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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wy
nalazczości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgło
szonych 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 z dnia 21.XII.1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z
1973 r. nr 1, poz. 4) zawierają następujące dane:
- oznaczenie
klasy i podklasy według symboli II edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, tj.
Int. Cl.2,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie
wystawy - jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo,
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- imię i nazwisko wynalazcy (wynalazców),
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą wynalazek
lub wzór użytkowy,
- liczbę zastrzeżeń.
Po wykazie zgłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.2 podaje się wykaz zgłoszeń opubli
kowanych w danym numerze w układzie numerowym.

•

•

•

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T za nume
rem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu (art. 26
ust. 3 u.o.w.). Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego".
Od dnia ogłoszenia 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 nu
mer stronicy,
b) wskazać numer zgłoszenia, klasą 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: 1059-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków
wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych;
opłaty za skargi i odwołania
2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7811
§ 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe
3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-13932 - wpłaty za powołanie biegłego

Warunki prenumeraty:
Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe
i doręczyciele - w terminach: do 25 listopada na styczeń, I kwartał, I półrocze roku następnego
i na cały rok następny: do dnia 10 miesiąca, poprzedzającego okres prenumeraty na pozostałe
okresy roku bieżącego. Cena prenumeraty rocznej wynosi 2340 zł.
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne składają za
mówienia w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch". Zakłady pracy i instytucje
w miejscowościach, w których nie ma oddziałów RSW oraz prenumeratorzy indywidualni, za
mawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Prenumeratę ze zleceniem
wysyłki za granicę, która jest o 50% droższa od prenumeraty krajowej dla zleceniodawców indy
widualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zakładów pracy przyjmują RSW „Prasa-Książ
ka-Ruch". Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-950 Warszawa, konto
NBP XV Oddział w Warszawie Nr 1153-201045-138-11 - w terminach podanych dla prenumera
ty krajowej.

Egzemplarze archiwalne można nabyć w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny
Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa
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BIULETYN
URZĘDU PATENTOWEGO
Warszawa, dnia 2.06.1980 r.

Nr 12 (170) Rok VIII

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

I. W Y N A L A Z K I
Dział A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A01B
A01G

P. 216669 T

26.06.1979

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, Zielona
Góra, Polska (Henryk Stróżczyński, Kazimierz Ró
żański).
Urządzenie do spulchniania gleby
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji urządzenia, która zapewni ciągłość
pracy wyorywania bruzdy i spulchniania gleby bez
zatrzymywania się na przeszkodach oraz uszkodzeń
słupicy i grządzieli pługa.
Urządzenie do spulchniania gleby, zwłaszcza na
terenach leśnych połączone z pługiem, składa się
z ramy nośnej (3), na której jest wmontowany obro
towo wałek krzyżowy (10) z zamontowanymi w czę
ści środkowej czterema słupkami (6) zaopatrzonymi
w płytki spulchniające stałe (7) oraz płytki rucho
me (8).
Wałek krzyżowy (10) spełniający rolę sprzęgła
przeciążeniowego jest dociskany dwustronnie płaskow
nikami ze stali resorowej (11) za pomocą śrub (12)
powodujący 1/4 obrotu w przypadku zetknięcia się
z przeszkodą i włączenie do spulchnienia gleby na
stępnej słupicy (6).
(2 zastrzeżenia)

Urządzenie do wgłębnego nawożenia gleby
nawozami płynnymi, zwłaszcza gnojowicą
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie aglomelioracyjne zawieszane na ciągniku, które wraz z nim
tworzy zestaw do wgłębnego nawożenia gleby nawo
zami płynnymi. Urządzenie agromelioracyjne ma słupice (8) o regulowanej głębokości i zdolności zanu
rzania się w glebie do 60 cm. Do słupie (8) przymo
cowane są przewody (7) połączone ze zbiornikiem
nawozów (9) poprzez pompę ślimakową. Pompa śli
makowa umieszczona jest nieco niżej od zbiorników
z nawozem, co umożliwia grawitacyjny spływ na
wozu. Urządzenie, dzięki swojej konstrukcji umożli
wia wprowadzanie do gleby wszystkich nawozów
płynnych niezależnie od ich konsystencji i pochodze
nia oraz na każdą głębokość, dzięki czemu jest szcze
gólnie przydatne do głębokiego nawożenia gleby gno
jowicą.
(1 zastrzeżenie)

A01C

P. 216244 T

08.06.1979

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska (Cezariusz
Bryk, Marek Kalemba, Wiesław Tomaszewski).
A01C

P. 210212

10.10.1978

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Zamość, Polska
(Władysław Ostasz, Feliks Gmitrzuk, Władysława Popik, Feliks Łacek).

Urządzenie do regulacji wysiewu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia pozwalającego na wprowadzenie ciągłej
regulacji obrotów wałków wysiewających, utrzymania
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ustalonej dawki wysiewu niezależnie od prędkości
poruszania się po polu agregatu ciągnik-siewnik oraz
w wypadku próby kręconej wysiewu eliminuje pra
cochłonność i wysiłek ludzki pozwalając mechanicz
nie ustalić dokładną dawkę wysiewu na hektar w do
wolnych granicach, niezależnie od rodzaju stosowa
nych nasion.
Urządzenie do regulacji wysiewu, a zwłaszcza w za
stosowaniu do siewników zbożowych współpracują
cych z ciągnikiem, wyposażone w silnik elektryczny
(1) charakteryzuje się tym, że ma sterownik tyrysto
rowy (2) współpracujący z generatorem fali prosto
kątnej (3) i układ porównujący podstawowe sygnały
(4) sterowany poprzez przetwornik częstotliwość-napięcie (8) z układu impulsującego w postaci zamoco
wanej na kole jezdnym siewnika tarczy zębatej (6)
i przerywacza (7). W wypadku próby kręconej wy
siewu w miejsce układu impulsującego stosuje się
generator (9). Skrzynia nasienna siewnika wyposażo
na jest w usytuowany w dolnej części wyłącznik (10)
połączony z lampką kontrolną (11) usytuowaną w pul
picie sterującym.
(3 zastrzeżenia)
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizowa
nia wysiewu drobnych nasion o różnych kształtach
w badaniach laboratoryjnych.
Siewnik składa się z zespołu napędowego (1-5),
powietrznej turbinki (6) i ssawy (12), połączonych
z sobą giętkim przewodem (11). Między turbinką (6),
a ssawą (12) znajduje się podciśnieniowa komora (9)
z obwodowym podłużnym otworem, przykrywanym
obrotową przysłoną (10), również z obwodowym po
dłużnym otworem, jednak o mniejszym kącie opa
sania niż otwór w komorze (9). Ssawa (12) ma od
cinający zawór (14) i wymienne końcówki (17) ssą
ce. Zawór <14) składa się z cylindrka (15) z ręczną
dźwignią i zwrotnej sprężyny (16).
(2 zastrzeżenia)
P. 217430

A01C
Pierwszeństwo:

28.07.1979

28.07.1978 - Szwecja (nr 7808216-1)

Evald Gottfried Schmidt, Markaryd, Szwecja.
Nośnik nasion oraz sposób wytwarzania
nośnika nasion
Nośniki nasion stanowi korzystnie postać arkuszy
(1) zawierających nasiona (2), które są rozkładane na
powierzchni gleby. Nośnik nasion jest utworzony
z materiału torfowego, który ma zagęszczone włók
na przez to, że koloidy i drobne cząstki są usunięte,
i/lub z materiału torfowego o stopniu zbutwienia od
1 do 3 według skali Posta, oraz z materiału włók
nistego wiążącego razem włókna torfowe. Nośnik na
sion według wynalazku może być stosowany przy
uprawie wszelkiego rodzaju roślin, szczególnie przy
uprawie roślin na obszarach suchych, np. pustyniach,
gdzie tworzy on przykrycie, które działa skutecznie
w celu utrzymania wilgoci w leżącej pod nim gle
bie.
Sposób wytwarzania nośnika nasion polega na
tym, że miesza się na mokro włókna torfowe z włók
nami wiążącymi i następnie mieszaninę doprowadza
się na płaskie sito wzdłużnej maszyny sitowej oraz
dodaje nasiona zanim mieszanina włókien dotrze do
części suchej maszyny, dław ysuszenia nośnika nasion.
(8 zastrzeżeń)

A01C

P. 216829 T

02.07.1978

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika
cji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Marian Okrasa, Je
rzy Cegiełka, Stefan Kruciński, Andrzej Roszkowski,
Tadeusz Pleban).
Laboratoryjny siewnik pneumatyczny
Przedmiotem wynalazku jest laboratoryjny siewnik
pneumatyczny, stosowany w laboratoryjnym doświad
czalnictwie rolniczym.

