stawu listew zaczepowych przy jednoczesnym zabez-
pieczeniu ich przed zmianą rozstawu. Ściągacz wy-
posażony jest w belkę (1) z dwoma symetrycznymi 
wycięciami i gniazdami (3) w które zakłada się 
sworznie (5) listew (4) zaczepowych. 

Sworznie (5) mają podłużne otwory (6) z przesuwa-
nymi kołkami (7) dociskanymi do belki (1) sprężyna-
mi (8). Ściągacz ma dodatkowe wyposażenie w po-
staci belki (11) z oporowymi śrubami (12) o regulowa-
nym rozstawie. Wyposażenie to ma zastosowanie przy 
wyciąganiu elementów z otworów. (1 zastrzeżenie) 

B25C W. 60767 21.11.1978 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Han-
na Czubryt, Andrzej Rastawicki, Maria Dobrakowska). 

Urządzenie do rozpinania arkuszy 
spiętych zaszywką 

Urządzenie do rozpinania arkuszy stanowią dwie 
dźwignie (4), każda osadzona na jednym z dwóch czo-
pów (3) ujętych w równolegle usytuowanych parach 
gniazd (2) -korpusu. Każda z dźwigni współpracuje z 
ręką swym dłuższym ramieniem, na ramieniu krót-
szym oddziaływuje na zszywkę arkuszy występ ro-
boczy (7) dźwigni, zginający i wydobywający zszyw-
kę ze stosu we współpracy z dociskającym środkową 
część zszywki występem roboczym (5) korpusu. 

(1 zastrzeżenie) 
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В25С W. 60768 21.11.1978 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Han-
na Czubryt, Maria Dobrakowska, Andrzej Rastawicki). 

Urządzenie do rozpinania arkuszy spiętych zszywką 

Urządzenie do rozpinania arkuszy ma korpus (1) 
w kształcie walca zamknięty po jednej stronie po-
krywą (2) przesuwaną osiowo dociskiem ręki i odsu-
wany elementem sprężystym (3). W korpusie (1) osa-
dzone są obrotowo dwa elementy korbowe (7) napę-
dzane przeciwbieżnie przymocowanym współosiowo 
do pokrywy (2) klinowym odchylaczem (8). Wprowa-
dzone pod zszywkę oba mające postać klinów czopy 
korbowe (9) elementów korbowych (7) we współpra-
cy z przymocowaną do pokrywy (2) końcówką docis-
kową powodują zgięcie środkowej części zszywki i od-
gięcie jej końców z jej wydobyciem ze stosu arkuszy. 

(1 zastrzeżenie) 

B25C W. 60705 13.12.1978 

Centralne Laboratorium Przemysłu Artykułów 
Technicznych i Galanteryjnych, Łódź, Polska (Lech 
Wasilewski, Zbigniew Gabara). 

Przyrząd do wciskania szpilek 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmechani-
zowania procesu wciskania szpilek w podłoże. 

Przyrząd składa się z dwóch części, z których przy-
kładany płasko do podłoża jest prowadnik (1) z wy-
wierconym ukośnym kanałem (4) przelotowym do 
umieszczania w nim szpilek (5), a wprowadzoną część 
do kanału stanowi popychacz (3) w kształcie wydłu-
żonego pręta mającego na wystającym końcu uchwyt 
(12). 

Przyrząd ma zastosowanie zwłaszcza do wykony-
wania wystawowych lub targowych plansz z drobną 
galanterią, z próbkami tekstylnymi itp. 

(1 zastrzeżenie) 

B25G W. 60741 18.12.1978 

Centralne Laboratorium Przemysłu Artykułów Tech-
nicznych i Galanteryjnych, Łódź, Polska (Andrzej Ja-
borski). 

Uchwyt do pilników 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zapewnie-
nia trwałego i centrującego mocowania chwytów pil-
ników w rękojeści. 

Uchwyt ma czterodzielną tuleję zaciskową wkręconą 
za pomocą dolnej części (1) w prowadzący wzdłużny 
kanał (2) rękojeści (3) a górną dzieloną część (4) 
wkręconą w zaciskowy pierścień (5), oraz ma centru-
jący element (6) w kształcie odwróconego stożka osa-
dzony na śrubowej sprężynie (7) dociskowej. Element 
centrujący i sprężyna są umieszczone w kanale (2). 

(1 zastrzeżenie) 

B25H P. 60713 14.12.1978 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Eugeniusz Mazánek, Włodzimierz Frankowski). 

Stół warsztatowy zwłaszcza dla inwalidów 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyposaże-
nia stołu warsztatowego w płynną regulację jego wy-
sokości oraz wysokości imadeł łatwą do obsługi przez 
osobę niepełnosprawną. 

Stół, korzystnie dwustanowiskowy, ma dwie połą-
czone wspornikiem płyty (1), wsparte na nogach (2, 
3, 4, 5), z których każda składa się z dwóch współ-
osiowo usytuowanych części, połączonych dźwigni-
kiem, składającym się ze śruby pociągowej, osadzonej 
w dolnej części nogi, oraz osadzonej na śrubie na-
krętki, połączonej z górną częścią nogi. W pobliżu tyl-
nej nogi (2) usytuowana jest przekładnia ślimakowa 
(6), której ślimak zaopatrzony jest w pokrętło (10), 
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usytuowane poniżej płyty.(1) stolu, a ślimacznica po-
łączona jest za pośrednictwem wałów napędowych 
<7, 8, 9) i przekładni zębatych ze śrubami pociągo-
wymi w poszczególnych nogach (2, 3, 4, 5) stołu. 

Po podniesieniu płyt (1) na określoną wysokość 
zabezpiecza się ich położenie za pomocą śrub (11). 
W górnych częściach przednich nóg (3, 5) stołu, zao-
patrzonych na wewnętrznych powierzchniach w gwint, 
osadzone są gwintowane kolumny (12, 13) imadeł (14, 
15). Wysokość imadeł (14, 15) reguluje się ręcznie 
przez ich obrót wokół osi, po czym zabezpiecza się 
ich położenie za pomocą śrub (16). (1 zastrzeżenie) 

B26D W. 60710 11.12.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów Metalo-
wych „MEDOM", Kraków, Polska (Antoni Krempa, 
Leszek Kosmala, Jerzy Korzycki). 

Obcinacz do jajek 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest obcinacz do 
jajek, służący do obcinania czubka skorupy jajka, 
szczególnie gotowanego na miękko. ' 

Obcinacz ma obudowę górną (2) oraz obudowę dol-
ną (1), do której zamocowany jest pierścień ustalają-
cy (6). Na pierścieniu ustalającym (6) osadzone, są 
obrotowo dwie pary szczęk tnących (4) oraz dwie 
dźwignie (3). Każdą parę szczęk tnących (4) łączy z 
dźwignią (3) czop przesuwny (8). (2 zastrzeżenia) 

B30B W. 61121 12.02.1979 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego, 
Zakłady Mięsne „Służewiec", Warszawa, Polska (Jerzy 
Lipiec, Henryk Drzewiecki, Andrzej Klabiński). 

Prasa do puszek 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest prasa do pu-
szek znajdująca zastosowanie w przemyśle mięsnym 
i gastronomii. Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 

opracowania prasy do puszek pozwalającej na pra-
sowanie zużytych puszek do małych rozmiarów. 

Prasa do puszek składa się z nieruchomej pochyłej 
płyty (1) trwale zamocowanej do obudowy (2) oraz 
wygiętej dociskowej płyty (3) połączonej za pomocą 
ramienia (4) z korbowym wałem (5) napędzanym za 
pomocą klinowego pasa (6) silnikiem (7). 

(1 zastrzeżenie) 

B30B W. 61154 15.02.1979 

Kombinat Wyrobów Nożowniczych i Nakryć Sto-
łowych „Gerlach", Fabryka Nakryć Stołowych, Cie-
szyn, Polska (Karol Zielina, Stanisław Pilorz). 

Podajnik zwłaszcza do pras ciernych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest podajnik na-
kryć stołowych do prostownika, zwłaszcza w prasach 
ciernych. Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie po-
dawania półwyrobów nakryć stołowych do prostow-
nika, eliminując konieczność ręcznego zakładania pół-
wyrobów do prostownika. 

Podajnik posiada nieruchomą tarczę (1) na której 
osadzone jest obrotowo względem osi obrotu (3) koło 
zabierakowe (2), posiadające czternaście komór usta-
lających (4). O krawędź komory ustalającej (4) oparta 
jest zapadka (8), połączona poprzez trzpień (7) oraz 
łącznik z suwakiem prasy. Tarcza (1) posiada wycię-
cie, pod którym usytuowana jest rynna (5). Prócz 
tego podajnik posiada osłonę (9) zabezpieczającą. 

(1 zastrzeżenie) 
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B43K W. 60664 07.12.1978 

Częstochowskie Zakłady Materiałów Biurowych, 
Częstochowa, Polska (Eugeniusz Kołudzki, Henryk Pa-
wliczak, Jan Stacewicz). 

Długopis 

Długopis według wzoru użytkowego składa się z 
dwóch części połączonych za pomocą gwintu. Część 
górna (1) ma kształt walcowy (8) i jest na nią nasu-
nięta osłona (6), a pod nią zaczepowo zamocowany 
jest klips (7). Część górna (1) przechodzi w kołnierz 
(5) i stożek ścięty (2) w którym znajdują się otwory 
(3). Część dolna (11) ma początkowo kształt cylindra 
(9), następnie kształt znikającego wieloboku (10) i za-
kończona jest stożkiem (12). (1 zastrzeżenie) 

B60B W. 61171 19.02.1979 

Zdzisław Wierzbicki i Krzysztof Jasak, Częstocho-
wa, Polska (Zdzisław Wierzbicki, Krzysztof Jasak). 

Przyrząd do zakładania kół, zwłaszcza 
do samochodu osobowego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do 
zakładania kół zwłaszcza do samochodów osobowych 
umożliwiający bezbłędne trafienie kołka ustalającego 
znajdującego się na bębnie hamulcowym w otwór 
tarczy koła. Przyrząd składa się z rury (1) i kołków 
(2), przy czym rura (1) wygięta jest w kształcie litery 
U i ma na końcach osadzone kołki (2). 

(1 zastrzeżenie) 

B60B W. 61217 24.02.1979 

Józef Kalinowski, Ruda Śląska, Polska (Józef Ka-
linowski). 

Kołpak ozdobny 

Kołpak ozdobny według wzoru użytkowego prze-
znaczony jest w zasadzie jako element dekoracyjny, 
spełniając równocześnie zadanie jako przegroda nie 
dopuszczająca do przedostania się wody i brudu. Koł-
pak ozdobny według wzoru użytkowego wykonany 
jest z tworzyw sztucznych termoplastycznych przez 
formowanie próżniowe. 

Kołpak ma kształt okrągły" i zaopatrzony jest w 
usztywniające powierzchnie wypukłe (3 i 4) oraz ma 
kołnierz usztywniający (2), nadające odpowiednią 
sztywność przy małym ciężarze. W części środkowej 
ma powierzchnię wypukłą (6) z otworem do mocowa-
nia kołpaka do koła. W celach dekoracyjnych kołpak 
ozdobny pokryty jest warstwą metalu korzystnie na-
łożonego metodą próżniową lub barwnym tworzywem. 

(1 zastrzeżenie) 

В60К W. 61229 27.02.1979 

Piotr Bronikowski, Poznań, Polska (Piotr Broni
kowski). 

Pokrywa zabezpieczająca korek wlewu paliwa do 
samochodów Fiat 126p 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pokrywa za-
bezpieczająca korek wlewu paliwa do samochodów 
Fiat 126p, uniemożliwiająca odkręcenie korka wlewu 
paliwa przy zamkniętych drzwiach samochodu. 

Pokrywa (1) na całej swej długości sięgającej od 
korka (2) wlewu paliwa do krawędzi drzwi (4) ma 
kształt dostosowany do boku samochodu. Od strony 
korka pokrywa ma sworzeń (3) służący do zaczepie-
nia o korek, natomiast od strony drzwi krawędź po-
krywy zachodząca pod krawędź drzwi ma występ (5) 
w postaci płytki lub sworznia. (1 zastrzeżenie) 
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B60P 
B62D 

W. 61123 09.02.1979 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Adam 
Grzelak, Stanisław Burzyński, Stanisław Skawiński). 

Samowyładowcza naczepa transportowa, 
zwłaszcza do transportu urobku skalnego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest samowyładow-
cza naczepa transportowa przeznaczona do transportu 
urobku skalnego w kamieniołomach. Naczepa charak-
teryzuje się tym, że skrzynia ładunkowa (4) ma dol-
ną część o kształcie cylindrycznym, korzystnie 1/3 
okręgu a boki są styczne do cylindrycznej dolnej 
części. Naczepa ma pojedyncze koła ogumione (3). 
Część cylindryczna skrzyni (4) jest od strony zewnę-
trznej zaopatrzona w żebra (8). Koniec tylnej części 
skrzyni (4) jest zaopatrzony w żebro (9) obejmujące 
część cylindryczną oraz boki. (4 zastrzeżenia) 

B60R W. 60852 29.12.1978 

Mariusz Pocheć, Warszawa, Polska (Mariusz Pocheć). 

Samochodowy bagażnik dachowy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest samochodowy 
bagażnik dachowy, szczelnie osłaniający przewożony 
bagaż przed wpływami atmosferycznymi. Bagażnik ten 
składa się ze skrzyni (1) mającej podłogę (3) i boczne 
ściany (4) wyposażone w górnej części w wygięcie (5) 
z uszczelkami (8), oraz z pokrywy (2) posiadającej 
dach (6) wyposażony na obwodzie w wygięcie (7) oraz 
boczne ściany wyposażone w pogrubienie (10) na 
uchwyty (11) i w płytki (12), zamek i zawiasy (14). 

(1 zastrzeżenie) 

B60R W.61119 10.02.1979 

Augustyn Kwaśny, Warszawa, Polska (Augustyn 
Kwaśny). 

Bagażnik samochodowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji bagażnika o większej wytrzymałości, prostym mon-
tażu oraz łatwego w użytkowaniu. 

Bagażnik samochodowy składa się ze wsporników 
(1), mocujących krzywek (2), rur (3) i śrub. Wspornik 
(1) ma tylną ściankę (4) wyposażoną w gwintowany 
otwór (5), szczelinę (6) z wrębem (7), wybranie (8) u 
dołu oraz skierowany do środka bolec (9), a w części 
górnej w prostokątny otwór (10) oraz boczne ścianki 
(11), między którymi znajdują się górna ścianka (12) 
i półka (13) wyposażona w gwintowany otwór (23), 
które wraz ze ściankami bocznymi (11) i prostokąt-
nym otworem (10) w tylnej ściance (4) formują w 
górnej ściance wspornika (1) przelotowy prostokątny 
kanał (14). Mocująca krzywka (2) składa si§ z górnego 
pasa, wyposażonego w garb (16) oraz u góry w szcze-
linę, posiadającego w części środkowej wygięcie (18), 
a w części górnej krzywiznę (19) oraz podstawy. Pod-
stawa jest szersza od pasa i ma u dołu wygiętą kra-
wędź (21). Rura (3) ma przekrój prostokątny. 

(1 zastrzeżenie) 

B60R W. 61149 16.02.1979 

Janusz Kaczorowski, Tadeusz Bartczak, Jan Bon-
darczuk, Arkadiusz Kraszewski, Warszawa, Polska 
(Janusz Kaczorowski, Tadeusz Bartczak, Jan Bondar-
czuk, Arkadiusz Kraszewski). 

Pojemnik pod fotel samochodowy 

Pojemnik pod fotel samochodowy służy do maksy-
malnego wykorzystania wolnej przestrzeni istniejącej 
w samochodzie pod fotelami z uchylnymi oparciami. 
Pojemnik jest wykonany z jednolitego tworzywa i 
wyłożony jest od wewnątrz dźwiękochłonną włókniną. 
Obrzeża (7) i (8) otwartej części pojemnika są obło-
żone tworzywem a ściany (1), (2) i (4) są ku dołowi 
zbieżne. (3 zastrzeżenia) 
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B60R W. 61218 24.02.1979 

Krzysztof Sobczyk, Ruda Śląska, Polska (Krzysztof 
Sobczyk). 

Tablica rejestracyjna 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest samochodowa 
tablica rejestracyjna wykonana z metalu i tworzyw 
sztucznych termoplastycznych i termoutwardzalnych 
spełniające wymogi kodeksu drogowego. Wzór roz-
wiązuje zagadnienie zwiększenia odporności na koro-
zję oraz poprawy widoczności liter i cyfr. 

Tablica według wzoru ma płaskie tło wykonane z 
blachy i laminatu termoplastycznego (1) połączonych 
ze sobą za pomocą tworzywa adhezyjnego, przy czym 
w blasze są wykonane otwory (3) obrazujące aktualny 
stan oznaczeń literowo-cyfrowych obowiązujących w 
kraju. 

Cyfry i litery wykonane są z tworzywa termoplas-
tycznego (4) i zaopatrzone są w tylnej części w wy-
pusty utwierdzające (4'), na które po wprowadzeniu 
w otwory (3) założone są blaszki blokujące (5). 

(1 zastrzeżenie) 

B60S W. 61219 26.02.1979 
A47L 

Jerzy Wiśniewski, Warszawa, Polska (Jerzy Wiś
niewski). 

Przyrząd do wycierania i czyszczenia szyb, 
zwłaszcza samochodowych i okiennych 

Przyrząd do wycierania i czyszczenia szyb, zwłasz-
cza samochodowych i okiennych, przeznaczony do 
rozdrabniania lodu oraz wycierania i czyszczenia 
brudnych szyb, ma element wycierający (2) wykonany 
z gumy i połączony z korpusem nakładką, a na końcu 
element czyszczący (5) składający się z zębów (4) 
i ostrza Щ wykonanych z tego samego tworzywa, co 
korpus (1). (l zastrzeżenie) 

B62B W.61124 10.02.1979 

Zygmunt Janke, Poznań, Polska (Zygmunt Janke). 

Wózek dziecięcy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania jednoli-
tej, prostej lekkiej i małogabarytowej konstrukcji 
wózka spełniającego funkcję wózka spacerowego i le-
żakowego. 

Wózek dziecięcy przeznaczony jako wózek space-
rówka i leżak ma składaną konstrukcję, którą stano-
wią rurki (1) przedniego zawieszenia połączone sztyw-
no z osią (2) i do których zamocowane są podpory (8) 
oraz boczne oparcia (11), a na przedłużeniu poprzez 
złącze połączona jest rączka (13) wózka. 

Rurki (3) tylnego zawieszenia połączone przegubowo 
z rurkami (1) są poprzez wahacze połączone z tylną 
osią, przy czym jeden koniec wahaczy jest sztywno 
połączony z, tylną osią (4), a drugim końcem są spięte 
sprężynami (6) z rurkami (3). Poza tym z rurkami 
tylnego zawieszenia (3)1 są połączone ramię (15) tylne-
go oparcia i łącznik (16) rączki wózka, na którym 



Nr 25 (157) 1979 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 101 

zainstalowany jest mechanizm (17) odchylania oparcia 
(15) oraz wsporniki usztywniające (18) i podpórki (19) 
siedziska (20), zaś z przodu jest zawieszony draibinko-
wy podnóżek (9). Na ramą (15) nałożone jest sztywne 
oparcie (21), stanowiące całość z siedziskiem (20) i 
osłonami bocznych oparć (11). (1 zastrzeżenie) 

B63B W. 61086 30.01.1979 

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej, 
Wrocław, Polska (Marek Filipecki). 

Urządzenie do (przeciągania barki 
w czasie za i rozładunku 

I przy nieruchomym stanowisku rozładowczym 

Urządzenie do przeciągania barki w czasie za i roz-
ładunku, przy nieruchomym stanowisku rozładow-
czym, stanowi pływający ponton (2) w kształcie ceow-
nika, położony wypukłością na wodzie i wyposażony 
w znany układ rolkowy do przesuwania barki. 

(1 zastrzeżenie) 

B65D W.61074 01.02.1979 

Biuro Projektowo-Badawcze Ceramiki Budowlanej 
„Cerprojekt", Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska 
(Jerzy Łukowski). 

Paleta do półwyrobów ceramiki budowlanej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji palety, aby przy prostym wykonaniu mon-
tażu i wymienności uszkodzonych elementów umożli-
wiała stabilne zestawienie palet z półwyrobami w 
pionowe stosy. Paleta do półwyrobów ceramiki bu-
dowlanej złożona jest z listew (1) »wiązanych po-
przecznie ryglami dystansowymi (3) i (4) przy pomocy 
śrub zwierających (5). Listwy (1) są unieruchomione 
względem rygli (3) i (4) sworzniami. Górne rygle (3) 
są wyposażone w płytki naprowadzające (7). 

(1 zastrzeżenie) 

B65D W. 61109 07.02.1979 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Przemysłu 
Obrabiarek i Narzędzi „PONAR-BIPRON", Oddział 
w Zabrzu, Zabrze, Polska (Jerzy Dębicki, Emil Du-
dek, Eugeniusz Niemczyk). 

Paleta ładunkowa skrzyniowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej 
konstrukcji palety, o małej masie i dużej wytrzyma-
łości, złożonej z powtarzalnych elementów, umożli-
wiających wytwarzanie palet o różnych wymiarach 
w warunkach przeciętnie wyposażonego warsztatu. 

Paleta ładunkowa skrzyniowa charakteryzuje się 
tym, że ma nośną płytę (1) oraz ściany (2) skrzyni 
wykonane z typowych giętych na zimno ceowników, 
przy czym ceowniki nośnej płyty <1) ułożone są na 
dolnych półkach ceowników tworzących ściany (2), 
które połączone są na narożach giętymi na zimno 
typowymi kątownikami <3) zakończonymi u góry gniaz-
dami (4). (1 zastrzeżenie) 

B65D W. 61111 10.02.1979 

Kombinat Opakowań Blaszanych Lekkich „Opako-
met" Fabryka Opakowań Blaszanych „Artigraph", 
Kraków, Polska (William Gumienny, Henryk Mazur, 
Lesław Wojciechowski, Michał Zwoliński). 

Zamknięcie do pojemników szklanych 
o różnych pojemnościach 

Zamknięcie pojemników szklanych o różnych po-
jemnościach składa się z miseczki koronowej (1), 
wewnątrz której jest umieszczona uszczelka (2). Mi-
seczka ma w pokrywie przetłoczenie o średnicy (d), 
której stosunek do wewnętrznej średnicy zamknięcia 
koronowego (D) wynosi 0,537 i jednocześnie stosunek 
średnicy przetłoczenia d do średnicy otworu zamy-
kanego pojemnika (di) wynosi 0,85-0,88. 

Grubość uszczelki na obrzeżu zamknięcia, to jest 
w miejscu styku zamknięcia z główką pojemnika jest 
największa. Obejmuje ona górną płaszczyznę szyjki,-
zewnętrzny promień szyjki, oraz dodatkowo wewnę-
trzny promień szyjki. (1 zastrzeżenie) 
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B65D W. 61162 16.02.1979 

Centralne Laboratorium Chłodnictwa, Łódź, Polska 
(Zbigniew Kosmala, Andrzej Gogoliński, Maciej Ur-
baniak, Józef Młynarczyk, Jerzy Kwieciński). 

Pojemnik do zbioru, transportu i magazynowania 
owoców świeżych, zwłaszcza jagodowych 

Pojemnik do zbioru, transportu i magazynowania 
owoców świeżych, zwłaszcza jagodowych, jest wyko-
nany z tworzywa sztucznego w kształcie prostokąta. 
Pojemnik ma ścianki w ksatałcie trapezu, zważające 
się ku dołowi. Górne obrzeża dłuższych ścianek mają 
krawędzie (1) wyprofilowane ku dołowi, tworząc prze-
świty wentylacyjne (2). Obrzeża (3) tych krawędzi są 
odchylone pod kątem prostym ku dołowi w jednej 
ściance, a w drugiej ku górze. Jedna ze ścianek czo-
łowych ma po bokach słupki wsporcze (4), wystające 
do wnętrza pojemnika, a druga ścianka czołowa ma 
po środku jeden słupek wsporczy (5). 

Kształt i wymiary tego słupka odpowiadają kształ-
towi i wymiarom wnęki, utworzonej pirzez słupki 
wsporcze w ściance przeciwległej. Wysokość słupków 
(4 i 5) jest mniejsza niż wysokość ścianek pojemnika. 
Górne krawędzie słupków zaopatrzone są w pionowe 
wypustki ograniczające (6). Dolne obrzeża ścianek oraz 
dno pojemnika mają nóżki (7). Pojemnik zaopatrzony 
jest w uchwyt (8) umocowany osiowo w wypustach 
(9) ścianek czołowych. Odpowiednio ukształtowane 
gniazda (10) tych wypustów oraz bolce (11) uchwytów 
zapewniają usztywnienie uchwytu podczas przeno-
szenia pojemnika. (5 zastrzeżeń) 

B65G W. 61221 23.02.1979 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „BIPRO-
HUT", Gliwice, Polska (Henryk Paruzel, Paweł Król). 

Skrobak taśmy przenośnika taśmowego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji skrobaka wykorzystującego drgania taśmy do po-
prawy jakości czyszczenia, bez uszkadzania taśmy. 

Skrobak taśmy przenośnika taśmowego charaktery-
zuje się tym, że stanowi go czyszczący element (1) 
dociskany do taśmy przenośnika w obrębie przylega-
nia taśmy do bębna (8) zamocowany do jednego z 
końców dwustronnej dźwigni (3) na drugim końcu 
mającej szczotkę (2), przy czym dwustronna dźwignia 
(3) w punkcie przegubu (4) jest zamocowana do do-
ciskowej dźwigni (6) mającej po przeciwnej stronie 
obciążnik (7), zaś rozstaw i usytuowanie czyszczącego 
elementu (1) i szczotki (2) jest taki, że szczotka (2) 
dotyka taśmy poza bębnem (8). (1 zastrzeżenie) 

B65G W. 61241 27.02.1979 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „BIPROKWAS", Gliwicą 
Polska (Henryk Surdel, Jerzy Surdel). 

Krążnik podtrzymujący taśmę przenośnikową 

Krążnik podtrzymujący taśmę przenośnikową cha-
rakteryzuje się tym, że jego powierzchnia ukształto-
wana jest w ślimacznicę (2 i 3) o zmniejszającym się 
skoku, co zapewnia samooczyszczanie się krążnika 
oraz taśmy przenośnikowej z wilgotnych materiałów. 

(5 zastrzeżeń) 

B25H W. 60853 29.12.1978 

Fabryka Urządzeń Odpylających i Klimatyzacyj-
nych „Kowent", Końskie, Polska (Wacław Pasek). 

Przyrząd do wyznaczania środka podstawy, 
zwłaszcza do trasowania środków czół wałków 

pod nakiełki 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
dokładności wyznaczania środka podstawy. Przyrząd 
wg wzoru użytkowego ma ramę zagiętą pod kątem 
prostym (1), która ma w przekroju poprzecznym 
kształt ceownika (2), a blacha z trójkątem prostokąt-
nym równoramiennym (3) jest umocowana prosto-
padle w środku ceownika. (2 zastrzeżenia) 
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B66C W.61188 21.02.1979 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów 
„Trójbet", Gdańsk, Polska (Zbigniew Kwiatkowski, 
Zbigniew Szulc). 

Chwytak samozaciskowy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest chwytak samo-
zaciskowy, szczególnie stosowany jako chwytak ma-
łych elementów betonowych ułożonych w zestawie 
w kształcie prostokąta, zwłaszcza podnoszący jedno-
cześnie trzy rzędy trylinek uzupełnionych połówkami 
zawartymi w zaformowanym zestawie. 

Chwytak samozaciskowy składa się z ramy (1), do 
której są podwieszone w płaszczyznach (6) wzajemnie 
równoległych trzy układy (7, 8 i 9) samozaciskowe po-
łączone wzajemnie prętem (28) z tulejami (29 i 30) 
dystansowymi. Luz między otworami (27) a prętem 
(28) jest większy od maksymalnej dopuszczalnej róż-
nicy długości chwytanych elementów (31). Zewnętrzne 
układy (7 i 9) samozaciskowe połączone z ramą (1) 
chwytaka mają mechanizmy (19 i 20) zatrzaskowe, 
których dźwignie (23 i 24) połączone są wzajemnie 
cięgnem (25). (1 zastrzeżenie) 

Е67В W.60675 09.12.1978 

Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa^ Katowice, Pol-
ska (Henryk Świerczyński). 

Urządzenie do odkręcania nakrętek, 
zwłaszcza z butelek 

Urządzenie służy do odkręcania nakrętek, zwłaszcza 
butelek używanych w krwioleczniotwie. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie ułatwienia 
zdejmowania nakrętek. Urządzenie ma gniazdo stoż-
kowe (1), które ma na wewnętrznej powierzchni ząbki 
(2) nacięte pod kątem ostrym, skierowane zgodnie do 
kierunku obrotu gniazda (1). Gniazdo przymocowane 
jest do tulei (3), który za pomocą silnika (4) i prze-
kładni (5) nadawany jest ruch obroitowy. Gniazdo 
stożkowe (1) przymocowane jest do tulei (3) rozłącznie 
i w zależności od średnicy nakrętek może być do-
wolnie wymieniane. 

Wewnątrz tulei <3) umieszczony jest wypychacz (6) 
wykonany w postaci pręta, którego jeden koniec za-
kończony krążkiem (7) umieszczony jest w gnieździe 
(1), a drugi koniec wyprowadzony .poza tuleję (3) po-
łączony jest z dźwignią (8) nadającą wypychaczowi 
(6) ruch posuwisito-zwrotny umożliwiający wypchnię-
cie odkręconej nakrętki z gniazda (1). Dźwignia (8) 
połączona jest poprzez przegub (9) z sztywnym cięg-
nem (10) przymocowanym do korpusu (11), oraz ze 
sprężyną (12) dociągającą dźwignię do korpusu (11), 
która powoduje ruch powrotny dźwigni (8) po wy-
pchnięciu nakrętki z gniazda (1). (2 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01H W. 60861 29.12.1978 

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych, Łódź, Pol-
ska (Władysław Mąezyński, Rudolf Aparta, Franciszek 
Marciniak). 

Zespół naprężaczy przędzy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół naprę-
żaczy przędzy stosowany w maszynach włókienniczych 
przeznaczonych do jednoczesnego łączenia minimum 
cziterech nitek przędzy i nawijania ich na obracającej 
się cewce. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie lepszego wy-
korzystania miejsca w punkcie roboczym maszyny 
i ułatwienia wkładania nitek w naprężacze. 

Zespół naprężaczy przędzy maszyny włókienniczej 
równocześnie łączącej i przewijającej przynajmniej 
cztery nitki na każdym punkcie roboczym tej maszy-
ny charakteryzuje się tym, że naprężacze (1), (la), (lb) 
i (lc) zamocowane są na ramce (6) naprzemian w 
dwóch, tworzących linię łamaną, poziomych rzędach 
przesuniętych względem siebie o odległość (a) przy 
czym, nąprężacze tego samego rzędu (1) i (la) oraz 
(lb) i (lc) są rozstawione tak, aby odstęp (b) między 
nimi był mniejszy od średnicy (d) osłon (5). Wzajemne 
rozstawienie naprężaczy (1), (la), (lb), (lc) tworzy 
między nimi szczeliny (e) określonego rozmiaru. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01C 
E02F 
B60P 

W. 61133 13.02.1979 

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń 
Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż", Wro-
cław, Polska (Zygmunt Jędryczka, Zygmunt Macie-
jewski, Stanislaw Augustyn). 

Urządzenie do układania instalacji grzejnej w gruncie 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
układania instalacji grzejnej w gruncie szczególnie 
na trawiastych płytach stadionów przystosowane do 
przeciągania linową przeciągarką lub ciągnikiem. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania urzą-
dzenia, które powoduje niszczenie nawierzchni w mi-
nimalnym stopniu. 

Urządzenie składa się z nośnej ramy (1) zawierają-
cej osadzone na wspólnych osiach (6) krążkowe noże 
(5), a po obu ich stronach oporowe tarcze (7). W tyl-
nej części ramy (1) na osi symetrii krążkowych noży 
(5) przytwierdzone są rurowe prowadnice (4). 

Urządzenie zawiera trzykołowe podwozie podnoszo-
ne oraz podnoszone spoczynkowe wsporniki do usta-
wiania urządzenia po pracy. (2 zastrzeżenia) 
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E02B W. 61957 13.06.1979 

Akademia Rolnicza, Kraków, Polska (Piotr Prochal, 
Zenon Pijanowski, W.ojciech Mierzwa). 

Urządzenie piętrząco-przelewowe 

Urządzenie piątrząco-przelewowe służy do piętrze-
nia wody w studzienkach drenarskich, przy nawod-
nieniach podpowierzchniowych użytków rolnych i leś-
nych. Wykonane jest z tworzywa sztucznego i składa 
się z elementów piętrząco przelewowego (6) mającego 
kształt zakrzywionego złącza wyposażonego w mufy 
(10) po obu końcach i uszczelki (9) oraz przewodu 
piętrzącego <7) o dowolnej długości wyposażonego w 
mufę na jednym jego końcu. (1 zastrzeżenie) 

E04B 
E04C 

W. 61080 02.02.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Wę-
glowego, Katowice, Polska (Ryszard Rogulski, Henryk 
Budzyński, Jan Kosarewicz, Kazimierz Siewierski, 
Joachim Lipp). 

Prefabrykowana płyta dachowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uniezależnienia robót 
dachowych od warunków atmosferycznych. 