A01C
Pierwszeństwo:

P. 219354
02.11.1978 - RFN

31.10.1979
(nr

P

2847514.1)

Karl Becker GmbH und Co. KG Maschinenfabrik,
Oberweser, Republika Federalna Niemiec (Reinhard
Becker).
Urządzenie do oddzielania pojedynczych ziaren
i ich wysiewania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji urządzenia, która zapewniałaby wy
puszczenie i bezpośrednie wysiewanie do ziemi za
każdym razem tylko pojedynczego ziarna, bez ko
nieczności przebiegania takiego ziarna po torze okręż
nym, uzyskanie dużej prędkości pracy oraz wyelimi
nowanie zjawiska odskakiwania ziarna w chwili jego
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padania na ziemię. Urządzenie według wynalazku
charakteryzuje się tym, że do dolnej części leja (3)
przyjmującego ziarno zostały przyłączone ruchome
szczęki (4), które w stanie wzajemnie zwartym two
rzą kształt leja, przy czym pomiędzy lejem (3) a ru
chomymi szczękami (4) znajduje się szczelina powie
trzna (13) mająca kształt pierścienia.
Wynalazek ma zastosowanie w rolnictwie.
(8 zastrzeżeń)

3

członie (56), przy czym śruby (62) przechodzą przez
otwory (96) usytuowane w tnącym pręcie (38). Łą
czący człon (90) jest zaciśnięty za pomocą śrub (62)
i ma rowek (97).
Gdy nagwintowany pręt (78) jest obracany, to rów
nież porusza się tnący pręt (38) poruszany za pomocą
kątowych dźwigni (72) i łączącego członu (96), przy
czym siła przeciwdziałająca ruchowi tnącego pręta
(38) wytwarzana za pomocą śrub (62) jest pokony
wana.
(12 zastrzeżeń)

A01D

P. 217382

25.07.1979

Pierwszeństwo: 26.07.1978 - Węgry (nr SO-1225)
Szolnoki Mezogazdasagi Gópgyartó es Szolgaltato
Vallalat, Szolnok, Węgry (Eva Dugovich, Pal Dugovich, Gabor Kovacs, Michaly Szabó).
Urządzenie do dociskania ruchomego noża
w naprzemiennym narzędziu tnącym
rolniczych maszyn zbożowych,
kombajnów zbożowych kosiarkosieczkarni itp.

A01D
A01F

P. 216819

03.07.1979

Pierwszeństwo: 03.07.1978 - USA (nr 921282)
Deere and Company, Moline, Stany Zjednoczone
Ameryki (Harold Eugene de Buhr, Merlyn Duane
Bass, Jerry Lee Krafka, David Leslie Wolf, Kenneth
Richard Christopher).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji urządzenia, które będzie łatwe w ob
słudze, spełniało wymagania agrotechniczne, nieza
wodne w działaniu i będzie miało prostą budowę.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym,
że grzbiet (14) dociskacza (12) pomiędzy częścią po
krywową (15) a stopką (13) jest wygięty w kształcie
łuku, zaś na części śruby nastawczej (26) pomię
dzy łbem (25) a częścią pokrywową (15) umieszczona
jest obracalnie tarczka (26), która na stronie zwró
conej ku części pokrywowej (15) ma ukształtowany
klin (27), przy czym klin (27) w zamkniętym poło
żeniu noży (5, 7) opiera się w sposób ryglowany
o część pokrywową (15), a w ich otwartym położe
niu wkręcony jest w podłużny otwór (22).
(4 zastrzeżenia)

Zespół nastawnego tnącego pręta
dla silosokombajnu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji zespołu, która zapewni łatwe koniczne wyregulowanie tnącego pręta dla osiągnięcia
właściwego lub optymalnego odstępu po zaostrzeniu
noży.
Zespół nastawnego pręta tnącego dla głowicy tnącej
silosokombajnu mającego obrotową głowicę tnącą
i tnący pręt usytuowany w małym odstępie od gło
wicy tnącej tak, że zżęty materiał dostarczany do
głowicy tnącej jest cięty pomiędzy głowicę tnącą
i tnącym prętem charakteryzuje się tym, że tnący
pręt (38) ma na każdym końcu kątowe dźwignie (72)
zamocowane obrotowo na podpierającym członie (56),
jedno ramię kątowej dźwigni (72) jest połączone
z łączącym członem (90), połączonym z tnącym prę
tem (38), a drugie ramię jest połączone gwintowo
z nagwintowanym prętem (78). Tnący pręt (38) jest
zaciśnięty za pomocą śrub (62) na podpierającym

A01G

P. 217010 T

09.07.1979

Akademia Rolnicza, Kraków, Polska (Bolesław Ja
nowski, Józef Curzydło).
Urządzenie do wytwarzania i dozowania
dwutlenku węgla w szklarniach i tunelach foliowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia, w którym można wytwarzać dowolne
ilości C0 2 co wpływa na uzyskiwanie znaczenia wyż
szych plonów w szklarniach i tunelach foliowych.
Urządzenie według wynalazku składa się ze zbior
nika (1), który jest zamocowany na wózku (2) i za
opatrzony w wkładkę perforowaną z przewodem (3)
oraz pokrywę (4) z uszczelką (5) i śrubami docisko
wymi (8) a także w przewód z łącznikiem (6) łączą
cym zbiornik (9) z przewodem (10) zaopatrzonym
w zawór bezpieczeństwa (11) i zawór (12) regulacji
dopływu kwasu oraz łącznik (7) z przewodem (13)
zaopatrzonym w zawory (14) i wentylatory (15) i (16),
oraz analizator (17).
(1 zastrzeżenie)
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P. 211396

Nr 12 (170) 19EfO

01.12.1978

Polska Akademia Nauk, Zakład Biologii Wód, Kra
ków, Polska (Jan Broda).
Zestaw do odławiania ryb hodowlanych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizowa
nia prac związanych z odławianiem, płukaniem i ła
dowaniem na środki transportu ryb hodowanych
w stawach.
W zestawie według wynalazku stawy-magazyny (1),
w których gromadzi się ryby, połączone są ze stu
dzienką zbiorczą (2) rurociągami (3) ułożonymi ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej (2) oraz
z basenami płuczki (6) rurociągiem (7) ułożonym tak
że ze spadkiem.
Na torach (20) usytuowanych wzdłuż brzegów ba
senu znajduje się suwnica (19), na której umieszczo
na jest krata zgarniająca (17) współdziałająca z po
ziomą płytą ażurową (21) zamocowaną do wyciągarki
(22) zabudowanej na pomoście suwnicy (19). U wy
lotu otworów przelewowych (23) płuczek ustawione
są zbiorniki (27) połączone ześlizgami (24), między
którymi jest umieszczona waga (25).
(1 zastrzeżenie)

P. 215624
A01N
16.05.1979
C07D
Pierwszeństwo: 16.05.1978 - Szwajcaria (nr 5280/78)
F. Hoffmann-La Roche & CO, Aktiengesellschaft,
Bazylea, Szwajcaria.
Środek grzybobójczy oraz sposób jego wytwarzania
Środek grzybobójczy według wynalazku charakte
ryzuje się tym, że jako substancję czynną zawiera
heterocykliczne związki o ogólnym wzorze 1, w któ
rym R oznacza rodnik alkilowy o 4 - 1 2 atomach wę
gla, przy czym rodnik alkilowy może być ewentual
nie podstawiony chlorowcem, rodnik cykloalkilowy
o 3 - 7 atomach węgla, rodnik cykloalkilowy o 4 - 1 0
atomach węgla monopodstawiony niższym rodnikiem
alkilowym, rodnik cykloalkiloalkilowy o 4 - 1 6 ato
mach węgla, rodnik fenylowy albo niższy rodnik aryloalkilowy o 7 - 1 6 atomach węgla, Rt oznacza atom
wodoru, grupę hydroksylową, atom chlorowca, gru
pę alkoksylową o 1 - 4 atomach węgla albo rodnik al
kilowy o 1-4 atomach węgla, R2 i R3 oznaczają
atomy wodoru albo rodniki alkilowe o 1 - 4 atomach
węgla, R4, R5 i R6 oznaczają atomy wodoru albo rod
niki alkilowe o 1 - 8 atomach węgla, przy czym dwa
spośród podstawników R4, R5 i R6 mogą być połą
czone z tym samym atomem węgla albo razem mogą
tworzyć dokondensowany alicykliczny lub aromatycz
ny pierścień sześcioczłonowy, X oznacza grupę mety
lenową, atom tlenu, grupę karbonylową albo grupę
o wzorze A, w którym W i T niezależnie od siebie
oznaczają atom tlenu lub siarki, a R7 oznacza niższy
rodnik alkilenowy o 2 - 4 atomach węgla, albo rod
nik alkenylenowy o 4 atomach węgla, albo grupę
o wzorze B, w którym W' i T oznaczają atom tlenu
lub siarki, a R8 i R9 oznaczają niższy rodnik alkilowy
o 1-6 atomach węgla, Z oznacza liczbę całkowitą 0
lub 1, a wiązania przerywane mogą być uwodornione,
z tym, że w przypadku, gdy X oznacza grupę mety
lenową lub atom tlenu, albo R oznacza tylko rodnik
alkilowy o 4 - 1 2 atomach węgla podstawiony chlo
rowcem, albo Rx oznacza grupę hydroksylową, atom
chlorowca lub grupę alkoksylową o 1-4 atomach
węgla.
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Wynalazek dotyczy ponadto sposobu wytwarzania
środka grzybobójczego, który polega na tym, że przy
najmniej jeden związek o wzorze 1 lub jego sól mie
sza się w odpowiednich ilościach z obojętnym noś
nikiem.
(8 zastrzeżeń)
A01N
C07D