Przedmiot wzoru użytkowego ma zastosowanie w 
budownictwie, zwłaszcza przemysłowym. Płyta składa 
się z płyty nośnej, paroizolacji, izolacji cieplnej i prze-
ciwwilgociowej, przy czym od dołu ma fałdową bla-
chę (1) wzmocnioną żebrami (2, 3), zaś od góry po-
kryta jest warstwą (6) masy powłokowej, korzystnie 
masy asfaltowej zmodyfikowanej tworzywami sztucz-
nymi. Izolacja (5) cieplna wyprowadzona jest poza 
oś wzmacniających żeber (2, 3). (2 zastrzeżenia) 

E04 В 
E04H 

W. 61089 05.02.1979 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego 
„Miastoprojekit", Gdańsk, Polska (Jerzy Duszota, An-
drzej Muziński). 

Żelbetowa konstrukcja szkieletowa budynku 
dwukondygnacyjnego 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zasto-
sowanie słupów z wydłużonymi wspornikami pierw-
szej kondygnacji z odpowiednio dobranymi wsporni-

kami pod dźwigary dachowe, co daje możliwość do-
boru optymalnych mimośrodków od tych dźwigarów, 
a tym samym uzyskanie zmniejszenia momentów zgi-
nających i przekrojów słupów. 

Żelbetowa konstrukcja szkieletowa składa się ze 
słupów dolnych (1) posiadających wsporniki (5), słu-
pów górnych (2) ze stalowymi wspornikami (7) oraz 
kablobetonowych dźwigarów stropowych (3) i stalo-
wych dźwigarów dachowych (4) osadzonych na wspor-
nikach (7). Dźwigary stropowe (3) 'i słupy górne (2) 
są osadzone na słupach dolnych (1) i/lub na wsporni-
kach (5) zależnie od kształtu architektonicznego bryły 
budynku. - (3 zastrzeżenia) 

E04B 
F16B 
E06B 

W. 61125 10.02.1979 

Jerzy Wawrzyński, Poznań (Jerzy Wawrzyński). 

Śruba do rozłącznego połączenia ram okiennych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania śruby 
łatwej w eksploatacji, która pozwala na łączenie ram 
bez użycia innych narzędzi. 

Śruba służy do rozłącznego połączenia ram okien-
nych, zwłaszcza z zastosowaniem w oknach tyjpu 
szwedzkiego. Śruba ma uchwyt (1) zastępujący łeb 
typowej śruby, o kształcie w widoku z góry zbliżonym 
do spłaszczonej elipsy, a w widoku z boku ma kształt 
prostokąta, którego górny bok jest zaokrąglony. 

Uchwyt (1) jest osadzony na dystansowej tulei (2), 
z którą połączona jest śruba zasadnicza z bezgwintową 
częścią (3) i z nagwintowaną częścią (4). Ponadto po-
niżej dystansowej tulei (2) jest nasadzona podkład--
ka (5). (1 zastrzeżenie) 

E04H 
F24D 

W. 61151 17.02.1979 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki, 
Instalacyjnej „Instal", Warszawa, Polska (Janusz Fra-
czek, Józef Niedokos, Kazimierz Pawiński, Jerzy Piso-
wicz, Bruno Sylwestrzak, Zenon Biskup, Jerzy Do-
miński, Jarosław Górzyński, Tadeusz Hałas, Włodzi-
mierz Sitek, Andrzej Żalisz). 



106 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 25 (157) 1979 

Szybkomontowalna kotłownia na paliwo stałe 

Szybkomontowalna kotłownia na paliwo stałe z kot-
łami wodnymj płomienicowo-płomieniówkowymi, po-
ziomymi z wbudowanym w płomienice rusztem me-
chanicznym na (paliwo stałe, składa się z rozmieszczo-
nych na elementach podłogowych (12) zagregatyzo-
wanych węzłów technologicznych. 

Węzeł technologiczny zawiera; węzeł kotłowy, węzeł 
kolektorowo-pompowy (4), zasobnik węgla (6) zgrupo-
wane w bloku kotłowym (B) oraz węzeł zasilający (2), 
przyłączony (3) i sanitarny (7), zgrupowane w bloku 
ogólnym (A). Bloki i węzły obudowane są elementami 
ściennymi przednimi (9), bocznymi (10), tylnymi (11) 
i dachowymi (8). Wszystkie węzły i elementy łączone 
są w sposób rozłączny. Uzupełnienie bloku kotłowego 
(A) stanowi węzeł odpylający z kominem (5), usta-
wiony na zewnątrz obudowy. Wszystkie węzły j ele-
menty posiadają gabaryty mieszczące się między skraj-
niami drogowymi, a ciężar każdego z nich jest mniej-
szy od 4000 KG. Jako kotły stosuje się kotły typu 
KR. (3 zastrzeżenia) 

E04H W. 60917 03.01.1979 

Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowe-
go „Peberow", Rybnik, Polska (Zdzisław Sta warz). 

Zamocowanie wieszaków kablowych 
w kanałach prefabrykowanych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest wyeli-
minowanie drogich i pracochłonnych marek stalowych 
stosowanych w znanych rozwiązaniach. 

Zamocowanie wieszaków kablowych w kanałach 
prefabrykowanych przeznaczonych do prowadzenia 
przewodów centralnego ogrzewania lub sprężonego 
powietrza, składa się ze stalowych haków (3) umiesz-
czonych we wgłębieniach (1) górnych płaszczyzn ścia-
nek (3) kanału, oraz pionowych słupków kątowych (4) 
utrzymujących wewnątrz kanału szereg poziomych 
mieszaków (5) kablowych usytuowanych jeden nad 
drugim. Każdy słujpek (4) kątowy jest w swej części 
środkowej przyspawany do stalowej marki (6) zabez-
pieczającej słupki (4) przed poziomym przesunięciem 
i odchyleniem w pionie przy montażu kabli w kanale. 

(1 zastrzeżenie) 

E05C W. 61117 10.02.1979 

Krzysztof Brodacki, Jadwiga Brodacka, Warszawa, 
Polska (Krzysztof Brodacki, Jadwiga Brodacka). 

Blokada drzwi garażowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
blokady niezawodnej w działaniu i prostej w użyciu. 

Blokada drzwi garażowych składa się z pręta (1) 
wygiętego pod kątem prostym i dzielącego się na 
pionowe ramię (4) wyposażone w górnej części w tu-
leję (5) oraz poziome ramię (6) mające odgiętą koń-
cówkę (7), z obejmy (2) z kątownika posiadającej na 
jednym ramieniu, elipsoidalny otwór (8), a na drugim 
montażowe otwory (9) oraz z blokującej obejmy (3) 
składającej się z płytki (10) wyposażonej w montażo-
we otwory (11) oraz dwu prostopadłych płytek (12) 
i (13), z których jedna wyposażona jest w elipsoidalny 
otwór (14), a druga w wybranie (15) zakończone po-
chyłą krawędzią (16). (1 zastrzeżenie) 

E06B W. 61071 31.01.1979 

Biuro Projektów Morskiego „Projmors", Gdańsk, 
Polska (Zbigniew Czają, Michał Ozorowski). 

Brama płytowa uchylna 

Wzór ma zastosowanie w garażach i halach fa-
brycznych. 

Brama charakteryzuje się tym, że płyta (1) prowa-
dzona poprzez krążki (2) w prowadnicach (3) podwie-
szona jest dolną krawędzią na łańcuchach (4) napę-
dowych połączonych z obciążnikami (5). Prowadnice 
(3) są przymocowane do konstrukcji hali (7). 

(1 zastrzeżenie) 
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E06B 
E04B 

W. 61408 31.03.1979 

- Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, 
Biuro Projektów Górniczych, Katowice, Polska (Zenon 
Słaboń, Janusz Wilk). 

Przegroda zasłaniająca otwór komunikacyjny 
służący dla przejazdu suwnicy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przegroda za-
słaniająca otwór komunikacyjny w ścianie budynku 
dla okresowego przejazdu suwnicy, mająca w szcze-
gólności zastosowanie w sąsiadujących ze sobą bu-
dynkach przemysłowych czy halach montażowych. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przegrody dobrze spełniającej wymagane warunki za-
bezpieczenia termicznego i akustycznego. Przegroda 
wykonana jest w konstrukcji stalowej, której wypeł-
nienie stanowi lekki materiał dźwiękochłonny. Szkie-
let (1) przegrody podwieszony jest na przegubach (6) 
do konstrukcji dachu (7). Pod przegrodą umiejscowio-
ne są elektrociągi (3), których liny (2) przewieszone 
przez zblocza (4) połączone są ze szkieletem (1). 

(1 zastrzeżenie) 

E21C W. 61142 13.02.1979 

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma-
szyn Górniczych „Komag", Gliwice, Polska (Edward 
Bochenek, Zdzisław Penar, Ewald Spyra). 

Nóż odspągowy wymienny struga węglowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia trwa-
łości noża. 

Nóż odspągowy wymienny, struga węglowego, wy-
równujący powierzchnię spągu w przestrzeni między 
czołem ściany a przenośnikiem, jest umocowany w 
kadłubie głowicy struga przy spągu. Zasadnicza kra-
wędź noża jest usytuowana w płaszczyźnie spągu po-
przecznie do czoła ściany. 

Krawędź tnąca noża uzbrojona jest w wymienne 
tnące końcówki (1) ostrza nożowego. Wymienne tnące 
końcówki ostrza nożowego są uzbrojone słupkami z 
węglików spiekanych. (2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

F15B W. 60880 30.12.1978 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław, Polska (Jerzy Popieluch, Zbigniew Golec). 

Membranowy przetwornik ciśnienia 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest membranowy 
przetwornik ciśnienia, przetwarzający wartość spię-
trzeń ciśnienia gazów na wartość napięcia elektrycz-
nego stosowany zwłaszcza w układach automatycznej 
regulacji bloków energetycznych. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie dostosowa-
nia przetwornika do większych zakresów różnicy ciś-
nień. Membranowy przetwornik ciśnienia ma mem-
branę (2) umieszczoną między dwoma pierścieniami 
(1) umocowanymi we wgłębieniach (3) obudowy (4, 5), 
przy czym membrana (2), połączona z układem sprę-
żynowym (10), służy do przenoszenia zmian impulsu 
ciśnienia na rdzeń przemiennika indukcyjnego (11). 

Każdy z pierścieni (1) ma otwór centralny (6), któ-
rego średnica jest dobierana zależnie od żądanego 
zakresu ciśnień. (3 zastrzeżenia) 
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F16B W. 60237 22.09.1978 

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy, Kielce, 
Polska (Tadeusz Redliński, Zygmunt Stępień, Jan 
Ubysz, Kazimierz Dawidowicz, Tadeusz Mosiołek, Je-
rzy Gelbert). 

Ślimakowa opaska zaciskowa 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest ślimakowa 
opaska zaciskowa służąca do zaciskania przewodów. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
siły zacisku opaski przy łączeniu przewodów i połą-
czenia mechanicznego taśmy z obudową. 

Opaska wykonana jest z taśmy (1), na której za-
mocowano śrubę zaciskową (3) z obudową (4). Opaska 
znajduje zastosowanie szczególnie w przemyśle moto-
ryzacyjnym. (1 zastrzeżenie) 

F16B W. 60499 09.11.1978 

Huta Zawiercie, Zawiercie, Polska (Włodzimierz Na-
pora, Stanisław Otręba). 

Uchwyt mocujący 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt mo-
cujący szybkorozłączny, znajdujący zastosowanie do 
mocowania elektromagnesu do urządzeń sterowni-
czych takich jak rozdzielacz powietrza przy nożycy 
do cięcia profili hutniczych. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zastąpienia 
połączenia śrubowego pomiędzy elektromagnesem a 
urządzeniem sterowanym, połączeniem szybkorozłącz-
nym. 

Uchwyt składa się z ręcznej dźwigni (4) zaopatrzo-
nej w obrotowo osadzoną dociskową sprężynę (5) 
w kształcie litery (V), przy czym sworzeń (3) stano-
wiący oś obrotu dźwigni (4) jest zamocowany w obsa-
dzie (2) mocowanej do urządzenia współpracującego 
z elektromagnesem. (1 zastrzeżenie) 

FUB W. 60850 28.12.1978 

Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, Polska 
(Ireneusz Bielski, Andrzej Wrzesiński). 

Urządzenie mocujące na elementach rurowych, 
zwłaszcza urządzeń sygnalizacyjnych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
szybkości montażu i polepszenie jakości zamocowania 
urządzeń sygnalizacyjnych. 

Urządzenie składa się z pokrywy dolnej (1) sprę-
żystej ukształtowanej w postaci obejmy profilowanej 
i wkładki (2) w kształcie pierścienia z wycięciem. 
Przedmiot wzoru użytkowego może znaleźć zastoso-
wanie w przemyśle maszynowym. (1 zastrzeżenie) 

F16C W. 60786 21.12.1978 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan Burcan, Ma-
rek Sławiński). 

Łożysko talerza gramofonu 

Wzór użytkowy roiziwiązuje zagadnienie budowy ło-
żyska z;apewtniającego równomierny bieg talerza. 

Łożysko talerza gramofonu wyposażone w łożyska 
promieniowe, które stanowią panewka łożyskowe wci-
śnięte w obudowę łożyska i czopy na osi talerza, ma 
w dnie otworu w obudowie (1) nalkiełek, przy czyim 
w nakiełku tym jest umieszcizona kulka (7) podpiera-
jąca płaskie czoło osi (4) talerza gramofonu. 

(1 zastrzeżenie) 
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F16D W. 60778 21.112.1978 

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycz-
nych „PQLMEL", Wrocław, Polska (Brunon Trejgiis). 

Sprzęgło z nagrzewnicą indukcyjną 

Wzór użytkowy 'rozwiązuje zagadnienie skrócenia 
czasu koniecznego dla przygotowania maszyn np. e-
lefctrycznych do prób i wyeliminowania całkowicie 
możliwości uszkodzenia czopu wałiu badanych maszyn 
elektrycznych. 

Sprzęgło według wzonu użytkowego ma ruchomy 
wzbudnik (2) połączony rozłącznie z tarczą sprzęgła 
(1) umieszczany w jej cylindrycznym wyjęciu przed 
założeniem jej na czop wału lub przed jej zdjęciem 
i okresowo wzbudzany. 

Stanowiący (konstrukcyjnie jedną zwartą całość nu-
ohomy wzbudnik (2) składa się z uzwojenia wzbudza-
jącego (3) umieszczonego w elektroizolacyjineij obudo-
wie (4) oraz z blachowanej zwory (5), o kształcie e-
liminującym do' niezbędnego minimum szczeliny po-
wietrzne, przytwierdzonej do elektroizalacyjneij obu-
dowy (4) przy pomocy śrub łączących (6) oraz z dwóch 
naprzeciwległych ręcznych uchwytów (9) przymocowa-
nych za pośrednictwem śrub {10) do blachowaniej zwo-
ry (5) i ściągacza (7) zaopatrzonego* w gwintowany 
otwór pod śrubę napinającą (12). 

Sprzęgło przystosowane jest do szybkiego zakładania 
względnie zdejmowania tarczy z ozopiu wału maszyn 
elektrycznych. , (2 zastrzeżenia) 

F16D W. 60828 29.12Л978 

Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „TOWI-
MOR", Toruń, Polska (Stanisław Szymański). 

Sprzęgło ryglowe 

Przedmiotem wzoru użytkowego jesit sprzęgło ryglo-
we przeznaczone do pracy w mechanizmach pomocni-
czych, gdzie wymagane jest spoczynkowe wyłączanie 
napęldu, szczególnie w układaczach liny wciągarek 
okrętowych. 
• Wizór użytkoiwy (rozwiązuje zagadnienie uproszcze-
nia konstrukcji, zmniejszenie gabarytów i łatwości 
wykonania. 

Sprzęgło charakteryzuje się tym, że zawiera koło 
(2) osadzone obrotowo na wale lub czopie (1), które-
go powierzchnia czołowa (11) wyposażona jest w po-
przeczne rowki <5), służące do osadzania rygla. Ry-
gel umocowany jest zawiasowo do koła (2) za po-
śnediniotiwem sworznia (6) ułożyskowiainego we wisjpor-
nikaoh (4). (1 zasitrzeżenie) 

F16F W. 60703 13.12,1978 

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urzą-
dzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze, Polska {Sta-
nisław Kwiatkowski, Jerzy Sarad, Jerzy Switek). 

Amortyzator liniowy 

Przedmiotem wizoru użytkowego jiest amorftyzatar 
linowy, przeznaczony zwłaszcza jako elemenit wypo-
sażenia urządzenia do symulowania sikiokáw z samo-
lotu w procesie szkolenia skoczków. 

Wizór użyktowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
trwałości amortyzatora i takiesj jego budowy aby za-
pewniała ona prawidłową współpracę z urządzetniami 
współpracuj ącymii. 

Amortyzator linowy wyposażony gest tw gumową 
wkładkę (1) zamocoiwaną do adenzaka (2) i regiula-
cyjne iwkręty <4) łączące korpus (3) z tuleją (5). Re-
gulaicyjinie wjkręty (4) usytuorwame są tw wycięciiach (6) 
korpusu (3) i prowadnicach <7) tulei <2) ico poawala na 
wstępną regulację napięcia sprężyny (8). 

(1 zastrzeżeinie) 

F16F W. 60873 30.12.1978 

Ośrodek Badawczo4Rozwajowy Wag, Luibiim, Pol-
ska (Łuidomir Gągała, Janusz Warah). 

Hydrauliczny tłumik wahań 

Przedmiotem wizoru użytkowego jesit hydrauliczny 
tłumik wahań zwłasaoza do układów dźwigniowych 
wag. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zabezpiecze-
nia wylewania się płynu z tłumika w czasie pracy 
wag. 

Tłumik składa się z cylindra (1), tłoczka (2), grzyb-
ka (3) przysłaniającego otwory w tłoczku, pokrywy 
(4), tłoczysfca (5), uszczelki (6), oraz pływaka (7). 

Pływak (7) umieszczany jest swobodnie na powierz-
chni płynu. Podczas gwałtownych ruchów tłoczyka (5) 
wraz z tłokiem (2) zabezpiecza on płyn przed burze-
niem się i iwypływaniem na zewnątrz tłumika. 

(1 zastrzeżenie) 
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F16G W. 60884 30.12Л978 

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych 
„FASER", Tarnowskie Góry, Polska (Józef Rasikon, 
Krizyisizitof Dąbrowski, Jan Gwóźdź, Przemysław Załe, 
Fxamloiiszek Moszko, Wiktor Naizarfciewicz. 

Spinacz do mechanicznego łączenia taśm 
przenośników taśmowych 

iWizór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstruk-
cji trwalszego i silniejszego połączenia taśm przenoś-
ników. 

Spinacz składa się z obejmy (1) zaciśniętej przetycz-
ką (6) przechodzącą przez taśmę (7) i otwory (5). O-
bejima (1) posiada (ramiona, których powierzchnia we-
wnętrzna przylegająca do końca taśmy (7) ma po-
przeczne garby (3) a ioh końce są zakończone czoło-
wymi .skosami (4). (1 zastrzeżenie) 

F16H W. 60729 16.12.1978 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa, Warszawa, Polska (Kazimierz Blach, Ed-
ward Urski). 

Wspornik silnika, zwłaszcza w urządzeniu 
do przeładunku materiałów słomiastych 

Wzóir użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstruk-
cji wspornika umożliwiającego mocowanie silników 
lulb przystawek o różnych rozstawach otworów na 
śruby. 

Wispornik według wzoru składa się z dwóch po-
przecznych belek (1, 2) i dwóch belek (3, 4) wzdłuż-
nych zamocowanych przesuwnie na poprzecznych bel-
kach (1, 2). Doilna belka (1) poprzeczna zamocowana 
jest obrotowo do ramy (5) urządzenia, a górna belka 
(2) połączona jest z ramą poprzez rozpieraoz. Belki 
(3, 4) zakończone są tulejami wyposażonymi w zaciski 
(7) śrubowe. Do wzdłużnych belek (3, 4) zamocowany 
jest silnik (8) lub przystawka. (1 zastrzeżenie) 

F16L W. 60634 30.11.1978 

Kombinat Gónniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Paweł Niemiec). 

Kompensator rurociągu o dużej średnicy , 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie kompensa-
cji nie tylko wydłużeń liniowych lecz również prze-
sunięć poprzecznych rurociągów. 

Kompensator, osadzony między dwoma, łączonymi 
odcinkami rur (1) rurociągu zakończonych kołnierza-
mi, wykonany jest w postaci elastycznego odcinka ru-
rowego (3). Końce tego odcinka są utwierdzone wy-
winiętymi z tego odcinka kołnierzami (4) do stałych 
kołnierzy rur rurociągu za pomocą luźnych zwłaszcza 
dwudzielnych kołnierzy (5), osadzonych między wy-
winiętymi kołnierzami (4) a elastycznym odcinkiem 
rurowym (3). 

Środkowa część elastycznego odcinka rurowego (3) 
jest korzystnie wykonana jako wyoblenie na całym 
obwodzie. (3 zastrzeżenia) 

F16L W. 60647 05.12.1978 

Polska Akademia Nauk, Instytut Podstaw Inżynie
rii Środowiska, Zaibrze, Polska (Edward Bayer, Jan 
Kapała). 

Złącze Przyrządów pomiarowych Łnstalowych 
w przemysłowych przewodach 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest złącze przewo
dów pomiarowych mocowanych w przemysłowych 
przewodach zwłaszcza ciśoieniołwyołi, taikich przyrzą
dów jak sondy pyłowe, rurki spiętrzające, termopary, 
sondy gazowce itp. 



Nr 25 (157) 1979 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 111 

Wzór użytkowy (rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji umożliwiającej łączenie przyrządów 
pamiarowyich tylko na czas niezbędny dla wykonania 
pomiarów i odłączenia tych przyrządów po zakończe-
niu cyklu poimiairoiwego. 

iZłącze składa się z cylindra (2) i cylindra (4) po-
łączonych zasuwą (3), stanowiących śluzę zamocowa-
ną do przewodu przemysłowego (1). Cylinder (4) jest 
zamknięty pokrywą (8) wyposażoną w króćce (5) po-
łączone rozłącznie z głowicą (6) mocującą i uszczel-
niającą przyrząd pomiarowy (7). (1 zastrzeżenie) 

F16L W. 60708 15.12.1978 

Kombinat Instalacji Sanitarnych Budownictwa 
„Warszawa", Warszawa, Polska (Konrad Michalski, 
Czesław Dobijański, Wojciech Wachmiller). 

Spinacz taśmy, zw.aszcza do mocowania opaskowego 
otuliny rurociągów 

Przedmiotem wzoru jest spinacz taśmowy zwłaszcza 
do mocowania opaskowego otuliny rurociągów stoso-
wanych do przepływu medium szczególnie w budow-
nictwie i przemyśle. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji spinacza gwarantującego szybkie łączenie 
taśmy mocującej opaskowo przedmioty oraz zapew-
niającego stabilność i trwałość mocowania a w razie 
potrzeby łatwe zdjęcie mocowania opaskowego. 

Spinacz taśmy składa się z jarzma (1) i dwóch ra-
mion (2) trwale połączonych giętkimi łącznikami (3) 
z tym jarzmem. Ramiona są połączone z jednym bo-
kiem jarzma, które stanowi płyta w kształcie prosto-
kąta mająca symetrycznie usytuowany, również pro-
stokątny otwór (4) przeznaczony do umieszczenia w 
nim taśmy. Każde z ramion (2) spinacza ma końce 
zaopatrzone w ograniczniki (6 i 7), których szerokość 
jest nieco większa od szerokości ramienia. Poza tym 
obie powierzchnie każdego ramienia oraz powierzch-
nie boków jarzma równoległych do ramion są zao-
patrzone w podłużne żebra, usytuowane równolegle 
do siebie. 

Spinacz według wzoru użytkowego nadaije się do 
wielokrotnego użycia. Spinacz taśmy może również 
mieć zastosowanie do mocowania opakowań przed-
miotów, czy na przykład w transporcie tych przed-
miotów. (4 zastrzeżenia) 

F16L W. 60860 29.1.2.1978 

Koneckie Zakłady Odlewnicze im. Gwardii Ludo-
wej, Końskie, Polska (Stanisław Lefek, Jan Kargule-
wicz, Jan Nowak o1 ws ki). 

Obejma zaciskowa 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest obejma zaci-
skowa do osiowego mocowania elementów rurowych, 
zwłaszcza bezkielichowych rur kanalizacyjnych, na 
których końce nałożona jest elastyczna uszczelka. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie łatwości 
wykonania niskiego kosztu, funkcjonalności i nieza-
wodności w eksploatacji. 

Obejma składa się ze stalowej taśmy (1) wyprofilo-
wanej w kształcie płaszcza cylindrycznego, dwóch 
śrub napinających (2), luźnej nakładki ściągającej (3) 
wykonanej z płaskownika stalowego oraz podkładki 
usztywniającej (4) pod łby (5) śruto (2). Końce taśmy 
(1) są odgięte pod kątem prostym i tworzą szczęki 
(6, 7) o kształcie spłaszczonej odwróconej litery „U", 
przy czym szczęka (7) utworzona jest przez sfałdowa-
nie taśmy (1) i zakończona podkładką ślizgową (8). 
Nakładka ściągająca (3) ma otwory gwintowane dla 
śrub (2), zaś podkładka (4) ma otwory niegwinitowa-
ne (12). Wszystkie elementy obejmy połączone są ze 
sobą rozłącznie. (3 zastrzeżenia) 

F16N W. 60746 19.12.1978 

Zakłady Teleelektraniioane „Telkoim-Telfa", Byd
goszcz, Polska (Józef Aimibrożyński). 

Smarownica 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest smarownica, 
zwłaszcza do smarowania łożysk wałów pras mimo-
środowych. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyelimino-
wania samoczynnego odkręcania pokrywki smarow-
nicy. 

Smarownica ma umieszczoną wewnątrz spiralną 
sprężynę (1), która wywiera nacisk na dno korpusu 
(2) i dno przykrywki (3), zapobiegając w ten sposób 
samoiczyninemu odkręcaniu się tej przykrywkd. 

(1 zastrzeżenie) 



112 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 25 (157) 1979 

F21V 
B30B 

W. 60895 30.12.1978 

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „POLMO-WIL,-
KASY", Wilifcasy, Polska (Jerzy Jodko). 

Urządzenie do zgniatania końców siatek opraw 
oświetleniowych 

Wizór rozwiązuje zagadnienie opracowania urządze-
nia do zgniatania końców siatek opraw oświetlenio-
wyoh iw trakcie kojarzenia ich z ramkami osadozynii 
klosza. 

Urządzenie składa się z dwóch bliźniaczych, umiesz-
czonych w jednej osa, zespołów roboczych zawierają-
cych siłowniki pneumatyczne (5) zamocowanie do 
szczęk wewnętrznych (3) osadzonych przesuwnie w 
stole (2) oraz szczęki zewnętrzne (7) umocowane do 
tłoczysk (6) siłowników pneumatycznych (5). Oba ze-
społy robocze sprzęgnięte są sprężyną powrotną (8) 
ustalającą wyjściowe położenie robocze tych zespo-
łów. (1 zastrzeżenie) 

F21V W. 60956 10.01.1979 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „POŁAM", 
Warszawa, Polska (Zofia Ohoczaj, Mirosław Janiszew-
siki, Eugeniusz Nowicki, Michał Pawiński, Stanisław 
Pieniążek, Zbigniew Stankiewicz). 

Oświetleniowa oprawa uliczna 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest oświetleniowa 
oprawa uliczna dla wysokoprężnych lamp wyładow-
czych przeznaczona do oświetlania ulic i arterii ko-
munikacyjnych o dużym ruchu pojazdów, zapewnia-
jąca lampom korzystny stan termiczny, ochronę od 
wpływów otoczenia oraz wymagane wairuinki zapło-
nu i stabilizacji wyładowania. 

Oprawa uliczna mająca układ świetlny wyposażony 
w lampę, oprawkę, wsporniki i dwa odbłyśniki ' zamo-
cowane na wspólnej płycie montażowej oraz układ 
stabilizacyjno-zapłoinowy zawierający statecznik, za-
płonnik i baterię kondensatorów według wzoiru cha-
rakteryzuje się tym, że odbłyśniki (6, 6') w środkowej 
części mają powierzchnie płaskie, a ich końce wygię-
te są w kształcie wycinka pobocznicy płaskiej, przy 
czym wspomniane odbłyśniki taić są zamocowane, że 
ich powierzchnie tworzą kąt 10-15° z pionową płasz-
czyzną przechodzącą przez oś lampy. (2 zastrzeżenia) 

F21V W. 61146 15.02.1979 

Warszawskie Zakłady Sprzętu Oświetleniowego 
„Poilam-Meos", Warszawa, Polska (Zygmunt Maro-
szek). 

Oprawa oświetleniowa zwieszakowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania oprawy 
w oparciu o elementy produkowane, pozwalającej na 
zmniejszenie nakładów pracy. 

Oprawa oświetleniowa zwieszakowa ma korpus (1) 
w kształcie zbliżanym do poziomo ułożonej półkuli, 
na który nałożona jest pokrywa (2), zamykająca od 
góry czaszę korpusu (1). Korpus (1) i pokrywa (2) złą-
czone są za pomocą gwintowanej rurki (12), przecho-
dzącej przez otwory w korpusie (1) i pokrywie (2), 
i mającej nakręconą od góry osłonę (4) z oprawką ża-
rówki, a od dołu ozdobną nakrętkę (3). 

Do korpusu (1) przymocowane są za pomocą wkrętów 
trzy stylizowane ramiona (5) w kształcie zbliżonym 
do litery „S", do których górnych końców w otwory 
założone są ozdobne łańcuchy (6), które drugimi koń-
cami są podłączane do rozetki (7), w kształcie styli-
zowanego krążka, która połączona jest w sposób trwa-
ły z rurką (8) z nałożoną przesuwnie osłoną wieszaka 
(9). W górnej części ramion (5) zamocowany jest za 
pomocą wkrętów pierścień (10), na który nałożony jest 
klosz (11). (1 zastrzeżenie) 

F23B W. 60924 03.01.1979 

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal", 
Kraków, Polska (Adam Czechowski). 

Agregat do wytwarzania spalin 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji pozwalającej na szybki montaż i ułatwiającej re-
mont, zwłaszcza ścian Oisłonowych agregatu. 

Agregat do wytwarzania spalin, zwłaszcza do na-
grzewania materiałów wyposażony w dwie komory 
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charakteryzuje się tyim, że komora spalania (1) w 
kształcie walca ma stosunek średnicy do długości 
równy 1:1,2, a komora mieszania (2) również w po-
staci walca ma lejkowatte wprowadzenie obiegowych 
spalin (5), a w oddzielającej obie komory przegrodzie 
<3) wmontowana jest zasuwa regulacyjna (4), przy 
czyim pancerz agregatu jeiąt montowany rozłącznie. 

(1 zastrzeżenie) 

F24J W. 61157 15.02.1979 
1 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, 
Polska (Kazimierz Mielec, Stanisław Dziuba, Seweryn 
Drzymała, Ryszard Łukowski, Zdzisław Rudner, Ro-
man Soibolewstoi). 

Urządzenie grzejne wykorzystujące energię 
promieniowania słonecznego 

Urządzenie według wzoru użytkowego, przeznaczo-
ne do podgrzewania wody użytkowej w gospodar-
stwach rolnych i domowych, campingach itp., wypo-
sażone w podgrzewacz elektryczny oraz zespól zaiw-o-
rowo-czerpalny do wody zimnej i ciepłej, charaktery-
zuje się tym, że kolektor (1), zaopatrzony w absorp-
cyjny płaski zbiornik (7) do pochłaniania energii sło-
necznej jest połączony za pomocą przewodów ruro-
wych z elektrycznym podgrzewaczem (2), mającym 
cylindryczny grzejny płaszcz (15), przy szym absorp-
cyjny płaski zbiornik (7), przewody rurowe i grzejny 
płaszcz (15) są wypełnione cieczą do przekazywania 
ciepła wodzie użytkowej zawartej w zbiorniku (14) 
podgrzewacza (2). (i zastrzeżenie) 

F25D W. 60538 17.11.1978 

Ośrodek Badawozo-Rozwojowy Urządzeń Chłodni-
czych i Gastronomicznych, Bydgoszcz, Polska (Tadeusz 
Łuczak). 

Szafa chłodnicza 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstruk-
cji drzwi, które nie wymagają dodatkowej przestrze-
ni poza gabarytem szafy okładniczej i osłonięcia a-
gregatu chłodniczego od strony frontowej szafy chłod-
nicze j . 

Szafa chłodnicza zawiera korpus (15) wyposażony 
w drzwi składające się z elementów (1) i (2) umiesz-
czonych w prowadnicach (3) przesuwne w płaszczyźnie 
pionowej w kierunku ruchu ,,góra - dół". Korpus 
(15) w górnej swej części posiada załamanie prosto-
kątne na powierzchni której usytuowany jest agregat 
chłodniczy (16) a wewnątrz górnej części korpusu (15) 
zainstalowany jest parownik (9) a nad nim wentyla-
tor (10). Pod parownikiem (9) zamocowana jest wa-
nienka ściekowa (8) tworząca szczelinę (7) wzdłuż 
płaszczyzny drawi oraz kanał tłoczny (13). Przedmiot 
wzoru użytkowego może znaleźć zastosowanie w 
chłodnictwie. (l zastrzeżenie) 

F27B 
B41D 

W. 61415 30.05.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligra-
ficznego, Warsizawa, Polska (Jerzy Wiśniowolski, Igna-
cy Pieitruczuk, Wojciech Szeliga, Henryk Godlewski). 

Piec do wygrzewania form drukowych 
z przenośnikiem taśmowym 

Piec do wygrzewania form drukowych, stosowany 
w przemyśle poligraficznym, składa się z ramy (1) z 
promiennikami (2) podczerwieni, odblaskowego ekra-
nu (3), pośredniej płyty (4), wewnętrznej płyty (5), 
warstwy (6) izolacji termicznej, osłonowej płyty (7), 
taśmowego przenośnika (8), osłonowych klap (9), (10) 
zamykającyh komorę pieca i czujnika (11) temperatu-
ry. Pośrednia płyta (4) wykonana jest z materiału o 
dobrej przewodności cieplnej i posiada powierzchnie o 
wysokim współczynniku pochłaniania energii ciepl-
nej. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk-
cji pieca zapewniającej Utrzymanie jednolitej tempe-
ratury na całej powierzchni formy drukowej, wyma-
ganej zgodnie z technologią. (1 zastrzeżenie) 
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F28D W. 61161 16.02.1979 

(Jerzy Instytut Techniki Cieplnej, Łódź; Polska (Jerzy 
Cieminoczułowski, Tomasz Wrzesiński). 