P. 216997

5

nową, karboksylową, karboalkoksylową zawierającą
do 4 atomów węgla w grupie alkosylowej albo przez
grupę alkanoilową zawierającą do 4 atomów węgla,
przy czym A oznacza ewentualnie także sole azoli
zawierających 2 albo 3 atomy azotu.
(1 zastrzeżenie)

10.07.1979

Pierwszeństwo: 10.07.1978 - Japonia (nr 93671/78)
Nippon Soda Company Limited, Tokio, Japonia.
Środek grzybobójczy
Przedmiotem wynalazku jest środek grzybobójczy
oraz sposób wytwarzania substancji czynnej środka.
Środek grzybobójczy według wynalazku charaktery
zuje się tym, że zawiera jako substancję czynną
związek o wzorze ogólnym 1, w którym X oznacza
atom chlorowca, grupę alkilową lub chlorowcoalkilo
wą a n oznacza 0, 1 lub 2.
Sposób wytwarzania związku o wzorze 1 polega na
tym, że acetyluje się związek o wzorze ogólnym 2,
w którym X oznacza atom chlorowca, grupę alkilową
lub chlorowcoalkilową, a n oznacza 0, 1 lub 2.
(5 zastrzeżeń)

A01N
Pierwszeństwo:

P. 217378

T

27.07.1978 - Republika
Niemiec (nr P 2832974.0)

BASF Aktiengesellschaft,
Federalna Niemiec.

Ludwigshafen,

25.07.1979
Federalna
Republika

Środek chwastobójczy

A01N

P. 217377

T

Pierwszeństwo: 27.07.1978 - Republika
Niemiec (nr P 2832 940.0)

25.07.1979
Federalna

BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika
Federalna Niemiec.
Środek chwastobójczy
Przedmiotem wynalazku jest środek chwastobójczy
zawierający podstawione ocetanilidy o wzorze 1 jako
substancje czynne oraz N-dwuchlorowcoetylo-2,2-dwumetylo-l,3-oksazolidyną jako środek antagonistyczny.
We wzorze ogólnym 1, R oznacza atom wodoru,
nierozgałęzioną albo rozgałęzioną grupę alkilową
lub
alkoksylową zawierającą do 5 atomów węgla, R 1 ozna
cza atom wodoru lub chlorowca, nierozgałęzioną albo
rozgałęzioną grupę alkilową lub alkoksylową zawie
rającą do 5 atomów węgla, R 2 oznacza atom wodoru
albo chlorowca, nierozgałęzioną albo rozgałęzioną
grupę alkilową lub alkoksylową zawierającą do 5
atomów węgla, R razem z R2 oznaczają przyłączony
w pozycji orto, ewentualnie podstawiony przez nierozgałęzione albo rozgałęzione grupy alkilowe zawie
rające do 4 atomów węgla łańcuch alkilenowy zawie
rający do 6 atomów węgla, X oznacza atom chloru
albo bromu, zaś A oznacza przyłączony przez atom
azotu pierścienia azol, który jest ewentualnie podsta
wiony pojedynczo albo kilkakrotnie przez atom chlo
rowca, grupę fenylową, grupy alkilową, alkoksylo
wą, alkilotio albo nadfluoroalkilową zawierające
każdorazowo do 4 atomów węgla, przez grupę cyja-

Przedmiotem wynalazku jest środek chwastobójczy
zawierający tiolokarbaminian jako chwastobójczą
substancję czynną i chlorowcoacetamidy jako środki
antagonistyczne. Substancja czynna środka chwasto
bójczego według wynalazku charakteryzuje się tym,
że zawiera 0,1-95% wagowych mieszaniny składają
cej się z N-etylo-N-bicyklo (2, 2, 1) hep-2-ylotiodokarbaminianu etylu o wzorze 1 oraz chlorowcoacetamidu o wzorze ogólnym 2, w którym R oznacza nierozgałęzioną albo rozgałęzioną grupę chlorowcoalkilową
zawierającą do 3 atomów węgla, a R1 i R2 są jedna
kowe albo różne i oznaczają nierozgałęzioną albo roz
gałęzioną grupę alkilową zawierającą do 6 atomów
węgla, która ewentualnie jest podstawiona przez
grupę alkoksylową zawierającą do 4 atomów węgla
albo przez grupę cyjanową, dalej oznaczają grupę
cykloalkilową o 3 - 6 atomach węgla albo nierozgałę
zioną lub rozgałęzioną grupę akenylową albo alkinylową zawierającą do 4 atomów węgla, albo R1 i R2
razem z atomem azotu, którego są podstawnikami
tworzą 4-9-członowy, nasycony mono- albo bicykliczny pierścień, który jest ewentualnie podstawiony
pojedynczo lub kilkakrotnie przez nierozgałęziony
albo rozgałęzione grupy alkilowe zawierające do 4
atomów węgla, albo tworzą pierścień czterowodoro-1,3-oksazynowy o wzorze ogólnym 3, w którym Rs,
R4, R5, R6 i R7 są jednakowe albo różne i oznaczają
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atom wodoru albo nierozgałęzioną lub rozgałęzioną
grupę alkilową zawierającą do 3 atomów węgla, R 8
oznacza atom wodoru albo nierozgałęzioną lub roz
gałęzioną grupę alkilową zawierającą do 8 atomów
węgla, R 9 oznacza atom wodoru, nierozgałęzioną albo
rozgałęzioną grupę alkilową zawierającą do 8 atomów
węgla, grupę alkoksylową zawierającą do 6 atomów
węgla albo grupę dwualkoksyalkilową zawierającą
do 8 atomów węgla, a R8 i R9 razem tworzą ewen
tualnie łańcuch metylenowy o 4 albo 5 atomach wę
gla, jako środka antagonistycznego.
(1 zastrzeżenie)
A23B

P. 212291

29.12.1978

Pierwszeństwo: 03.01.1978 - Wielka Brytania
(nr 66/78)
Unilever N.V., Rotterdam, Holandia.
Spsoób wytwarzania ciekłego

koncentratu

P. 217020 T

mieszczania wytrząśniętych szyszek z bębna (2) do
pojemnika zewnętrznego poprzez przewód rurowy (4).
W dolnej części obudowy (3) bębna (2) znajduje się
odchylnie zamocowana zastawka (5) otwierająca dro
gę do nasion gromadzących się w leju (7) wewnątrz
przewodu rurowego (6) do odskrzydlania między
trzema obrotowymi szczotkami zespołu odskrzydlającego (8) zaopatrzonego również w elementy ścierne
umieszczone stycznie do górnego półobwodu pierw
szej szczotki. Do usunięcia zanieczyszczeń z komory
(10) powstających po odskrzydlaniu nasion służy ze
spół wentylacyjny (11) składający się z wentylatora,
silnika elektrycznego i przewodu rurowego odprowa
dzającego zanieczyszczenia. Przy końcu dolnym każde
go z ukośnie zamocowanych sit, górnego (12), środko
wego (13) i dolnego (14) znajdują się rynny zsypowe
(15, 16) oraz zbiornik (17). Rama sit sortowniczych
(18) stanowi konstrukcję ramową połączoną z sitami
(12, 13 i 14) oraz z wilbratorem (19) napędzanym sil
nikiem elektrycznym (20).
(5 zastrzeżeń)

dymnego

Sposób wytwarzania ciekłego koncentratu dymnego
zawierającego poniżej 0,2 nanograma 3,4-benzopirenu
i 1,2,5,6-dwubenzoantracenu, poniżej 1 mikrograma/kg
smoły obliczonej jako węglowodory aromatyczne wie
lopierścieniowe i od 0,90 do 1,60 g/l związków feno
lowych obliczonych jako fenol i w którym stosunek
zawartości związków fenolowych do zawartości związ
ków karbonylowych obliczonych jako aceton i do
całkowitej zawartości kwasów dających się zmiareczkować, obliczonych jako kwas octowy, wynosi
1:(17,0-47,0):(13,0-40,0), korzystnie 1:(20,0-37,0):(14,034,0), charakteryzuje się tym, że dym otrzymany
przez destylację rozkładową w temperaturze 3 5 0 450°C z materiału celulozowego i/lub ligninowego
uwalnia się od lotnych cząstek popiołu, skrapla dym,
usuwa pierwszą frakcję smoły przez ochłodzenie
cie
czy do temperatury od 150°C do 200UC, następnie
usuwa się drugą frakcję smoły przez ochłodzenie cie
czy do temperatury pokojowej przy jednoczesnym
usuwaniu gazów nie ulegających skropleniu.
(4 zastrzeżenia)
A23N
A01G
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A24F