Chłodnica wodoru dla turbogeneratorów 

Wizór użytkowy rozwiązuje zagadnienie budowy 
chłodinicy o zwiększonej wymianie ciepła i o zmniej
szonych oporach przepływu wody przez chłodnicę. 

Chłodnica wodoru dla turbogeneratorów według 
wzoru użytkowego jest chłodnicą 2-foiegową pracującą 
w przeciwprądzie. Chłodnica wykonana z rur stalo
wych z użebrowaniem śrubowym aluminiowym o stop
niu ożebrowania 0 27,7 charakteryzuje się tym, że 
rury rozmieszczone są w Układzie szachownicowym o 
podziałce si = 0,1 m i S2 = 0,029 m. (1 zastrzeżenie) 

F28D 
C21B 

W. 61244 28.02.1979 

Huta „Pokój" Przedsiębiorstwo Państwowe Wyod-
rębnione, Ruda Śląska, Polska (Jerzy Bromer, Zbi-
gniew Wojtacha, Jan Szargut, Marceli Baran, Jerzy 
Michna, Stanisław Krasowski). 

Autonomiczny podgrzewacz powietrza 
do spalania dla nagrzewnic wielkopiecowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie poprawienia warun-
ków termicznych elementów podgrzewacza znajdują-
cych się na drodze spalin oraz przystosowania pod-
grzewacza do stosowania jako paliwa gazu wielkopie-
cowego. 

Autonomiczny podgrzewacz według wzioru użytko-
wego charakteryzuje się tym, że wydłużona komora 
spalania (1) z palnikiem do spalania gazu wielkopie-
cowego (2) otoczona jest cylindryczną szczeliną (3). 
Wylotami wydłużona komora spalania (2) i cylindrycz-

na szczelina (3) łączą się poprzez komorę mieszania 
(9) z przestrzenią wymiennika ciepła, w której znaj-
dują się sekcja krzyżowo-współprądowa (4) i sekcja 
krzyżowo-przeciwprądowa (5). Cylindryczna szczelina 
(3) posiada doprowadzenie czynnika schładzającego 
(10). (1 zastrzeżenie) 

F42B W. 61185 21.02.1979 

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielon-
ka k/Warszawy, Polska (Zbigniew Połoński, Euge-
niusz Jurkiewicz, Kazimierz Czamopyś, Krzysztof 
Leś). 

Imitator celu powietrznego 

Imitator celu powietrznego przeinaczony jest do 
szkolenia operatorów kinoteodolitów i strzelców ope-
ratorów pocisków przeciwlotniczych. 

Imitator składa się z silnika rakietowego marszowe-
go (1) i głowicy (2) granatu przeciwpancernego ela-
biorowanej materiałem obojętnym. W przedniej części 
głowicy (2) osadzony jest na stałe smugacz (3) wraz 
z przewodami (4) zapewniającymi połączenie elek-
tryczne ze źródłem prądu stałego (5). 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ G 
ELEKTROTECHNIKA 

G01B W. 60689 11.12.1979 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Bolesław Po-
rankiewicz, Waldemar Szymański, Bronisław Buczek). 

Przyrząd do zwierania stosu płytek wzorcowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do 
zwierania stosu płytek wzorcowych służący do na-
stawiania tolerancji i pasowań w sprawdzianach do 

elementów meblowych. Wzór użytkowy rozwiązuje za-
gadnienie budowy przyrządu do zwierania płytek 
o większych wymiarach. 

Przyrząd według wzoru stanowi wsparty na pod-
porach (2) liniał (1), na którym osadzone są nasta-
wialne: oporowa półobejma (3) i dociskowa półobej-
ma (4) usytuowana naprzeciwległe, a ponadto przy-
rząd ma przystawne płytki (26) wyprowadzające wy-
miar na zewnątrz stosu płytek (27). <5 zastrzeżeń) 
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G01B W. 60691 11.12.1978 

Ogłoszenie dodatkowe do prawa ochronnego nr 28665 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Wojciech Kien, 
Bolesław Kartylewski, Bolesław Porankiewicz, Alina 
Staniszewska, Jan Staniszewski). 

Przyrząd do sprawdzania wymiarów liniowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększe-
nia uniwersalności przyrządu, tak aby można było 
uzyskiwać różne wartości tolerancji sprawdzanego 
wymiaru w wybranej klasie dokładności, oraz upro-
szczenia 'konstrukcji przyrządu. 

Przyrząd według wzoru użytkowego ma w jednej 
ze szczęk dwa nastawne kowadełka pomiarowe (10 
i 11) o kształcie walcowym, usytuowane jedno nad 
drugim. Powierzchnie miernicze (12 i 13) kowadełek 
są przesunięte względem siebie o wartość tolerancji 
sprawdzanego wymiaru. Bazową powierzchnię mier-
niczą przyrządu stanowi wewnętrzna płaska po-
wierzchnia (8) części roboczej drugiej szczęki. 

(2 zastrzeżenia) 

G01B W. 60693 13.12.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do prawa ochronego nr 28665 

Akademia Rolnicze, Poznań, Polska (Wojciech Kien, 
Bolesław Kortylewski, Bolesław Porankiewicz, Alina 
Staniszewska, Jan Staniszewski). 

Przyrząd do sprawdzania wymiarów liniowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do 
sprawdzania wymiarów liniowych elementów z dre-
wna i tworzyw drzewnych. Wzór użytkowy rozwią-
zuje zagadnienie umożliwienia uzyskiwania dowol-
nych wartości tolerancji w wybranej klasie dokład-
ności oraz uproszczenia konstrukcji przyrządu. 

Przyrząd według wzoru ma w jednej ze szczęk dwa 
nastawne kowadełka pomiarowe (10 i 11) usytuowane 
jedno nad drugim. Powierzchnie miernicze (14 i 15) 
kowadełek są przesunięte względem siebie o war-
tość tolerancji sprawdzanego wymiaru. Bazową po-
wierzchnię mierniczą przyrządu stanowi wewnętrzna 
płaska powierzchnia (8) części roboczej drugiej szczę-
ki. (3 zastrzeżenia) 

G01B W. 61120 12.02Л979 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akade-
mia Rolnicza, Warszawa i Państwowy Ośrodek Ma-
szynowy, Wyszków, Polska (Antoni FabirMerwiicz, Ry-
szard Trzciński). 

Izolator elektryczny zwłaszcza do ogmodzeń 
elektrycznych pastwisk dla «wiec 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania izolatora 
zapewniającego większą skuteczność odstraszania o-
wiec. Izolator stanowi kaptur (1) z wkładką mocującą 
(5). Do kaptura (1) zamocowany jest wysięgnik (2) z 
gniazdami (3, 4) do mocowania przewodów elektrycz-
nych ogradzania. (ii zastrzeżenie) 

G01C 
E21B 

W. 61014 17.01.1979 

Przedsiębiorstwo Geofizyki Morskiej i Lądowej 
Górnictwa Naftowego, Toruń, Polska (Ludwik Król, 
Roman Roizesłaniec, Zdzisław Bociek). 

Sonda do podwójnego profilowania neutronowego 
w odwiertach 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest skuteczna w 
działaniu sonda do podwójnego profilowania neutro-
nowego w odwiertach mającego zastosowanie zwła-
szcza w orurowanych głębokich odwiertach w celu 
wyznaczania warstw nasyconych solankami i gazem 
oraz do określania kontaktu między wodą i gazem 
lub ropą i gazem, a także między wodą i ropą. 

Sonda według wzoru użytkowego charakteryzuje się 
tym, że detektory, które stanowi najkorzystniej gru-
pa liczników GM (2) oaraz ginupa liczników proporcjo-
nalnych (4) są umieszczone tak, że ich odległości od 
źródła neutronów (3) są jednakowe. (1 zastrzeżenie) 
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G01C W. 61036 24.01.1979 

Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, Łódź, Pol-
ska (Aleksander Bielicki). 

Szkicownik z cewką indukcyjną 

Wizór rozwiązuje zagadnienie zastąpienia anten wy-
krywacza metali szkicownikiem z cewką indukcyjną. 
Szkicownik z cewką indukcyjną składa się z obudowy 
(1), podkładki sztywnej (2), okuć (3) oraz jednej lub 
więcej cewek indukcyjnych. Cewka (4) z rdzeniem fer-
rytowym (5) oraz cewka drutowa (6) umieszczane są 
w obudowie (1), a cewka drutowa (7) umieszczona 
jest na.podkładce sztywnej (2). 

Cewki mają zastosowanie jako anteny, odbiorcze 
i nadawcze wykrywacza armatury tras podziemnych, 
przewodów, wykrywacza metali i radio odbiorników 
krótkofalowych. (1 zastrzeżenie) 

G01F W. 60764 21.12.1978 

Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepły-
wowych, Gdańsk, Polska (Józef Šmigielski). 

Elektromagnetyczny przepływomierz 
pływakowy z liniową charakterystyką wydatkową 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze-
nia budowy przepływomierza i przystosowania do każ-
dego zakresu pomiaru wydatku. 

Przepływomierz izaiwiera przewód pomiarowy (1) z 
materiału niemagnetycznego na którym osadzone są 
współosiowo cewki: pomiarowe (4) i magnesiuijące (3), 

sprzężone ze sobą inidukcyjinie. W przewodzie pomiaro-
wym umieszczony jest pływak (2) z materiału ferro-
magnetycznego. Pomiędzy cewką pomiarową (4) a 
przetwodem pomiarowym (1) umieszczone są ferro-
magnetyczne blachy ekranujące (5), a pod cewką 
magnesującą (3) na przewodzie pomiarowym (1) u-
mieszczona jest tuleja magnesująca (6). Przepływo-
mierz służy do pomiaru wydatku cieczy. 

<1 zastrzeżenie) 

G01F W. 60799 23.12.1978 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Piotr 
Bajewski, Józef Żelazo). 

Kapilára do regulacji małych przepływów 
substancji gazowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
kapiláry w której możliwa jest regulacja przepływu 
czynnika gazowego. 

Kapilára ma część szklaną (1), której końcówki (2)„ 
(3) są zakrzywione zależnie od rodzaju aparatury w 
której ma być zamontowana. Między tymi końców-
kami wykonana jest przewężka (4), w której umiesz-
czona jest iglica (5) połączona z suwakiem (6). Suwak 
ten jest osadzany w dodatkowej końcówce (7) kapilá-
ry. Dodatkowa końcówka (7) jest połączona z tuleją 
(9) wyposażoną w gniazdo (10) dla powrotnej sprężyny 
(41) sufwakia (6). Drugoisitoarunde suwak połączony jesit 
z regulacyjną nakrętką (12) opierającą się na górnej 
krawędzi tulei (9). Na dodatkowej końcówce (7) u-
miesziczona jest skala (13) wielkości przepływu czynni-
ka gazowego, a suwak (6) ma wskaźnik (14). 

(2 zastrzeżenia) 

G01F W. 61165 17.02.1979 

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energo-
pomiar", Gliwice;, Polska (Ryszard Tomas). 

Beïizotopowy czujnik przekroczenia poziomu 
przez materiały sypkie w podciśnieniowym 

zasobniku 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania czujnika 
niezawodnego1 w działaniu, prostego w konstrukcji 
oraz łatwego do zam ont owalni a w ścianie zasobnika 
umieszczonego pod elektrofiltrami. 

Czujnik według wzoru stanowi przelotowy element 
(2) umieszczony w zasobniku (1), zamykany od strony 
otoczenia klapą (3), osadzoną luźno na trzpieniu (4), 
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który zamocowano na elemencie (2) w taki sposób, 
aby ptrzy braku w nim podciśnienia klapa (3) nie przy-
legała do wlotu. (3 zastrzeżenia) 

G 0 1 H W. 61043 26.01.1979 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Jan 
WójtoiwiiCz, Czesław Keller). 

Czujnik indukcyjny do pomiaru drgań 

"Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie pomiaru 
drgań maszyn i ich zespołów. 

Gzujinik zaopatrzony jest w cewkę indukcyjną (4) 
i zespół magnetyczny (9). Cewka (4) i wałek (5) u-
mieszczone w skupionym strumieniu magnetycznym 
osadzone są sztywno w obudowie (1), a zespół magne-
tyczny (9) zawieszany jest na wyprofilowanych sprę-
żynach (6), przy czym sprężyny (6) na swych końcach 
tworzą mieszek (8). , (1 zastrzeżenie) 

G01L 
G01N 

W. 60771 20.12.1978 

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielon-
ka k/Warszawy, Polska, (Kazimierz Kowalewski, Sta-
nisław KJaicizmiaxisMi, Bolesław Sokół, Kasaiimienz Hip-
narowicz, Tadeusz Pielaoh). 

Komora balistyczna 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest komora bali-
styczna służąca do prowadzenia badań atestacyjnych 
przyrządów zgniitowych przeznaczanych do pomiaru 
ciśnienia maksymalnego gazów prochowych. 

Komora składa się z rury (1), dyszy (3), klina i na-
sady (2). Ładunek prochowy (5) umieszczony jest w 
łusce (6) i zapalany jest centrycznie poprzez rurkę 
zapłonową (9), przez zapłonnik uderzeniowy (7). Na 
dnie łuski (6) w koszyku (8) znajdują się badane przy-
rządy zgniotowe. Spalający się ładunek prochowy za-
pewnia uzyskiwanie wymaganego przebiegu ciśnie-
nia. (6 zastrzeżeń) 

G0 IL W. 60829 29.12.1978 

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego' „Ursus", War-
szawa, Polaka (Lesław Siewierski, Jerzy Kazanecki). 

Przyrząd do kontroli sprężyn 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do 
kontroli sprężyn, zwłaszcza sprężyn precyzyjnych za-
worów bezpieczeństwa i dławików przepływu przy-, 
rządów pneumatycznych. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze-
nia konstrukcji przyrządu. Przyrząd składa się z pod-
stawy (1) oraz prostopadle do niej osadzonego trzpie-
nia <2) przy czym podstawa (1) ma otwory (4) do 
umieszczenia zestawu ciężarków (5) w kształcie pier-
ścieni oraz otwór (7) do umieszczenia trzpienia (2). 

(2 zastrzeżetnia) 

G01L W. 60876 30.12.1978 

Fabryka Aparatury Elektromedycznej „FAMED-1", 
Łódź, Polska (Zdzisław Lada, Ryszard Skórek). 

Elektryczny przewód rozciągalny 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania taniego 
i prostego w produkcji przewodu rozciągalnego. 

Przewód rozciągalny składa się z jedno lub wielo-
żyłowego elektrycznego przewodu (1) zwiniętego w 
kształcie spirali oraz ze sznura gumowego (2), zamo-
cowanego zaciskami (3) w osłonkach (4) ustalanych 
na końcach przewodu (1). (1 zastrzeżenie) 
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G01M 
B06B 

W. 61240 26.02.1979 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Kazimierz 
Lutek, Bolesław Pasternak). 

Urządzenie do symulacji drgań podłoża 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania urzą-
dzeniia, którego konstrukcja umożliwiłaby uzyskanie 
wartości amplitud i częstotliwości, które odpowiada-
łyby swoim zakresem drganiom podłoża w zakładach 
przemysłowych. 

Urządzenie według wzoru ma podstawę (6) ze 
wspornikami (3) z prowadnicami ślizgowymi (4), po 
których przemieszcza się suwliwie rama nośna (5) 
wraz z obrabiarką badaną (7), przy czym do podsta-
wy (6) i ramy nośnej (5) zamocowany jest przegubo-
wo siłownik (1) układu wzbudzającego, a układ sta-
bilizacji amplitudy połączony jest z jednej strony z 
ramą nośną (5) i z drugiej strany ze wzmacniaczem 
(2) układu wzbudzającego. (1 zastrzeżenie) 

G01N 
G01F 

W. 60656 06.12.1978 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska 
(Marek Żbik). 

Urządzenie do określania potencjału przepływu 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
określania potencjału przepływu materiałów poro-
watych, w szczególności próbek gruntu i skał, prze-
znaczane do stosowania w pracach badawczych z za-
kresu geologii inżynierskiej. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie budowy 
urządzenia, w którym cała instalacja stanowiłaby jed-
ną, kompleksową bryłę. 

Urządzenie składa saę z płyt (1, 2 i 3) połączonych 
ze sobą szczelnie i w sposób trwały, w których przed 
połączeniem zostały wykonane otwory stanowiące 
zbiorniki (4 i 5) elektrolitu, połączone kanałami (6 i 7) 
między sobą, a także z komorą (8) przepływową, w 
której znajduje siię otwór (9) na kasetę (10) z próbką 
(13). (2 zastrzeżenia) 

G01N W. 60707 15.12.1978 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od-
lewni „Prodlew", Warszawa, Polska (Jerzy Godyń, 
Jerzy Oprzędek, Mieczysław Woźniak). 