P. 216161 T

05.06.1979

„Filmodruk", Kraków, Polska (Zbigniew Klein).
Papierośnica
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
papierośnicy o prostej konstrukcji, gładkiej po
wierzchni, uniemożliwiającej uszkodzenie papierosów
przy wyjmowaniu.
Papierośnica według wynalazku ma pięć ścian (1)
z których co najmniej jedna ściana (2) znajdująca
się naprzeciw niezabudowanej płaszczyzny ma otwór
lub otwory (3) pozwalające na wsunięcie palca lub
palców do wnętrza papierośnicy.
(2 zastrzeżenia)

11.07.1979

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, Poznań,
Polska (Edward Zawierucha, Ireneusz Hernik, Ta
deusz Kudlaszyk).
Urządzenie do wytrząsania szyszek,
odskrzydlania i oczyszczania oraz sortowania nasion,
zwłaszcza sosny zwyczajnej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji urządzenia zapewniającego
dokładne
i pełne odskrzydlanie oraz oczyszczanie nasion zwłasz
cza sosny zwyczajnej a następnie ich sortowanie.
W górnej części konstrukcji nośnej (1) urządzenia
jest zamocowany obrotowo bęben wytrząsający (2)
w obudowie (3) ukształtowanej korzystnie do prze

A45B

P. 216224 T

08.06.1979

Spółdzielnia Inwalidów „Częstochowianka". Często
chowa, Polska (Andrzej Dziewiątkowski).
Sposób połączenia pokrycia parasolowego
ze stelażem
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy
dajności montażu parasoli.
Sposób według wynalazku polega na tym, że drut
stelaża łączy się z pokryciem parasola przy pomocy
spinacza, przy czym spinacz (1) po nałożeniu na drut
stelaża (2) i wsunięciu w środek spinacza szwu po
krycia parasolowego jest zaciskany na szwie pokry
cia (3).
(1 zastrzeżenie)
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A61B

7

P. 217310 T

23.07.1979

Śląska Akademia Medyczna, Katowice, Polska
(Ariadna Gierek, Józef Szymański, Rajmund Hałatek, Ireneusz Janikowski, Henryk Baran, Antoni
Kwiatek).
Nóż mikrochirurgiczny,
zwłaszcza do zabiegów okulistycznych
Nóż mikrochirurgiczny wykonany z ostrza żyletki,
według wynalazku ma grot ostrza noża, który biegnie
wzdłuż całej długości ostrza (5), przy czym grot ostrza
stanowi ostrze żyletki (2).
(1 zastrzeżenie)
A45B

P.

217339 T

23.07.1979

Spółdzielnia Inwalidów „Częstochowianka", Często
chowa, Polska (Tadeusz Kaczorowski).
Połączenie drutu napinającego pokrycie parasola
z podpórką
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia po
łączenia. Połączenie według wynalazku charakteryzu
je się tym, że na drucie napinającym (1) i na jednym
końcu podpórki (2) są uformowane oczka, którymi te
elementy są połączone.
(1 zastrzeżenie)

A61C

P. 218115

04.09.1979

Pierwszeństwo: 11.09.1978 - Francja (nr 7826633)
MICRO-MEGA SA, Besancon, Francja (Jacgues
Pernot).

A45F
E04B
E04H

P. 217102 T

13.07.1979

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Witold
Szymański).
Namiot
Przedmiotem wynalazku jest namiot mający za
stosowanie zwłaszcza jako sprzęt turystyczny.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji namiotu zapewniającego prostotę i szyb
kość montażu.
W namiocie według wynalazku konstrukcję nośną
stanowi pneumatyczny stelaż, który tworzą pneuma
tyczne żebra (3) o przekroju kołowym, wygięte pa
rabolicznie lub półkoliście przy czym żebra te tworzą
z powłoką (1) jedną całość. Powłoka (1) wyposażona
jest w usztywniające listwy (4) z materiału sprę
żystego.
(1 zastrzeżenie)

Uchwyt dentystyczny
zaopatrzony w urządzenie do regulacji
przepływu cieczy zwilżającej narzędzie
Uchwyt dentystyczny zawiera kanał (5) do dopro
wadzania powietrza, kanał (4) do doprowadzania wo
dy i kanał wylotowy (18) skierowany do głowicy
uchwytu.
Kanały (4) do doprowadzania wody i (5) do dopro
wadzania powietrza mają wyloty w rowku kołowym
(6, 7) utworzonym na obwodzie wewnętrznym tulei
(2), w której jest umieszczony czop mocujący (3')
silnika (3). Promieniowe otwory (9, 10) są usytuowa
ne w tulei (2) i mają wyloty w rowkach (6, 7) i w ko
morze pierścieniowej (11) utworzonej między tuleją
(2) i korpusem (1), w której ma wylot kanał wylo
towy (18). Pierścień obrotowy (12) zmontowany w ko
morze (11) jest zaopatrzony w dwie uszczelki (13, 14)
przesunięte osiowo i kątowo i usytuowane tak, że

8

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 12 (170) 1980

w dwóch skrajnych położeniach pierścienia jeden
z dwóch kanałów jest zamknięty, podczas gdy drugi
jest otwarty, a w położeniu pośrednim obydwa ka
nały są otwarte.
Rozwiązanie według wynalazku ma zastosowanie
do uchwytu z kątownicą zawierającą obieg powie
trza i wody.
(5 zastrzeżeń)
A61F
A61N

P. 211193

24.11.1978

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
PAN, Warszawa, Polska (Zbigniew Wański, Krzysztof
Grodzicki, Kazimierz Konkol, Marian Cienkowski).
Pompa wspomagająca pracę serca
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji i zwiększenia niezawodności jej dzia
łania.
Pompa według wynalazku ma obudowę (2), która
jest sztywna w kierunku wzdłuż osi, a elastyczna
w kierunku prostopadłym do osi. W tej obudowie (2)
jest umieszczony pneumatyczny balon (1) w kształcie
worka.
(2 zastrzeżenia)

wózkiem (9) oraz ze śrubą (10) poprzez nakrętkę (11).
Nakrętka (11) jest związana z parą dwuramiennych
dźwigni (12) połączonych cięgnem (13) z drugą parą
dwuramiennych dźwigni (14), które to dwuramienne
dźwignie (12), (14) są przegubowo połączone z łącz
nikiem ram (15), przykręconym do ramy leża (5).
(1 zastrzeżenie)
A61H

P. 216565 T

22.06.1979

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec", Mielec, Polska (Wojciech Ciupka, Antoni Magda,
Krystyna Piskor, Antoni Witkiewicz).
Urządzenie do pasywnej gimnastyki leczniczej

A61G

P. 216045 T

31.05.1979

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego „FAMED-7",
Żywiec, Polska (Zygmunt Głąb, Eugeniusz Pie
chota).
Łóżko szpitalne z podnoszonym leżem
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
łóżka szpitalnego o zmiennym poziomie leża.
Łóżko szpitalne z podnoszonym leżem, charaktery
zuje się tym, że ma teleskopowy wałek (1) zakończo
ny z obu stron przegubami (2). Jeden koniec telesko
powego wałka (1) poprzez przegub (2) jest połączony
z wałkiem (3) ułożyskowanym w korpusie (4) zwią
zanym z ramą leża (5) i zakończonym korbą <6),
a drugi koniec teleskopowego wałka (1) poprzez
przegub (2) jest połączony z wałkiem (7) ułożysko
wanym w korpusie (8) związanym z niżej położonym

Wynalazek dotyczy urządzenia do pasywnej gimna
styki leczniczej zwłaszcza do wykonywania ćwiczeń
bierno-redresyjnych kończyn górnych i dolnych.
Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie
konstrukcji
urządzenia przystosowanego niemal do wszystkich
rodzajów ćwiczeń redresyjnych. W urządzeniu szkie
let (1) stanowi konstrukcję wspierającą na której
umocowany jest fotel (2) o regulowanym położeniu
liniowym i kątowym. Nad fotelem (2) znajdują się
dwa uchwyty kończyn górnych (4) zawieszone na ze
wnętrznych wolnych końcach dźwigni jednoramiennych (15) połączonych przegubowo drugimi końcami
za szkieletem. Dźwignie (15) mają połączenie kinema
tyczne za pomocą linek (5) z zespołem napędowym
(7). Napęd od zespołu (7) przenoszony jest również
poprzez mechanizmy dźwigniowe na dwie dźwignie
(8) skąd poprzez cięgna na uchwyty kończyn dolnych
(13). Pod uchwytami (13) znajduje się leżak (12). Na
wprost fotela (2) znajdują się pedały (3) napędzane
mechanicznie od zespołu napędowego (14). Zespoły
napędowe (7) i (14) mają bezstopniową regulację
prędkości obrotowej i są napędzane energią elek
tryczną dostarczaną z pulpitu sterowniczego (11)
z tym, że do zespołu (7) energia jest dostarczana
przewodami (9). Do osi pedału jest umocowany obro
towo uchwyt na stopy, a na wprost niego trzeci fotel
dla pacjenta.
Wskazane zastosowanie urządzenia to: porażenia i
niedowłady mięśni, długotrwałe unieruchomienie koń
czyn, choroby układu krążenia w których wysiłek
fizyczny jest niewskazany, oraz ograniczenia rucho
we stawów spowodowane obkurczeniem się tkanek
miękkich.
(6 zastrzeżeń)
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A61L

P. 210340

16.10.1978

Biuro Projektów Przemysłu Paszowego, Kraków,
P o l s k a (Wojciech G a w ę d a , B o g u s ł a w K o w a l ó w k a ) .

P. 211410

A62C

30.11.1978

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut",
Gliwice, Polska (Tadeusz Łęski, Zygmunt Juda, Jan
Dymarski, Józef Zając).

Urządzenie do dezodoracji powietrza

Ściana przeciwpożarowa

U r z ą d z e n i a d o d e z o d o r a c j i p o w i e t r z a , zwłaszcza z a 
nieczyszczonego s u b s t a n c j a m i u c i ą ż l i w y m i z a p a c h o w o
o b e j m u j e połączone ze sobą k o l e j n o : zespół filtracji
m o k r e j (4), oddzielacz cieczy (5) i rozdzielacz (8) d w u d r o g o w y , k t ó r e g o j e d e n w y l o t (9) jest w p r o w a d z o n y
do w n ę t r z a k o l e k t o r a (10) ssącego p o w i e t r z e do p a 
lenisk k o t ł ó w . D r u g i w y l o t z rozdzielacza (8) jest
p o ł ą c z o n y z f i l t r e m p o c h ł a n i a j ą c y m (15). P r z e ł ą c z a 
nie r o z d z i e l a c z a (8) n a s t ę p u j e w zależności od z a p o 
trzebowania powietrza do spalania.
U r z ą d z e n i e jest p r z e z n a c z o n e g ł ó w n i e do d e z o d o r y zacji p o w i e t r z a zanieczyszczonego s u b s t a n c j a m i p o 
wstającymi w procesach utylizacji odpadków pocho
d z e n i a zwierzęcego.
(4 zastrzeżenia)

P. 216399 T
A62B
E21B
Centralna Stacja Ratownictwa
Polska (Antoni Kukuczka).

9

Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie
zapewnienia
szczelności ogniowej w tunelach kablowych i uprosz
czenia technologii wykonania ściany.
Ściana przeciwpożarowa wykonana z materiałów
ogniotrwałych i mająca drzwi przeciwpożarowe we
dług wynalazku składa się z kształtek betonowych
(2) w kształcie litery „U" ułożonych na dwóch są
siednich wspornikach kablowych (1). W kształtkach
betonowych (2) ułożone są kable, a pozostała prze
strzeń wypełniona jest piaskiem (3) i ma czołowe
zamknięcie. Przestrzeń nad piaskiem (3) do następ
nej górnej kształtki (2) wypełniona jest materiałem
ognioodpornym (4), zaś pomiędzy bokami kształtek
(2) a ścianą tunelu kablowego znajduje się warstwa
wypełniająca (7).
(3 zastrzeżenia')

06.07.1979
Górniczego,

Bytom,

Sposób neutralizacji i wychładzania
gazów pożarowych oraz urządzenie
do stosowania tego sposobu
P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u jest sposób n e u t r a l i z a c j i
i w y c h ł a d z a n i a gazów p o ż a r o w y c h , zwłaszcza podczas
g a s z e n i a p o d z i e m n y c h p o ż a r ó w k o p a l n i a n y c h oraz
u r z ą d z e n i e do n e u t r a l i z a c j i i w y c h ł a d z a n i a gazów p o 
żarowych.
Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie
opracowania
sposobu, k t ó r y w s t o s u n k o w o k r ó t k i m czasie p r z e r w i e
p r o c e s p a l e n i a w p r z e s t r z e n i o t a m o w a n e j i po o b n i 
ż e n i u t e m p e r a t u r y w p o l u p o ż a r o w y m do w a r t o ś c i
zgodnej z przepisami górniczymi, umożliwi otwarcie
tego pola.
Sposób w e d ł u g w y n a l a z k u polega n a t y m , ż e poza
strefą o t a m o w a n ą , w g a z a c h p o ż a r o w y c h obniża się
z a w a r t o ś ć t l e n u d o w a r t o ś c i p r z y k t ó r e j gazy t e stają
się n e u t r a l n e , nie p o d t r z y m u j ą c e a n i p r o c e s u p a l e n i a
a n i w y b u c h u , po c z y m o c h ł a d z a się je i p o n o w n i e
kieruje do przestrzeni otamowanej.
U r z ą d z e n i e do s t o s o w a n i a s p o s o b u s k ł a d a się z p a l 
n i k a (4) d o p a l a c z a z a b u d o w a n e g o w w y r o b i s k u d o 
d a t k o w y m (2) w s ą s i e d z t w i e t a m y w y l o t o w e j (3) p r o 
s t o p a d l e d o k i e r u n k u p r z e p ł y w u gazów p o ż a r o w y c h
oraz z e l e m e n t u chłodzącego (7) u m i e s z c z o n e g o w są
s i e d z t w i e t a m y w l o t o w e j (6) i z s o n d y (8) p r z y r z ą d u
p o b i e r a j ą c e g o p r ó b y oraz a n a l i z u j ą c e g o s k ł a d gazów
k i e r o w a n y c h z p o w r o t e m do pola p o ż a r o w e g o (1).
(3 z a s t r z e ż e n i a )

A63B
Edward
sner).

P. 209592
Meissner,

Mielec,

Bijak

15.09.1978
Polska

(Edward

Meis

bokserski

P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u jest b i j a k b o k s e r s k i służą
cy do celów b o k s e r s k i c h ćwiczenia k o n d y c j i i do z a 
bawy.
Bijak w e d ł u g w y n a l a z k u m a k s z t a ł t g r u s z k i z w y 
dłużoną rączką u s z t y w n i o n ą r u r k ą g u m o w ą . B i j a k
ma pętlę na r ę k ę i jest w y k o n a n y z m i k r o g u m y l u b
innego elastycznego materiału.
(1 zastrzeżenie)
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Dział B
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B01D

P. 210602

30.10.1978

Polska Akademia Nauk Instytutu Chemii Fizycznej,
Warszawa, Polska (Wiktor Kemula, Janusz Dębowski, Włodzimierz Kutner).
Sposób wykonywania polarograficznej detekcji
zwłaszcza dla wysokosprawnej,
wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej
oraz przepływowy detektor polarograficzny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
procesu polarograficznej detekcji w przepływającym
roztworze elektrolitu substancji ulegających reduk
cji bądź utlenianiu czy adsorubjących się na elektro
dzie rtęciowej oraz zagadnienie opracowania takiej
konstrukcji przepływowego detektora polarograficz
nego, w którym odgazowywanie odbywa się samo
czynnie a objętość detekcji jest bardzo mała.
Sposób wykonywania detekcji polarograficznej po
lega na rejestracji sygnałów zmiany natężenia prądu
przy krótkich czasach trwania kropli kapiącej elek
trody rtęciowej zawierających się w granicach od 0,1
sekundy do 1 sekundy.
Przy takich czasach trwania kropli przy danej szyb
kości przepływu roztworu niezależnie od tego czy jest to
przepływ laminarny czy turbulentny natężenie prądu
pozostaje pod kontrolą dyfuzyjną, bądź konwekcyjną
przy czym przepływ turbulentny, o ile ma miejsce
nie wpływa na zakłócenia rejestrowanych sygna
łów.
Przepływowy detektor ma korpus (1), w którym
znajduje się kanał detekcji (2), który jest połączony
poprzez kanał odgazowujący (12) z kapilarą (3) odpro
wadzającą roztwór usytuowany współosiowo. W bocz
nej ściance kanału (2) znajduje się wylot kapilarny
(5) doprowadzający roztwór oraz wylot kapiącej
elektrody rtęciowej (8). Współosiowo u dołu kanału
detekcji (2) zamocowany jest króciec odprowadzający
rtęć (4) stanowiący pracującą elektrodę rtęciową. Na
tomiast w bocznej ściance kanału odgazowujące (12)
znajduje się wylot elektrody odniesienia (11).
(5 zastrzeżeń)

Sposób ciągłego parowania surowców węglowoda
nowych w czasie ich przepływu przez urządzenie do
parowania polega na tym, że masę surowcową prze
tłacza się przez urządzenie ruchem posuwisto-wirowym i równocześnie miesza z parą grzejną, równo
miernie w całej objętości zbiornika, przez który prze
pływa ta masa.
Urządzenie do ciągłego parowania surowców węglo
wodanowych charakteryzuje się tym, że ma osadzo
ną osiowo, obrotową dyszę - mieszadło w postaci
drążonego wału (2) i zamocowanych na nim trwale
elementów (4, 5) do doprowadzania pary i równo
czesnego jej mieszania z parowaną masą surowcową
w całej objętości zbiornika (1).
(3 zastrzeżenia)

B01D

P. 216135 T

Biuro Projektów Ochrony Atmosfery
Szczecin, Polska (Henryk Dominiak).