Urządzenie do dozowania materiałów 
ziarnistych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
dozowania materiałów ziarnistych, zapobiegające prze-
ładowaniu, przy okresowej mada wie dużej ilości ma-
teriału, urządzenia odbierającego. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie maksymal-
nego ograniczenia ściskającego oddziaływania urzą-
dzenia na nadawę. W urząidzemiu według wzoru rama 
(1) wyznacza otwór przesypowy (2), którego po-
wierzchnia częściowo zamknięta jest rusztem wyko-
nanym z listew (3). Listwy (3) mocowane są według 
zasady czworoboku przegubowego w ten siposób, że 
jeden koniec połączony jest do boku ramy (1), a dru-
gi wystający poza obrys otworu przesypowego (2) do 
jarzma (5). Jarzmo (5) prowadzone między rolkami (6) 
w wydzielonej przestrzeni zamkniętej pokrywą (12) 
napędzane jest zespołem ruchu inawrotnego. 

Mała masa oraz płaski układ kołnierzowy umożli-
wia zabudowę urządzenia bez dodatkowej konstruk-
cji wsporczej. (3 zastrzeżenia) 
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G01N W. 60739 18.12.1973 

Polska Akademia Nauk Instytut Biologii Doświad-
czalnej, Warszawa, Polska (Zenon Grabarek, Jacek 
Kuźnacki, Krzysztof Koronowski). 

Statyw do polimeryzacji żelu 
w płytkach szklanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia u-
trzymainia jednakowych warunków polimeryzacji że-
lu w kilku zestawach płytkowych. 

Statyw ma pojemnik (a) w postaci trapezu zwró-
conego większą podstawą do góry o dwóch bokach 
równoległych. W pojemniku (a) są umieszczone wy-
mienne wkładki (b) w .postaci klina opartego o skośną 
ścianę, oraz wymienne płaskie wkładki (c) ustala-
jące wielkość i ukształtowanie wnętrza, w którym 
są umieszczone zestawy szklanych płytek (d) z grze-
bieniami (e). 

Statyw służy do polimeryzacji żelu poliakryloami-
dowego jako nośnika do elektroforezy systemem płyt-
kowym. (2 zastrzeżenia) 

G01N W. 61102 08.02.1979 

Centralny Wojskowy Ośrodek Badawczy Paliw 
Płynnych, Warszawa, Polska (Wiesław Górski, Marek 
Stryjeicki, Hanna Mayzel). 

Pojemnik do próbek cieczy 

Wzóir użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
pojemników przystosowanych do cieczy przedstawiają-
cych trudności w zachowaniu ich składu pod wzglę-
dem zawartości zanieczyszczeń stanowiących odrębną 
fazę. 

Pojemnik według wzoru użytkowego ma korpus (1) 
w postaci słoja z gwintowaną szyjką, zamykany po-
krywą (2) z uszczelnieniem (3). Pokrywa (2) i uszczel-

nienie (3) zaopatrzone są we współ środkowe otwory 
(4) i (5), przy czym otwór (5) uszczelnienia (3) herme-
tyzowany jest zatyczką (6). 

Korpus (1) pojemnika ma kalibrowaną podziałkę ob-
jętościową (8). Pojemnik przeznaczony jest do bada-
nia zanieczyszczeń w cieczach, zwłaszcza w aspekcie 
czystości paliw silnikowych, olejów i płynów hydrau-
licznych. (2 zastrzeżenia) 

G01R W. 60854 30.12.1978 

Przemysłowy Instytut Telekomiunikacji, Warszawa, 
Polska {Adolf Kirasuiski, Wojciech Wiołczediski). 

Impulsowy przekładnik prądowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
impulsowego przekładnika prądowego, ułatwiającego 
montaż na płycie podzespołu zasilań mikrofalowych 
lamp generacyjnych przy jednoczesnym niepowięks-za-
niu gabarytów tych podzespołów. 

Przekładnik ma kształt płaskiego prostopadłościanu 
z epoksydu częściowo zawężonego do postaci klina 
ściętego, z tym że w części szerszej tego prostopadło-
ścianu jest osadzony magnetowid spiralny z uzwoje-
niami (Uz), a jego część zawężana ma wnękę w któ-
rej osadzone są zaciski (ZUp) uzwojenia wtórnego, do 
którego równolegle jest dołączony rezystor (R), obcią-
żający to uzwojenie, oraz koncentryczne gniazdo wyj-
ściowe (Wy). Gniazdo oraz dodatkowy zacisk (M) ma-
sy układu są zmontowane na płytce zamykającej wy-
mienioną wyżej wnękę, przy czyni zaciski (We) uzwo-
jenia pierwotnego są osadzone w epoksydzie z dru-
giej strony w wąskiej ściance szerszej części płaskie-
go prostopadłościanu przekładnika, a jedna z płaskich 
szerszych ścianek powyższego prostopadłościanu jest 
wyposażona w nagwintowane otwory (Gin) do moco-
wania przekładnika na płycie wsporezej. Przekładnik 
służy do pomiaru impulsów prądu stałego o ksiztałeie 
prostokątnym. (1 zastrzeżenie) 

G01R W. 60957 10.01.1979 

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne „TELKOM-
PZT", Wamszawa, Polska (Jan Zaręba). 

Przyrząd do kontroli przełącznika telefonicznego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania przyrzą-
du zapewniającego dużą dokładność wykonywanych 
pomiarów, pozwalającego na skrócenie czasu. pomiaru 
przełącznika. 

Przyrząd ma podstawę (1) w kształcie pudełka z 
nóżkami gumowymi (16), zamkniętą w górnej części 
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metalową płytą czołową (2), ma której znajdują się za-
ciski zasilania (6), żarówki kontrolne (4 i 5), żarówka 
sygnalizacyjna (3), metalowe prowadnice (8) z kolum-
ną pomiarową (7), na której zamocowane są za po-
mocą zacisków śrubowych (14) śruba pomiarowa (12) 
i odizolowana tulejką (13) śruba kontrolna (11). Na 
prowadnicach (8) umocowany jest zespół unierucha-
mianáa przełącznika (17) oraz metalowa przesuwna 
karetka (9) z elektroizolacyjną wkładką (15) z uchwy-
tami sprężystymi (10). (1 zastrzeżenie) 

G01R W. 60629 01.02,1978 

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników, 
Zakłady Przemysłu Elektrycznego „Kaizel", Koszalin, 
Polska (Romuald Rajda, Andrzej Sołocha). 

Sonda wysokonapięciowa 

Przedmiotem wzoru użytkowego jeist próbnik do wy-
konywania badań wysokonapięciowych, zwłaszcza po-
miarów napięć przebicia wyrobów elektrycznych i e-
lektronicanych. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyelimino-
wania niebezpieczeństwa porażenia prądem w czasie 
wykonywania badań. 

Sonda według waoru ma wyposażoną w drążony 
występ (8) podłużną obudowę (1), wewnątrz której 
znajduje się, łączona elektrycznie z przewodem (9), 
tuleja (2), w której osadzona jest przesuwnie, za po-
mocą sprężyny (3), iglica (4) z umocowanym do niej 
popychaczam izolacyjnym (5) przechodzącym przez o-
słonę (8). (2 zastrzeżenia) 

G02B W. 60628 29.11.1978 

Łódzkie Zakłady Kiooitecfaniiczine, Łódź, Pialakia 
(Bogdan Kitaszeiwsici). 

Lupka 

Wzór użytkowy roizwiązuje zagadnienie opracowania 
łupki o małych wymiarach, wygodnej w użytkowa-
niu. 

Łupka według wzoru ma płaską obudowę (1) w 
kształcie walca z rowkowaną powierzchnią baczną, 
którego oentryczne wgłębienie ma występy (2) do mo-
cowania soczewki (3). (1 zastrzeżenie) 

G10K W. 60655 06.12.1978 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska (Michał 
Bartyś, Władysław Pasek, Janusz Abramczuk, Andrzej 
Rzewuski). 

Nauszniki przeciwhałasowe 

Przedmiotem wzoru użytkowego są nauszniki prze-
ciwhałasowe, zabezpieczające organy słuchu, a w kon-
sekwencji organizm ludziki, przed zbyt dużym natęże-
niem dźwięku. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia nauszników nie uciskających małżowin usianych 
oraz nie wymagających indywidualnego doboru jeśli 
chodzi o wielkość. 

Nauszniki przeciwhałasowe według wzoru użytko-
wego, składające się z dwóch czasz, wyłożonych we-
wnątrz warstwami wygłuszającymi i mających po-
dusaki uszczelniające,, przytrzymywane pokrowcami, 
charakteryzują się tym,, że czasze (1) są duże i okrągłe 
i są osadzone na pierścieniach (4), a także tym,, że 
czasze (1) są od zewnątrz otoczone obejmami (8), łą-
czącymi czasze (1) z bardzo elastycznym elementem, 
zwłaszcza siatką (9) i/lub zespołem taśm (10), mocują-
cym nauszniki na głowie użytkownika. (2 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01B W. 60889 30.12,1978 H01H W. 60857 30.12.1978 

Krakowska Fabryka Kabli i Maszyn Kablowych, 
Kraków, Polska (Antoni Szpakiewiez). 

Urządzenie do zbierania wody z izolowanych żył 
elektroenergetycznych 

Wzóir rozwiązuje zagadnienie opracowania urządze-
nia zapewniającego skuteczne osuszenie izolacji prze-
wodu. 

Urządzenie według wzom stanowi pojemnik (1) wy-
pełniony szklanymi kuleczkami (3). W bocznych krót-
szych ścianach pojemnika są otwory do przeciągania 
izolowanej żyły (4), a w dnie pojemnika (1) są otwo-
ry (5) do odprowadzania wody. Pojemnik (1) ma po-
krywę stałą (6) i ruchomą (7), zabezpieczającą kulki 
przed wydostawaniem się na zewnątrz. Urządzenie 
ma zastosowanie w liniach wytłaczarkowych do izo-
lacji żyl kabli i przewodów tworzywami termoplasty-
cznymi. (1 zastrzeżenie) 

H01F W. 61190 23.02.1979 

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, Pol-
ska (Zbigniew Wiśniewski, Zbigniew Doimańiski). 

Urządzenie do wytwarzania pakietów z elementów 
płaskich, zwłaszcza rdzeni transformatorowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania urządze-
nia prostego i wygodnego w obsłudze, zmniejszającego 
czasochłonność procesów sortowania, układania wy-
krojów w pakiety oraz podawania ich do zgrzewarki. 

Urządzenie składające się z wykxojndka i zgrzewarki 
ma w matrycy (1) znajdującej się w nieruchomiej pod-
stawie (2) umieszczony przesuwnie wypychacz (3), sta-
nowiący górną część jednej z elektrod zgrzewarki, 
usytuowany w osi pionowej stempla (4), na który o-
padają wykrojone elementy. W stemplu (4) wykrój -
nika umieszczona jest druga, co najmniej jedna elek-
troda (8) zginzewiariki pnzy czym druga elekltroda (8) 
połączona jeisit z dźwignią (10) przesuwającą tę elek-
trodę w kierunku pianowym wizgiędiem stempla (4). 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „POLMO", 
Świdnica, Polska (Czesław Hubisz). 

Przekaźnik małogabarytowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania przekaź-
nika, o konstrukcji pozwalającej na zamocowanie 
wspornika do podstawy oraz na korzystnie rozmiesz-
czenie styków. Przekaźnik charakteryzuje się tym, że 
podstawa (13) ukształtowana jest jako płaska płytka 
z otworami na styki (1), (2) i (3) i wybraniami na za-
mocowanie osłony (12) oraz otworami do zamocowa-
nia wspornika mocującego (4). (1 zastrzeżenie) 

H01H W. 61010 18.01.1979 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych im. 
Komuny Paryskiej, Warszawa, Polska (Jerzy Czaj-
kowski, Krzysztof Kulesza). 

Wkładka bezpiecznikowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania wkładki 
0 prostej budowie, małej liczbie części rodzajowych 
1 nieskomplikowanym montażu. 

Wkładka składająca się z jednoczęściowego korpu-
su izolacyjnego, w którego rowkach umieszczone są 
płaskie sprężyny działaniowe charakteryzuje się tym, 
że na dnie rowków znajdują się prostokątne otwory 
przelotowe (5), przez które są przełożone i następnie 
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skręcone skośnie do osi podłużnej otworów (5) po 
dwa występy (4) sprężyn działaniowych (3), mające 
kształt litery L. Jedno ramię występu (4) jest prosto-
padłe do krawędzi sprężyny (3). Krawędź wewnętrzna 
ramienia równoległego do osi sprężyny (3) jest skośna 
w stosunku do krawędzi bocznej sprężyny (3) w ten 
sposób, że odległość od krawędzi sprężyny (3) w miej-
scu połączenia z ramieniem prostopadłym do osi sprę-
żyny (3) jest nieco mniejsza, a na swobodnym końcu 
nieco większa od grubości ścianki korpusu (1) w miej-
scach otworów przelotowych (5). 

Wkładka bezpiecznikowa stosowana jest w zespo-
łach bezpieczników, szczególnie teletechnicznych, do 
zabezpieczenia obwodów elektrycznych przed prze-
ciążeniami. (1 zastrzeżenie) 

H01H W. 61052 30.01.1979 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Techniki Radia i 
Telewizji, Warszawa, Polska (Marian Madejski). 

Podświetlany, niestabilny łącznik elektryczny 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia łącznika elektrycznego wykorzystującego zestyki 
dwóch mikroprzełączników krajowej produkcji. Łącz-
nik według wzoru charakteryzuje się tym, że mecha-
nizm pośredniczący, uruchamiający zestyki mikroprze-
łącznika składa się z dwuczęściowego korpusu (3) w 
kształcie krzyża oraz z trzonu (4) w kształcie rury 
o przekroju kwadratowym, z rozszerzeniem w gór-
nej części, stanowiącym gniazdo żarówki (7). Poziome 
części korpusu mają otwory do mocowania mikro-
przełącznika. 

Ruch powrotny trzonu (4) o wewnętrznych wymia-
rach odpowiadających zewnętrznym wymiarom górnej 
pionowej części korpusu (3) jest ograniczony za po-
mocą występów (8), znajdujących się na krawędziach 
korpusu. (1 zastrzeżenie) 

H01H W. 61053 30.01.1979 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Techniki Radia i 
Telewizji, Warszawa, Polska (Stanisław Łoń). 

Niestabilny, przyciskowy łącznik elektryczny 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania łącznika 
o bezzwłocznym działaniu, o krótkim ruchu roboczym, 
małej sile napędowej, skonstruowanego w oparciu o 
mikroprzełącznik krajowej produkcji. 

Łącznik według wzoru charakteryzuje się tym, że 
mechanizm napędowy łącznika składa się z popycha-
cza (2) oraz prowadnicy (3) połączonych z mikroprze-
łącznikiem obejmą (4). Popychacz (2) ma trzy różne 
płaszczyzny przekroju poprzecznego, z których górna 
część (22) jest rozszerzona, a dolna część (23) ma płasz-
czyznę roboczą (24), która napędza mikroprzełącznik 
(1). 

Prowadnica (3) ma kształt wydrążonej kostki, o 
prostokątnej płaszczyźnie przekroju wydrążenia o wy-
miarach odpowiednich do wymiarów środkowej (22) 
i dolnej (23) części popychacza (2). Obejma w kształ-
cie litery „U" umożliwia zestawienie z kilku mikro-
przełączników łączników wielostykowych. 

(1 zastrzeżenie) 

H01H W. 61057 31.01.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowych Technik Kompu-
terowych i Pomiarów, Warszawa, Polska (Jerzy Bod-
nar, Paweł Studziński, Krystyna Adamowicz). 

Elektromagnetyczny kontaktronowy zespół 
przełączający 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest elektromagne-
tyczny kontaktronowy zespół przełączający zwłaszcza 
do woltomierzy cyfrowych o czułości rzędu 1 mikro-
wolta, podwyższający rezystancję izolacji pomiędzy 
układem elektromagnetycznym, a stroną kontaktro-
nową, odznaczający się niewielką objętością i łat-
wością montażu. 

W zespole przełączającym według wzoru usytuowa-
ne są trwale w przecięciach w podstawie metalowej 
(10) przylegającej do płytki izolacyjnej (1) elektromag-
nesy (4, 11) z rdzeniami z materiału magnetycznie 
miękkiego. Po drugiej stronie płytki izolacyjnej (1) 
znajduje się aluminiowa podstawa kontaktronowa (2), 
do której otworów włożone są na wcisk przedłużacze 
(3) nabiegunników (4) elektromagnesów (4, 11). Na 
dłuższych ramionach przedłużaczy (3) nabiegunników 
(4) leżą pojemniki (5) z materiału termoplastycznego 
zawierające kontaktrony (6). Końcówki (7) kontaktro-
nów (6) wyprowadzone są na płytkę drukowaną (8), 
będącą złączem bezpośrednim. Cała strona kontaktro-
nowa zespołu osłonięta jest korpusem (9) z materiału 
izolacyjnego. (2 zastrzeżenia) 
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H01M 
G01F 

W. 60825 28.12.1978 

Wytwórnia Przyrządów Laboratoryjnych, Spółdziel-
nia Pracy, Gliwice, Polska (Eligiusz Ryszard Piekar-
czyk, Bogumił Jarzynski). 