05.06.1979
„PROAT",

Sposób oczyszczania gazów odlotowych
zanieczyszczonych związkami palnymi

B01D
C12C

P. 210618

31.01.1978

Biuro Projektów
Przemysłu
Fermentacyjnego,
Warszawa, Polska (Wiesław Fercho, Mikołaj Jachimowicz, Gwido Szabo).
Sposób ciągłego parowania surowców węglowodanych
i urządzenie do ciągłego parowania
surowców węglowodanowych
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest za
pewnienie równomiernego nasycenia parą, surowców
węglowodanowych, zwłaszcza skrobiowych, podczas
ich przeróbki w gorzelniach.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostego i ekonomicznego procesu oczyszczania z jed
noczesnym wykorzystaniem ciepła wtórnego.
Sposób oczyszczania przemysłowych gazów odloto
wych zanieczyszczonych związkami palnymi, polega
na tym, że strumień przemysłowych gazów odloto
wych rozdziela się na trzy strumienie cząstkowe,
które poddaje się oczyszczeniu przez obsorpcje i ka
talityczne dopalanie, przy czym ciepło gazów odlo
towych z procesu katalitycznego dopalania wykorzy
stuje się do przeponowego podgrzania roztworu ab
sorpcyjnego oraz do podgrzania bezprzeponowego ga
zów strumienia desorpcyjnego. Opary z desorpcji wraz
z cząstkowym strumieniem desorpcyjnym kierowane
są do reaktora katalitycznego gdzie palne zanieczy
szczenia ulegają dopaleniu do substancji nie zanie
czyszczających atmosfery.
(4 zastrzeżenia)
B01D

P. 216348 T

13.06.1979

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków, Polska
(Stanisław Bednarski).
Obrotowe sito łukowe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
takiego sita, które wyeliminowałoby zjawisko zatyka
nia się szczelin oraz umożliwiałoby niezawodny ciągły
proces oddzielania zawiesiny od cieczy, zwłaszcza
w przemyśle spożywczym i gospodarce komunalnej.
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Obrotowe sito łukowe zawiera bęben w formie wal
ca lub ściętego stożka, którego pobocznice (9) mają
postać powierzchni sitowej, natomiast wewnątrz bęb
na w jego najwyższym położeniu, znajduje się układ
zasilający (11), który jest połączony ze zbiornikiem
nadawczym o stałej wysokości napływu zawiesiny
lub jest bezpośrednio połączony z urządzeniem zasi
lającym, na, przykład ze znaną pompą wirową, przy
czym bęben, który jest osadzony w sposób obrotowy
na osi (8) i/lub na rolkach zbudowany jest z prę
tów (10) o dowolnym przekroju, które są usytuowane
wzdłuż pobocznicy (9) i/lub w poprzek pobocznicy.
Układ zasilający (11) jest tak usytuowany w bębnie,
że doprowadza nadawę dwustronnie stycznie do we
wnętrznej powierzchni pobocznicy (9) bębna, przy
czym układ zasilający (11) jest zaopatrzony w układ
regulacyjnych dysz (13).
(6 zastrzeżeń)

11

Sposób według wynalazku polega na obróbce ter
micznej w temperaturze 400-500°C w atmosferze po
wietrza ziarn żelu krzemionkowego o pojemności po
rów 0,25-0,45 dm 3 /dm 3 żelu, a następnie wprowadze
niu rozcieńczonego roztworu wodnego chlorku wap
niowego i chlorku cynkowego o temperaturze 8 0 130°C do porów ziarn przez stopniowe nawilżanie,
wywoływane, mieszaniem i doprowadzaniem do nich
roztworu mieszaniny tych soli jednocześnie lub naj
pierw doprowadzaniem roztworu chlorku wapniowego,
a następnie chlorku cynkowego. Nasycone ziarna su
szy się w temperaturze 170-240°C.
(2 zastrzeżenia)
B01D
B01J

P. 217215 T

19.07.1979

Pierwszeństwo: 20.07.1978 - Czechosłowacja
(nr PV 4866-78)
Ceskoslovenska akademie ved, Praga, Czechosłowa
cja.
Urządzenie

B01D

P. 216406 T

18.06.1979

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Kazi
mierz Sławski, Józef Kubicki, Józef Głuszek, Leoka
dia Wędzicha, Zbigniew Piechota).

do

zamykania

koryta

przelewowego

Wynalazek dotyczy zamknięcia koryta przelotowe
go, które jest utworzone przez pionowe naczynie po
dzielone ścianą działową na dwie części.
Zamknięcie to charakteryzuje się tym, że naczynie
w swej dolnej części zaopatrzone jest w ruszt (5),
natomiast w górnej części naczynia (1) zanurzone są
dwie pionowe rury (4a i 4b) dla doprowadzania i od
prowadzania cząstek oraz dwie rury (3a i 3b) dla do
prowadzenia medium dodatkowego, przy czym przekrój
poprzeczny rusztu rozwirowywania (5) wynosi od 30 do
100% przekroju poprzecznego górnej części naczynia.
Głębokość zanurzenia rur do doprowadzania i odpro
wadzania cząstek jest równa od jednej do trzech śred
nic tych rur. To zamknięcie koryta przelotowego uży
wane jest dla ciągłego transportu katalizatora kra
kowania w reaktorze fluidyzacyjnym.
(4 zastrzeżenia)

Sposób odzysku metali i kwasów
z roztworów potrawiennych przez krystalizację
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie utylizacji roz
tworów potrawiennych powstałych zwłaszcza podczas
trawienia detali i urządzeń wykonanych z miedzi,
mosiądzu, czy cynku, w trakcie ich przygotowywania
do dalszej obróbki.
Sposób według wynalazku polega na tym, że roz
twór potrawienny zawierający sól danego metalu
i reszty nieprzereagowanych kwasów zadaje się
kwasami stosowanymi do trawienia, w ilości zapew
niającej uzyskanie stężenia roztworu roboczego
o temperaturze 313-353K i schładza do temperatury
258-288K, po czym wydzielony kryształ soli danego
metalu oddziela się od roztworu znanymi metodami,
zaś roztwór macierzysty podgrzewa się z powrotem
do temperatury 313-353K i zawraca do procesu tra
wienia. Kryształ soli metalu można oczyszczać na
stępnie przez rekrystalizację, zaś z kryształu soli
można wydzieliać metal metodą elektrolityczną.
(3 zastrzeżenia)
B01D

P. 216939 T

06.07.1979

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ed
mund Tokarzewski, Ludwik Lipiński, Bernard Woszek).
Sposób wytwarzania środka do osuszania powietrza
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej technologii procesu, która umożliwia uzyskanie
osuszacza o maksymalnym współdziałaniu siły adsorpcyjnej porów ziarn żelu krzemionkowego i higroskopijnością wprowadzonych do nich soli w po
staci roztoworu wodnego o dużej zdolności zwilżającej
oraz z minimalną ilością spękanych ziarn powstają
cych w czasie ich nasycania roztworem soli higroskopijnych.

B01D

P. 217418 T

26.07.1979

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Roman
Ulbrich).
Urządzenie zasilające w aparatach wyparnych
z hydraulicznie wytwarzanym filmem cieczy
Urządzenie według wynalazku składa się z dowol
nej ilości rur osadzonych współosiowo w dnie sito
wym górnym (4) z dolnym (5), które tworzą komorę
(7) zasilaną roztworem przez rurę (2). Swobodny ko
niec rury (2) znajduje się w rurze (1) na głębokości
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do pięciu średnic rury (2). Kierownice (3) mogą być
lewo albo prawoskrętne, rozmieszczone w sposób rów
nomierny i nachylone pod kątem w granicach od
5° do 45°. Wprowadzone kierownice (3) powodują po
wstawanie siły odśrodkowej działającej na ciecz i jej
zawirowanie.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji urządzenia, która pozwoli na wy
tworzenie filmu cieczy bez względu na wielkość gę
stości i lepkości cieczy.
(1 zastrzeżenie)
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ciąg (3) doprowadzający mieszaninę podlegającą roz
dzielaniu, rurociąg (13) odprowadzający lżejszą ciecz,
kanał obiegowy (18) łączący dolną część przestrzeni
rozdzielania (6) z górną komorą (7), oraz komorę
zbiorczą (23) cięższej cieczy połączoną z dolną częścią
przestrzeni rozdzielania, rurociąg odprowadzający
cięższą ciecz oraz zespół filtracyjny złożony z jedne
go lub kilku szeregowo ustawionych filtrów (19a,
19b) przepuszczający do komory zbiorczej (23) tylko
cięższą ciecz. Komora zbiorcza (23) i zestpół filtra
cyjny (19a, 19b) są w innym zbiorniku (18) niż prze
strzeń rozdzielania (6) i komora górna (7). Ponadto
w przewodzie rurociągowym (16, 26) odprowadzają
cym cięższą ciecz jest włączona pompa wyporowa (24)
o dwóch kierunkach obrotów.
(4 zastrzeżenia)
B01D

P. 218243

11.09.1979

Pierwszeństwo: 11.09.1978 - RFN (nr P 28 39 506.4)
Linde AG, Wiesbaden, RFN (Eberhard Lassmann,
Pater Kohler, Franz Beran, Hans J. Gerhards).
Sposób wymywania kwaśnych gazów

z

mieszaniny

Zagadnieniem polegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie takiej technologii procesu, która umożliwiła
by zmniejszenie w obiegu ilości cieczy wymywającej
przy jednoczesnym małym działaniu korozyjnym.
Sposób wymywania kwaśnych gazów z mieszanin
gazowych, zwłaszcza dwutlenku węgla, przy pomocy
wodnego roztworu amin jako cieczy wymywającej,
charakteryzuje się tym, że stosuje się sześciometylenodwuaminę w roztworze wodnym o stężeniu 5-40*/fl
wagowych, korzystnie 25-35*/« wagowych.
(1 zastrzeżenie)
B01D
Pierwszeństwo:

P.217473
31.07.1978

Maschinefabriek
ter, Holandia.

30.07.1979

-

Holandia (nr 7808075)

Geursten

Deventer B.V., Deven-

Urządzenie
do oddzielania składników mieszaniny cieczy
o różnym ciężarze właściwym
na przykład oleju i wody

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie takiego udosko
nalenia konstrukcji urządzenia, aby go można umieś
cić w przestrzeni o ograniczonej wysokości, uzyskać
lepszą wydajność rozdzielania oraz przedłużyć okres
eksploatacyjny zespołów filtracyjnych, jak również
ułatwienie ich wymiany oraz zmniejszyć koszty i -uła
twić wykonanie urządzenia.
Urządzenie ma przestrzeń rozdzielania (6), górną
komorę (7) oraz membranę (8) pionowo przesuwną,
oddzielającą przestrzeń rozdzielania (6) od komory
(7), która to membrana (8) wchodzi w skład zespołu
sygnalizacyjno-regulacyjnego (9), ponadto ma ruro-

B01F
B22C

P. 216064

T

01.06.1979

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od
lewni „Prodlew", Warszawa oraz Instytut Odlewnic
twa, Kraków, Polska (Tadeusz Pałka, Bolesław Sala,
Adam Nawrocki, Stanisław Burda, Tadeusz Olszow
ski, Ryszard Gubernat, Marek Szanda, Jerzy Pola
czek).
Mieszarka materiałów sypkich z ciekłymi,
zwłaszcza do sporządzania szybkowiążących mas
formierskich i rdzeniowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie unzyskania wy
sokiej jednorodności mieszaniny w urządzeniu o pro
stej budowie, nie wymagającym odrębnego wysoko
obrotowego napędu dla zespołu rozprowadzającego
składnik ciekły.
Mieszarka, zasilana składnikiem sypkim przez gra
witacyjny zesyp (1), doprowadzony osiowo na rozrzutnik odśrodkowy (A), o powierzchni roboczej (5)
w kształcie bryły obrotowej większą podstawą skie-
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rowanej do góry, charakteryzuje się tym, że na po
wierzchni roboczej (5) znajduje się co najmniej jedna
współosiowo-kołowa szczelina (8) wypływu składnika
ciekłego ze zbiornika (9), który zamocowany jest od
dołu do rozrzutnika (A).
(4 zastrzeżenia)
B01J

P. 218316

14.10.1978

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Włókienniczych „Polmatex-Cenaro", Łódź, Polska( Ry
szard Wawrzyniak, Paweł Siurek, Marian Mar
kowski).
Zbiornik farbiarski
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji wymiennika aby zapewniała łatwy
montaż i prawidłową pracę cieplną wymiennika.
Zbiornik farbiarski według wynalazku ma umiesz
czony w dolnej części wymiennik ciepła w postaci
rur (2) w kształcie półpierścieni, których końce osa
dzone są w ścianach dwóch kolektorów (3) i (4).
W dnie zbiornika (1) osadzona jest tuleja (6), we
wnątrz której prowadzone są współosiowo przewody
(5) i (7) zewnętrzny i wewnętrzny. Zewnętrzny prze
wód (5) osadzony jest w dolnej ściance kolektora (3)
a wewnętrzny przewód (7) prowadzony jest we
wnątrz niego, następnie przez jego ściankę boczną
i zamocowany jest w bocznej ściance drugiego kolek
tora (4). Końce przewodów (5) i (7) znajdujące się na
zewnątrz zbiornika połączone są rozłącznie z prze
wodami (8) i (9).
(1 zastrzeżenie)

13

Sposób wytwarzania niskościeralnych,
zgranulowanych substancji porowatych
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
niskościeralnych, zgranulowanych substancji porowa
tych, a zwłaszcza sorbentów, katalizatorów i nośni
ków katalizatorów, zawierających glinokrzemiany,
krzemionki lub tlenki glinu. Istota wynalazku pole
ga na tym, że uformowane znanym sposobem granul
ki odwadnia się, po czym nasyca substancją blokują
cą pory, a następnie zadaje szkłem wodnym i dopro
wadza roztwór do wartości pH «■ 3,5 - 4,5. Po od
dzieleniu granulek od roztworu podaje się je susze
niu i ewentualnie kalcynowaniu. Nasycone granulki,
kontaktowane ze szkłem wodnym, są otaczane z ze
wnątrz powłoką ochronną, która zabezpiecza je przed
ścieraniem. Substancja blokująca pory odparowuje
w procesie suszenia.
Wynalazek znajduje zastosowanie w produkcji sor
bentów, katalizatorów i nośników katalizatorów, sto
sowanych w różnych procesach chemicznych.
(3 zastrzeżenia)

B61J

P. 216201 T

07.06.1979

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Marian
Rutkowski, Edward Drąg).
Sposób wytwarzania kształtek
z granulowanych substancji porowatych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie znacznego ogra
niczenia zjawisk pylenia, ścierania i pękania granu
lek substancji porowatych, a zwłaszcza sorbentów,
katalizatorów i nośników katalizatorów.
Istota wynalazku polega na tym, że odwodnione
granulki porowate nasyca się substancją blokującą
pory, po czym zadaje się lepiszczem fosforanowym,
a następnie suszy i kalcynuje. W innym rozwiązaniu
według wynalazku odwodnione granulki zadaje się
lepiszczem organicznym o właściwościach pianotwór
czych, po czym suszy i kalcynuje, albo po zadaniu
lepiszczem pianotwórczym dodaje się lepiszcze fosfo
ranowe, po czym suszy i kalcynuje.
Sposób według wynalazku znajduje zastosowanie
w procesie produkcji sorbentów, katalizatorów i noś
ników katalizatorów, używanych w różnych proce
sach chemicznych.
(13 zastrzeżeń)

B01J
B61J

P. 216166 T

05.06.1979

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Artur
Wieczysty, Wojciech Dąbrowski, Józef Dziopak, Wło
dzimierz Wójcik).
Sposób dawkowania związków chemicznych do studni
zwłaszcza szerokodymensyjnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiego sposobu, który pozwoliłby zmniejszyć ilość
używanych środków chemicznych oraz kosztów robo
cizny przy dawkowaniu.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że związki chemiczne dawkuje się do objętości wody
pomiędzy filtrem, a wprowadzonym do wewnątrz
studni wypełnieniem w postaci jednej lub kilku rur.
(1 zastrzeżenie)
B61J

P.216260 T

07.06.1979

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Marian
Rutkowski, Edward Drąg).