Przyrząd do sprawdzania poziomu elektrolitu 
w akumulatorze 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania prostego 
w konstrukcji i łatwego w użytkowaniu przyrządu 
do sprawdzania poziomu elektrolitu w akumulatorze. 

Przyrząd według wzoru stanowi rurka szklana (1) 
lub z tworzywa przezroczystego, o zaokrąglonych gór-
nych krawędziach (2), której dolny koniec jest zaopa-
trzony w podziałki (3, 4) odwzorowujące maksymalny 
i minimalny poziom elektrolitu, przy czym odległości 
pomiędzy tymi podziałkami (3, 4) oraz ich odległości 
od dolnej krawędzi rurki (1) są uzależnione od typu 
akumulatora. (1 zastrzeżenie) 

H01K W. 60878 30.12.1978 

Bielskie Zakłady Podzespołów Lampowych „Polam-
-Bielsko", Bielsko-Biała, Polska (Piotr Parma, Wiesław 
Kuboszek, Jerzy Tymich). 

Dozownik łusek trzonka do elektrycznych źródeł 
światła 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie ustalania 
łusek trzonków do elektrycznych źródeł światła, w 
zespole gniazd tarczy obrotowej urządzenia łączenio-
wego łuskę trzonka z zespołem wkładki izolacyjnej 
i płytki stykowej. 

Dozownik według wzoru użytkowego tworzy zespół, 
złożony z metalowej części (1) w kształcie cylindra 
i osadzonego na cylindrycznej powierzchni tej części 
elastycznego kołnierza (2) ustalającego. 

(1 zastrzeżenie) 

H0IK W. 61106 07.02.1979 

Andrzej Płosaj, Sopot, Polska (Andrzej Płosaj). 

Oprawa żarówki 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania oprawy 
żarówki, uniemożliwiającej obrót korpusu względem 
nakładki. 

Oprawa żarówki ma korpus (1) oraz nakładkę (2) 
przeznaczoną do mocowania klosza lub abażura, przy-
mocowaną do korpusu (1), wkręconą w jego kanał (3) 
nagwintowaną tuleją (4) z oporowym pierścieniem (5). 
Oprawa ma ponadto bolec (6) jednym końcem, ko-
rzystnie rozłącznie związany z korpusem (1) przez u-
mieszczenie go w równoległej do osi oprawy szczeli-
nie (7) wykonanej w górnej powierzchni korpusu (1), 
zaś drugim końcem związany z nakładką (2), korzyst-
nie przez rozłączne umieszczenie go w otworze (8) 
wykonanym w nakładce (2) obok otworu (9) dla tulei ' 
(4). (1 zastrzeżenie) 

H0IR W. 60936 08.01.1979 

Zakłady Energetyczne Okręgu Zachodniego, Zespół 
Elektrowni Dolna Odrą, Nowe Czarnowo k/Gryfina, 
Polska, (Witold Kozłowski, Zbigniew Pisarek). 

Zacisk odgałęźny 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania zacisku 
odgałęźnego do zakładania uziemiaczy przenośnych, 
szczególnie na urządzeniach energetycznych najwyż-
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szych napięć. Zacisk stanowi odgięta płytka z miedzi 
twardej, mająca w przekroju poprzecznym kształt 
podobny do kątownika o dużych, różnych powierzch-
niach płaszczyzn (1 i 3). Płaszczyzna o mniejszej po-
wierzchni (1) ma cztery otwory (2) przystosowane do 
przymocowania do urządzenia. Płaszczyzna o więk-
szej powierzchni (3) ma przyspawany do krawędzi 
sworzeń (4) zakończony łbem soczewkowym (5). 

(1 zastrzeżenie) 

H02B 
H05K 

W. 61017 18.01.1979 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „ME-
RA-PIAP", Warszawa, Polska (Stanisław Zaprzałek, 
Jan Szewczak, Marek Czyżewicz, Bolesław Wierzbic-
ki). 

Szafa z elektryczną i pneumatyczną aparaturą 
sterującą 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania szafy o 
takiej konstrukcji, która zapewniałaby łatwe i wy-
godne dobranie elementów w czasie dokonywania ba-
dań. 

Szafa ma płytę (4) w kształcie zbliżonym do litery 
„U" o ramieniu niskim (5) i ramieniu wysokim (6). Do 
ramienia niskiego (5) są mocowane elementy pneuma-
tyczne sterujące (7). Elementy są połączone przewo-
dami (9). Płyta (4) jest przymocowana do półki (2) 
szafy śrubami (3). Zaś zespoły elektryczne (16) są mo-
cowane na ścianie szafy i połączone z elementami 
pneumatycznymi sterującymi (7) przewodami elek-
trycznymi i zaciskami mechanicznymi (14) umieszczo-
nymi na tablicy komutacyjnej (13). 

Szafa z elektryczną i pneumatyczną aparaturą ste-
rującą służy dla wyposażenia układów automatycz-
nych na przykład w tokarkach i frezarkach. 

(1 zastrzeżenie) 

H02G W. 60919 03.01.1979 

Przedsiębiorstwo Montażu Instalacji, Mikołów, Pol-
ska (Jerzy Jeziorski). 

Uchwyt mocujący przewody 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania uchwytu 
mocującego przewody, zwłaszcza rury instalacyjne w 
szybikach pionów budynków, pozwalającego na prosty 
montaż oraz umożliwiającego poziomą regulację pio-
nów w szybikach. 

Uchwyt ma obejmę (1) wygiętą w kształcie litery 
„U", która zakończona jest dwoma zaczepami (2) z 
blachy wyprofilowanej w kształcie haka. Każdy za-
czep (2) ma otwór (3), w którym umieszczony jest 
klin (4) mocujący końcowe odcinki obejmy (1) do za-
czepów (2). Zaczepy (2) są zawieszone przesuwnie na 
kątowniku (6) konstrukcji szybika. (1 zastrzeżenie) 

H02G W. 60999 17.01.1979 

Łódzkie Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu 
Lekkiego, Łódź, Polska (Zenon Gogacz). 

Uchwyt do naciągania linek i drutów, 
zwłaszcza przewodów^ napowietrznych linii 

elektrycznych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania uchwytu 
o prostej konstrukcji, pewnego w działaniu. 

Uchwyt składający się z korpusu, nieruchomej szczę-
ki stanowiącej część korpusu, ruchomej szczęki oraz 
cięgna charakteryzuje się tym, że szczęka ruchoma (5) 
w swojej części roboczej połączona jest mimośrodo-
wo z korpusem (1) oraz w części napędowej połączo-
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na jest z cięgnem (3) tworząc dźwignię uruchamianą 
siłą przyłożoną do cięgna (3). Naciskany przewód (8) 
umieszczany pomiędzy szczękami (5) i (9) po przyło-
żeniu siły naciągu dociskany jest do szczęki (9). Po-
wierzchnie wewnętrzne szczęk posiadają wzdłużne, 
półkoliste wyżłobienia zabezpieczające przewód przed 
wypadnięciem w czasie naciągania. 

Uchwyt według wzoru może być stosowany rów-
nież w budownictwie, transporcie oraz wszędzie tam, 
gdzie wymagane jest mocne uchwycenie przewodów. 

(3 zastrzeżenia) 

H02G W. 61092 05.02.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń 
Transportowych, Bytom, Polska (Edward Burmenda). 

Urządzenie zasilające do wózków wygarniających 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania urządze-
nia pewnego w działaniu, o zwartej budowie, umożli-
wiającej podparcie liny i kabli na całej długości jazdy 
wózka. 

Urządzenie zasilające wyposażone jest w przejezdne 
połączone ze sobą elastycznie rolki (4) podpierające 
oponowe przewody (1) na całej długości jazdy kablo-
wego wózka (5) i ciężarkowy napinacz (7) z linką (6) 
utrzymujący stały naciąg kablowego wózka (5). 

Urządzenie według wzoru może mieć zastosowanie 
nie tylko do wózków wygarniających, lecz również 
do innych urządzeń przejezdnych takich jak przesuw-
nice, przejezdne przenośniki i inne. (1 zastrzeżenie) 

H02G 
B65H 

W. 61224 26.02.1979 

H02K W. 60882 30.12.1978 

Łódzki Kombinat Budowlany „Zachód", Łódź, Pol-
ska (Kazimierz Biegański). 

Urządzenie zabezpieczające kabel ciągniony 
przed zerwaniem 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania urządze-
nia zabezpieczającego kabel ciągniony przed zerwa-
niem, zwłaszcza zasilający kabel ciągniony wózków 
transportowych z napędem elektrycznym. Urządzenie 
ma układ przeciążeniowy z rozciąganą sprężyną (1) 
i ześlizgowy zaczep z kostkami zaczepową (3) i wspor-
czą (4) ustalonymi względem siebie przy pomocy 
sworznia (7) wsuniętego w przelotowy otwór poprzez 
obie te kostki (3) i (4). 

Wysunięty koniec sworznia (7) połączony jest z cięg-
nem (9), które posiada zakutą pętlę. Ta pętla wraz 
z wolnym zaczepem sprężyny (1) połączona jest za-
ciskowo z ciągnionym kablem, a wolny koniec cięgna 
(9) łączony jest z wyłącznikiem krańcowym. 

(3 zastrzeżenia) 

Kombinat - Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Wa-
lenty Grześkiewicz, Zdzisław Głowa, Jan Krajewski, 
Kazimierz Kubieniec, Edward Lanc). 

Chłodnica łożyska - pionowego silnika elektrycznego 
dużej mocy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania chłodni-
cy, pozwalającej na dokonanie wymiany wężownicy 
bez demontażu silnika napędowego. 

Chłodnica ma wężownicę lewą (5) i wężownicę pra-
wą (12) o kształcie półokręgów z podwójnym ukła-
dem rur usztywnionych wewnętrzną ramką (18) i ze-
wnętrznymi listwami (19). Końcówki (7, 9) wężownicy 
lewej (5) i końcówki (13, 14) wężownicy prawej (12) 
połączone są ze wspólnym kolektorem doprowadza-
jącym (6) i kolektorem odprowadzającym (8). 

(1 zastrzeżenie) 

H02K W. 61140 13.02.1979 

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Wła-
dysław Więcławski, Jan Krajewski, Tadeusz Bryk). 

Przyrząd do obracania przedmiotów, 
zwłaszcza ciężkich silników elektrycznych 

kołnierzowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania przyrzą-
du umożliwiającego obracanie przedmiotów, zwłasz-
cza ciężkich silników elektrycznych, z pozycji piono-
wej do pozycji poziomej, i odwrotnie w sposób bez-
pieczny i nieuciążliwy, przy pomocy urządzenia dźwi-
gowego. 
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Przyrząd zawiera stojak (1) oraz umieszczoną nad 
nim płytę (2). 

Płyta (2) ma od dołu przytwierdzone, symetrycznie 
rozstawione łapy (5), zaopatrzone w czopy ślizgowe (6), 
które są osadzone w oprawach łożyskowych (7) w 
górnej części stojaka (1), przy czym oś obrotu czopów 
ślizgowych (6) jest równoległa do płyty (2) i leży w 
pewnej odległości od pionowej osi symetrii tej płyty. 

(2 zastrzeżenia) 

H03H 
GUC 

W. 60913 03.01.1979 

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, Pol-
ska (Zygmunt Sawicki, Sławomir Wolszczak, Henryk 
Skup, Zbigniew Ulg). 

Rozgałęźnik transformatorowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania rozga-
łęźnika transformatorowego, którego konstrukcja za-
pewniałaby ochronę delikatnych zwojów transforma-
torów przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz po-
zwoliłaby na zmniejszenie pracochłonności wytwarza-
nia. 

Rozgałęźnik ma obudowę (8) wypełnioną zalewą (9), 
której przykrycie stanowi zewnętrzna płytka (7). We-
wnątrz obudowy znajduje się płytka drukowana (1). 
Po jednej stronie płytki (1) umocowane są impulso-
we transformatory (2), a po drugiej stronie płytki (1) 
umocowane są diody (3) i oporniki (4). 

Wyprowadzenia (5) przeznaczone do połączenia roz-
gałęźnika transformatorowego z pakietem są umo-
cowane w płytce (1) od strony, na której są umiesz-
czone diody (3) i oporniki (4), a ich zakończenia wy-
stają z dna obudowy (8). Wyprowadzenia (6) przezna-
czone do połączenia z przewodami są umocowane w 
płytce (1) od drugiej strony, a ich zakończenia są za-
montowane w metalizowanych otworach zewnętrznej 
płytki (7) z obwodem drukowanym. Rozłącznik jest 
stosowany w obwodach bitowych elektronicznych pa-
mięci na drutach magnetycznych. (3 zastrzeżenia) 

H04M W. 61012 18.01.1979 

Radomska Wytwórnia Telefonów „Telkom-RWT", 
Radom, Polska (Stanisław Józwowicz, Maria Oster-
wa-Czekaj). 

Krążek nastawczy tarczy numerowej 

Krążek nastawczy tarczy numerowej wg wzoru użyt-
kowego ma jedenaście występów rozmieszczonych w 
jednakowych odstępach na części swojego obwodu. 
Występy te zwężają się w kierunku zewnętrznym. 

Tarcza numerowa z takim krążkiem ma zastosowa-
nie w urządzeniach telefonicznych, w których jest 
ona osadzona we wgłębieniu obudowy urządzenia. 

(1 zastrzeżenie) 

H04N W. 61093 06.02.197& 

Warszawskie Zakłady Telewizyjne „Unitra-Polko-
lor", Warszawa, Polska (Wanda Grzegorczyk). 

Klucz dwuzatrzaskowy zwłaszcza do kodowania 
złącz 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania klucza 
umożliwiającego kodowanie złącz w tylu różnych kon-
figuracjach ile zestyków ma dane złącze. Klucz ma 
dwie pary sprężystych ramion (1) i (2) prz.eciwsob-
nych, o niejednakowej grubości. Płaszczyzny tych ra-
mion nie tworzą jednej powierzchni lecz są przesu-
nięte względem siebie. Pary ramion (1) i (2) mają 
niejednakową długość i szerokość. Krawędzie ze-
wnętrzne (3) i wewnętrzne (4) połączone są powierzch-
nią zaokrągloną natomiast końce ramion (1) i (2) 
służące do mocowania zatrzaskowego mają kształty 
zaokrąglone. Klucz stosowany jest w odbiornikach te-
lewizyjnych do współpracy ze złączami wielostyko-
wymi. (1 zastrzeżenie) 

Н05В W. 61068 30.01.1979 

Herman Kucza, Wodzisław, Polska (Herman Kucza). 

Grzałka elektryczna zanurzeniowa 
do podgrzewania cieczy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania grzałki 
pozwalającej uzyskać większe obciążenie powierzch-
niowe płaszcza grzejnego niż w grzałkach stosowa-
nych obecnie. 

Grzałka charakteryzuje się tym, że drut grzejny 
umieszczony jest w specjalnej kształtce izolacyjnej (2) 
wykonanej w formie walca mającego na pobocznicy 
dwanaście wyżłobień cylindrycznych do prowadzenia 
drutu grzejnego. Stosunek średnicy wyżłobienia do 
średnicy zewnętrznej walca wynosi 0,1-^0,2. 

(2 zastrzeżenia) 
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H05K 
G01R 

W. 60976 12.01.1979 

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne „TELKOM-
iPZT", Warszawa, Polska (Jerzy Rybka, Eugeniusz 
Jasiński, Jerzy Marciniak). 

Wysięgnik pomiarowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania wysięgni-
ka, nie powodującego przesłuchów, umożliwiającego 
dokładne pomiary i regulację zespołów pracujących 
przy sygnałach wysokiej częstotliwości. 

Wysięgnik pomiarowy wykonany w postaci zam-
kniętego zespołu składa się z płytki drukowanej (3) 
wyposażonej w łączówki szpilkowe lub inne, z któ-
rych jedna jest wytykiem łączówki (1), a pozostałe 
trzy gniazdami łączówek (4 i 2) oraz z obudowy meta-
lowej (5) składającej się z dwóch części połączonych 
ze soibą i płytką drukowaną za pomocą słupków gwin-
towanych (9) i wkrętów (10), która wyposażona jest 
w pilot (7) i prowadnice zespołu lub płytki (6) oraz 
wycięcia (8) dla pilotów zespołów dołączanych do wy-
sięgnika. (1 zastrzeżenie) 

H05K W. 60998 16.01.1979 

Warszawlskie Zakłady Telewizyjne „Unitra-Polko-
lor", Warszawa, Polska (Bartłomiej Dąbrowski, Jacek 
Wesołowski). 

Przyrząd do wyjmowania elementów z układów 
elektronicznych, zwłaszcza układów scalonych 

o 14 i 16 nóżkach w obudowie 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania przyrzą-
du o prostej i trwałej konstrukcji, umożliwiającej wyj-
mowania elementów bez uszkodzeń nóżek. 

Przyrząd składa się z korpusu (1), styków (4) oraz 
.nakładek (5). Korpus (1) ma kształt prostokątny z wew-

nętrznym wycięciem (2), zakończonym powierzchnią 
zaokrągloną oraz wycięciami prostokątnymi (3) na po-
wierzchniach zewnętrznych. W wycięciach prostokąt-
nych (3) znajidują się styki (4) w postaci blaszek o za-
okrąglonym jednym końcu. Styki (4) mocowane są z 
korpusem (1) poprzez nasadki (5). Nakładki (5) mają 
kształt prostokątny oraz na jednej powierzchni na ca-
łej długości wycięcie o kształcie prostokątnym (6) słu-
żące do przytrzymania styków (4). Korpus (1) styki 
(4) i nakładki (5) posiadają otwory mocujące (7) słu-
żące do umieszczenia w nich wkrętów mocujących (8). 

(1 zastrzeżenie) 

H05K 
H0IR 

W: 61243 02.03.1979 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Podzespołów i U-
rządzeń Elektronicznych „Unitra-Dolam", Wrocław, 
Polska (Piotr Cihełstowski). 

Złącze elektryczne 

Wizór rozwiązuje zagadnienie opracowania złącza 
pozwalającego na miniaituryzację i zapewniającego nie-
zawodne połączenie elektryczne. 

Złącze składa się z elastycznej kształtki izolacyjnej 
(1) oraz ścieżek .prądoprzewodzących (2) znajdujących 
się na jej powierzchni. W przekroju złącze ma kształt 
zbliżony do litery U. Krawędzie kształtki (1) zaopat-
rzone są w wycięcia (3) umiejscowione pomiędzy 
ścieżkami prądoprzewodzącymi (2). 

Złącze stosuje się do elektrycznego połączenia kon-
taktów znajdujących się na różnych płaszczyznach, 
zwłaszcza w przypadkach, gdy nie ma możliwości wy-
konania połączenia metodą lutowania, zgrzewania lub 
zaciskania. (4 zastrzeżenia) 

Uwaga: Zgłoszenie nr P. 213589 w klasie C10K wy-
drukowane jest w klasie G na stronie 84, łam lewy. 
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Nr zgłoszenia 

1 

201426 
201762 
202995 
203148 
204537 
204599 
205010 
205030 
205036 
205040 
205145 
205218 
205221 
205223 
205261 
205266 
205272 
205275 
205277 
205279 
205292 
205312 
205331 
205335 
205342 
205346 
205366 
205367 
205374 
205375 
205400 
205401 
205422 
205454 T 
205458 T 
205478 
205485 
205506 
205550 
205557 
205565 
205571 
205578 
205581 
205602 
205604 

Int . Cl.2 

2 

A23C 
A61K 
G06K 
G06K 
F25D 
G08G 
H03K 
H01B 
H02H 
H05G 
G01N 
G01M 
G10K 
E21D 
G01C 
F16J 
G01N 
C05D 
G01N 
G01N 
G01B 
F22B 
F16L 
B22D 
B41B 
B23K 
B23K 
B23Q 
B25B 
F15B 
G01L 
G01F 
G01N 
A23L 
B29J 
G01L 
D05B 
F16K 
F16H 
G01L 
B26D 
B07B 
G01R 
G01N 
D01H 
D01H 

Strona 

3 

4 
7 

83 
83 
68 
83 
86 
85 
86 
87 
77 
76 
84 
55 
73 
64 
78 
42 
78 
77 
72 
67 
65 
16 
29 
20 
21 
23 
25 
60 
74 
74 
79 

5 
29 
74 
51 
64 
64 
75 
26 
12 
81 
79 
49 
49 
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1 

205605 
205627 
205642 
205664 
205666 
205667 
205669 
205672 
205674 
205701 
205721 
205732 
205738 
205748 
205755 
205798 
205806 
205807 
205846 
205856 
205873 
205881 
205899 
205902 
205913 
205917 
205921 
205923 
205928 
205929 
205930 
205931 
205933 
205937 
205983 
205988 
205990 
205991 
205992 
206015 
206016 
206017 
206029 
206030 
206033 
206040 

Int. Cl.2 

2 

F16L 
F27B 
F16L 
G01N 
G01M 
G01N 
G01N 
B07B 
G01N 
B43L 
F16C 
F16F 
A61M 
F16K 
D01H 
B29D 
A47F 
B04C 
B08B 
A22C 
B29D 
B04B 
F24C 
C02C 
B01D 
B21H 
B23B 
B23P 
F28D 
B60P 
B24B 
E21F 
C02C 
F04D 
B60V 
F27B 
F27B 
F27B 
B23Q 
B63H 
B23Q 
B02C 
B23D 
B21F 
B22D 
B01J 

Strona 

3 

65 
68 
65 
78 
76 
78 
78 
12 
79 
29 
61 
63 
7 
64 
49 
28 
5 
11 
13 
4 
28 
11 
67 
40 
8 
15 
17 
22 
71 
31 
24 
55 
40 
58 
31 
69 
69 
70 
23 
33 
23 
11 
19 
15 
16 
10 
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1 2 

206061 В63В 
206070 В27С 
206074 BOIJ 
206077 BŐID 
206079 BOIJ 
206085 B63B 
206096 B66D 
206099 B23P 
206104 B29C 
206105 B22D 
206108 B24B 
206128 B65G 
206137 B23K 
206154 B66B 
206163 B65G 
206169 BOIJ 
206171 B21D 
206178 F02N 

/ 206177 B63B 
206198 F27D 
206202 B23K 
206209 B01D 
206227 B29D 
206228 BŐID 
206235 B60D 
206239 B65D 
206264 B66B 
206265 . B23Q 
206269 B62J 
206273 BOIJ 
206277 F04D 
206289 A22B 
206290 A22B 
206291 A22B 
206305 B22C 
206314 B26B 
206315 B23P 
206317 B23Q 
206323 B23B 
206324 F02P 
206325 F02B 
206327 A0ID 
206341 A23J 
206347 D06P 
206358 B60Q 
206361 A47J 
206375 C11C 
206397 B23G 
206398 D06M 
206399 B23B 
206404 B21C 
206407 B64C 
206423 B24B 
206436 F27B 
206438 B08B 
206469 E21B 
206492 Е21В 
206502 B66C 
206503 B01D 
206508 F04D 
206521 E21B 
206557 E02F 
206596 B01F 

3 

32 
27 
10 
8 
10 
32 
38 
22 
28 
24 
16 
35 
21 
37 
35 
11 
14 
58 
32 
70 
21 
8 
29 
9 
30 
34 
37 
23 
32 
11 
59 
3 
3 
3 
16 
26 
22 
24 
18 
57 
57 
1 
5 
51 
31 
5 
47 
20 
51 
18 
14 
34 
25 
70 
13 
54 
54 
37 
17 
59 
54 
52 
17 

1 

206598 
206622 
206626 
206631 
206654 
206659 
206666 
206668 
206670 
206675 
206678 
206680 
206686 
206688 
206694 
206707 
206708 
206709 
206710 
206745 
206746 
206751 
206778 
206780 
206783 
206786 
206787 • 
206789 
206790 
206791 
206806 
207214 
207281 
208044 
208942 
209748 
210044 
211136 
211299 
211427 Т 
211433 Т 
211472 Т 
211479 Т 
211483 Т 
211484 Т 
211485 Т 
211500 Т 
211515 Т 
211517 Т 
211550 Т 
211554 Т 
211590 Т 
211593 Т 
211632 Т 
211635 Т 
211642 Т 
211657 Т 
211660 Т 
211665 Т 
211667 Т 
211714 Т 
211717 Т 
211722 Т 

2 

B65G 
F04D 
С21С 

E02F 
В60С 
E21F 
B65D 
В66С 

вот 
B66D 
E21D 
В63Н 
В60В 
F04D 
Е01Н 
E21F 
Е04В 
F17C 
F04B 
В23С 
E02D 
E21F 
В63Н 
B01J 
F27B 
B66D 
B01F 
B65G 
B65G 
В65Н 
F01D 
G01N 
F22B 
A01N 
C07D 
C12D 
F27D 
В07В 
F16C 
G01N 
F16P 
D04H 
C08G 
В23В 
G01L 
G04F 
GO IM 
F25D 
В06В 
B21D 
С02С 
F15B 
D04B 
C08G 
C08G 
С04В 
B22D 
В22С 
GOIP 
ClOH 
C08L 
F16P 
B21C 

3 

35 
59 
47 
52 
30 
56 
34 
37 

9 
38 
55 
33 
29 
60 
52 
56 
53 
67 
58 
19 
52 
56 
33 
11 
70 
38 

9 
36 
36 
36 
57 
80 
67 

1 
42 
47 
71 
13 
61 
80 
66 
51 
45 
18 
75 
82 
76 
68 
12 
14 
40 
60 
50 
45 
45 
42 
16 
16 
81 
46 
45 
66 
15 
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1 

211737 T 
211763 T 
211765 T 
211774 T 
211778 T 
211791 T 
211815 T 
211817 T 
211818 T 
211826 T 
211842 T 
211869 T 
211871 T 
211875 T 
211937 T 
211948 T 
211950 T 
211987 T 
211998 T 
212008 T 
212009 T 
212010 T 
212017 T 
212029 T 
212059 T 
212060 T 
212064 T 
212066 T 
212071 T 
212073 T 
212079 T 
212096 T 
212097 T 
212117 T 
212146 T 
212147 T 
212148 T 
212162 T 
212163 T 
212173 T 
212175 T 
212216 
212257 T 
212301 T 
212302 T 
212306 T 
212309 T 
212310 T 
212311 T 
212312 T 
212323 T 
212364 T 
212421 T 

2 

com 
G01L 
F28D 
F16D 
C02C 
C04B 
C02C 
C02B 
F16C 
D02G 
D02G 
GO IN 
C03C 
G01F 
B21K 
C03C 
C08B 
F16D 
G01B 
B26F 
B26D 
C10B 
F16N 
G01N 
C03C 
C03C 
B07C 
A61B 
G01N 
F16C 
G05D 
B24B 
B24C 
B24B 
C22C 
Cl OM 
C10M 
A61B 
A61M 
F16N 
F16D 
D01G 
G01L 
B23P 
B23D 
D01G 
G01N 
G01N 
G01B 
G01B 
F16C 
G01M 
D01H 

3 

39 
75 
71 
62 
41 
42 
41 
39 
Pl 
:-)C 
50 
80 
41 
74 
15 
41 
44 
62 
72 
27 
27 
46 
66 
80 
41 
41 
13 
6 

81 
61 
82 
25 
25 
25 
48 
47 
47 
fi 
7 

66 
62 
48 
76 
22 
19 
48 
81 
81 
72 
73 
62 
11 
49 

1 

212428 T 
212429 T 
212433 T 
212456 T 
212485 T 
212486 T 
2122507 T 
212517 T 
212847 
212952 
213026 T 
213134 
213165 T 
213319 
213322 
213352 
213426 
213437 T 
213449 
213451 
213452 
213472 
213473 
213477 
213480 
213589 
213661 
213714 
213745 
213751 
213761 T 
213791 
213848 
213927 
213970 
213971 
214015 
214073 
214093 
214137 
214141 
214201 
214364 
214403 
214408 
214503 
214515 
214517 
214521 
215370 
215422 T 
215423 T 
215579 

2 

G05G 
B25C 
B23G 
F16D 
GO1D 
A61F 
D01H 
B21D 
B01D 
F16C 
E04C 
A01N 
E04B 
АО IN 
C01B 
C07D 
E04H 
H04M 
C07D 
C05B 
C01B 
C07D 
A22B 
A61K 
G03C 
C10K 
B26D 
HOIR 
H01F 
C08L 
C08L 
C08L 
C01B 
C04B 
C10J 
C01D 
H02J 
A01N 
A42C 
A01N 
A01N 
A01N 
G21C 
H04M 
H05B 
B65G 
A47J 
B21C 
B23B 
B24B 
C07D 
C07D 
HOIR 

3 

82 
26 
20 
63 
73 
7 

50 
14 
9 

62 
53 

2 
53 

2 
39 
43 
54 
87 
43 
42 
39 
43 

4 
7 

82 
84 
27 
85 
85 
45 
45 
45 
39 
42 
46 
46 
86 

2 
5 
2 
2 
3 

84 
87 
87 
35 

6 
51 
19 
25 
43 
44 
86 



Wykaz numerowy 
zgłoszeń wzorów użytkowych opublikowanych w BUP Nr 25/1979 

Nr 
zgłoszenia 

1 

59299 
59633 
60237 
60499 
60538 
60540 
60628 
60629 
60633 
60634 
60647 
60655 
60656 
60659 
60664 
60670 
60675 
60678 
60689 
60691 
60693 
60703 
60705 
60707 
60708 
60710 
60713 
60714 
60720 
60729 
60739 
60741 
60744 
60746 
60763 
60764 
60767 
60768 
60771 
60778 
60786 
60790 
60799 
60801 
60825 
60828 
60829 
60835 
60850 

Int. Cl.2 

2 

A63B 
A63H 
F16B 
F16B 
F25D 
A61B 
G02B 
G01R 
A61H 
F16L 
F16L 
G10K 
G01N 
B25B 
B43K 
A63H 
B67B 
B25B 
G01B 
G01B 
G01B 
F16F 
B25C 
G01N 
F16L 
B26D 
B25H 
A61G 
B25B 
F16H 
G01N 
B25G 
B25B 
F16N 
A61B 
G01F 
B25C 
B25C 
G01L 
F16D 
F16C 
A61F 
G01F 
A63H 
H01M 
F16D 
G01L 
A47G 
F16B 

Strona 

3 

90 
90 

108 
108 
113 

88 
120 
120 
90 

110 
110 
120 
118 
94 
98 
91 

103 
95 

114 
115 
115 
109 
96 

118 
111 
97 
96 
89 
95 

110 
119 
96 
95 

111 
88 

116 
95 
96 

117 
109 
108 
89 

116 
91 

123 
109 
117 
88 

108 

Nr 
zgłoszenia 

1 

60852 
60853 
60854 
60857 
60860 
60861 
60866 
60873 
60876 
60878 
60880 
60882 
60884 
60889 
60895 
60901 
60913 
60917 
60919 
60924 
60936 
60956 
60957 
60976 
60998 
60999 
61010 
61012 
61014 
61017 
61036 
6Д043 
61052 
61053 
61057 
61068 
61071 
61074 
61076 
61080 
61086 
61089 
61092 
61093 
61094 
61102 
61106 
61109 
61111 

Int. Cl.2 

2 

B60R 
B25H 
G01R 
H01H 
F16L 
D01H 
A61C 
F16F 
G01L 
H01K 
F15B 
H02K 
F16G 
H01B 
F21V 
B32B 
H03H 
E04H 
H02G 
F23B 
HOIR 
F21V 
G01R 
H05K 
H05K 
H02G 
H01H 
H04M 
G01C 
H02B 
G01C 
G01H 
H01H 
H01H 
H01H 
H05B 
E06B 
B65D 
B01D 
E04B 
B63B 
E04B 
H02G 
H04N 
B23Q 
G01N 
H01K 
B65D 
B65D 

Strona 

3 

99 
102 
119 
121 
111 
104 

89 
109 
117 
123 
107 
125 
110 
121 
112. 

26 
106 
124 
112 
123 
112 
119 
127 
127 
124 
121 
126 
115 
124 
116 
117 
122 
122 
122 
126 
106 
94 
92 

105 
101 
105 
125 
126 
93 

119 
123 
101 
101 
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1 

61117 
61119 
61120 
61121 
61123 
61124 
61125 
61128 
61133 
61138 
61140 
61142 
61146 
61149 
61151 
61154 
61157 
61161 
61162 
61165 
61166 
61167 

2 

Е05С 
B60R 
GOIB 
B30B 
B60P 
B62B 
E04B 
B24D 
EOlC 
B24D 
H02K 
E21C 
F21V 
B60R 
E04H 
B30B 
F24J 
F28D 
B65D 
G01F 
B21D 
B01J 

3 

106 
99 
115 
97 
99 
100 
105 
94 
104 
94 
125 
107 
112 
99 
105 
97 
113 
114 
102 
116 
93 
92 

1 

61170 
61171 
61185 
61188 
61189 
61190 
61211 
61217 
61218 
61219 
61221 
61224 
61229 
61240 
61241 
61243 
61244 
61408 
61415 
6 1 4 8 
61957 

2 

В07В 
В60В 
F42B 
В66С 
В23К 
HOIF 
BOIF 
B60B 
B60R 
B60S 
B65G 
H02G 
B60K 
G01M 
B65G 
HOSK 
F28D 
E06B 
F27B 
A61F 
E02B 

3 

93 
98 

114 
103 
93 

121 
92 
98 

100 
100 
102 
125 
98 

118 
102 
127 
114 
107 
113 
89 

105 
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