P. 216364 T

13.06.1979

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego „Sto
lica", Warszawa, Polska (Zbigniew Drewnik).
Urządzenie dla rozładunku reagentów
zwłaszcza fluorokrzemianu sodu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
opracowania
urządzenia do zasypywania bezpyłowego reagentów
oraz eliminującego bezpośredni kontakt pracownika
z reagentem.
Urządzenie dla rozładunku reagentów zwłaszcza
fluorokrzemianu sodu składa się z obudowy (1) po
sadowionej na zbiorniku (13) swym lejem zsypowym
(16). W górnej części wewnątrz obudowy (1) usytuowa
ny jest mechanizm zapadkowy (3) zespolony z obro
towym rusztem (2) mocowany na wale (14), na któ
rym jest mocowany również obrotowo ruszt (2)
z mechanizmem jazdy. Mechanizm zapadkowy (3)
rozłączany jest dźwignią (4). Obudowa (1) zaopatrzo
na jest w uchylną klapę (12) oraz w wizjer (7) i wy
ciąg (8). Lej ma sito (6), nad którym znajduje się
rozcinający nóż (15), zaś z boku usytuowane są zra
szające dysze (9). Pod rusztem (2) usytuowane są na
stałe widły (5).
(1 zastrzeżenie)
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Reaktor według wynalazku charakteryzuje się tym,
że ściana rurowa jest otoczona gazoszczelną osłoną
(8), która z kolei jest umieszczona wewnątrz ze
wnętrznego naczynia ciśnieniowego (11). Przestrzeń
pośrednia (24) między osłoną (8) a rurami ściany
rurowej jest wypełniona ognioodporną, ubitą masą
(19). Przymocowane na wewnętrznej stronie osłony
(8) listwy (16) dzielą ją na wiele odcinków. Prze
strzeń reakcyjna (4) jest połączona z przestrzenią
pośrednią (24) między zewnętrznym naczyniem ciś
nieniowym (1), a osłoną (8) jednym lub wieloma
otworami.
Doprowadzenie obojętnego gazu przepłukującego do
przestrzeni pośredniej następuje co najmniej przez
jeden króciec (22).
(4 zastrzeżenia)

B01J

P. 217166 T

16.07.1979

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska
(Franciszek Czornik, Andrzej Buzon, Urszula, Pro
kop, Stanisław Nastaj, Stefan Kula, Zbigniew Kacz
kowski, Krzysztof Markwardt).
Sposób granulacji materiałów pyłistych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy
dajności procesu.
Sposób według wynalazku prowadzi się dwuetapo
wo przy czym, w pierwszym etapie materiał pylisty
i ciecz aglomerującą podaje się do mieszalnika dla
dokładnego ujednorodnienia mieszaniny i wytworze
nia aglomeratów - zarodków granul, a w drugim
etapie w urządzeniu granulacyjnym (talerz granulacyjny, bęben granulacyjmy itp.) doprowadza się do
wzrostu zarodków granul i ich usferycznienia w wy
niku zataczania, połączonego ze wzrostem wytrzyma
łości granul.
Sposób jest przewidziany dla granulacji pyłów uno
szonych z pieców obrotowych do wypału klinkieru ce
mentowego, popiołów z elektrofiltrów, nawozów py
łistych itp.
(3 zastrzeżenia)

B01J

P. 218606

Pierwszeństwo:

28.09.1978 - NRD

28.09.1979
(WPC10J/208159)

Brennstoffinstitut Freiberg, Freiberg, Niemiecka
Republika Demokratyczna oraz Gosudarstwennyj
Naućno-Issledovatelskij i proektnyj Institut Azotnoj
promyślennosti i produktov organićeskogo sinteza,
Moskwa, Związek Socjalistycznych Republik Radziec
kich (Helmut Peise, Wolfgant Heinrich, Peter Gohler, Friedrich Berger, Klaus Lucas, Manfred Schingnitz, Dieter Konig, Alaeksandr Ivanović Jegorov,
Vasilij Georgiević Fedotov, Vladimir Petrović Gavrilin, Ernest Andreević Gudymov, Vladimir Petrović Semenov, Igor Grigorević Achmatov, Nikołaj
Petrović Majdurov, Evgenij Vladimirovic Avraamov).
Reaktor do wytwarzania gazu
za pomocą częściowego utleniania
Wynalazek dotyczy reaktora do wytwarzania gazu
zawierającego CO i H 2 za pomocą częściowego utle
niania pyłistych lub płynnych, w szczególności za
wierających popiół, paliw za pomocą środka zgazowującego zawierającego tlen, przy podwyższonych
temperaturach i podwyższonym ciśnieniu, którego
płaszcz ciśnieniowy musi być w sposób niezawodny
osłonięty przeciw przegrzaniu i wpływowi surowego
gazu i zezwalać na długookresową pracę.

B01J

P. 218607

28.09.1979

Pierwszeństwo: 28.09.1978 - NRD (nr WPC 10J/208157)
Brennstoffinstitut Freiberg, Freiberg, Niemiecka
Republika Demokratyczna oraz Gosudarstwenyj nautschno-issledovatelsky i projektnyi institut asotnoj
promyschlennosti i produktov organitscheskogo sintesa, Moskwa, Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich (Egert Klaus, Heinrich Wolfgang, Lucas
Klaus, Kuhlbrodt Klaus-Otto, Berger Friedrich, Gohler Peter, Schingnitz Manfred, Gross Manfred, Ale
ksandr Ivanović Jegorov, Vasilij Grigoriević Fedotov,
Vladimir Petrović Gavrilin, Ernest Andreević Gudymov, Vladimir Petrović Semenov, Igor Grigorević
Achmatov, Nikołaj Petrović Majdurov, Evgenij Vladimirović Avraamov).
Sposób jednoczesnego chłodzenia gazów
i granulowania żużla
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Przedmiotem wynalazku jest sposób jednoczesnego
chłodzenia gazów i granulowania żużla na wylocie
z reaktorów oraz urządzenie do stosowania tego spo
sobu, za pomocą którego wytwarzane są pod zwięk
szonym ciśnieniem na drodze autotermicznej gazy
zawierające CO i H 2 z zawierających znaczne ilości
substancji balastowych paliw stałych i płynnych
przeprowadzonych w stan zawiesiny w gazie.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
zatykania się przewodów odlotowych i niebezpiecz
nego przegrzewania się elementów konstrukcyjnych
reaktorów w czasie wytwarzania pod zwiększonym
ciśnieniem gazów zawierających CO i H2.
Sposób według wynalazku polega na tym, że zwar
ty strumień płynnego żużla odprowadzany jest skie
rowanym ku dołowi strumieniem gorącego gazu su
rowego, wypływającym z reaktora do zgazowywania.
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Strumień żużla otoczony jest ze wszystkich stron
strumieniem surowego gazu i prowadzony przez rurę
dwuścienną, zwilżaną od wewnątrz przez warstewkę
wody i zanurzoną w kąpieli wodnej.
W pierścieniowej przestrzeni rury podwójnej po
trzebna do zwilżania woda doprowadzana jest od
dołu do góry, zapewniając przez to pośrednie chło
dzenie rury opadowej wodą.
Urządzenie do stosowania tego sposobu charakte
ryzuje się tym, że składa się z pojemnika (9) z usy
tuowaną centralnie rurą dwuścienną (7) do odbioru
zwartego strumienia płynnego żużla otoczonego stru
mieniem surowego gazu, która to rura dwuścienną
(7) składa się z rury płaszczowej (12) i rury opado
wej (2), której wewnętrzna strona zwilżana jest
warstewką wody (5), przy czym przestrzeń pierście
niowa (11) utworzona między rurą płaszczyznową (12)
i rurą opadową (2) połączona jest z doprowadzeniem
dla wody (6), przy czym rura dwuścienną (7) zanu
rzona jest w kąpieli wodnej (3), a ponad kąpielą
wodną (3) usytuowany jest króciec odlotowy dla
ochłodzonego gazu (10).
(2 zastrzeżenia)

B01K

P. 216235 T
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Mieszalnik zbudowany jest z elementów (1) w
kształcie graniastosłupa o podstawie sześciokątnej
z przelotowymi odpowiednimi kanałami montażowy
mi (2). Elementy ułożone są w sposób regularny w
każdej warstwie. W przypadku pustych elementów
(1) stanowią one wypełnienie wymiennika ciepła.
(2 zastrzeżenia)
B01K

P. 216596

T

25.06.1979

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Henryk
Popko, Henryk Komsta, Jan Zieńczuk, Janusz Kisiel).
Urządzenie do homogenizacji,
zwłaszcza produktów spożywczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji urządzenia zapewniającego stałą
prędkość
przepływu
homogenizowanego
medium
między płaszczyznami zamykającymi, osiągnięcie
większego stopnia rozdrobnienia oraz lepszego ujednorodnienia.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że składa się z grzybka (1) z powierzchnią za
mykającą i gniazda (2) z powierzchnią zamykającą,
przy czym jedna z powierzchni zamykających ma
kształt obrotowej hiperboloidy, a druga jest płasz
czyzną. Jedna z powierzchni zamykających może być
również elipsoidą obrotową, paraboloidą obrotową,
warstwą kuli lub stożkiem ściętym, a druga płasz
czyzną.
(3 zastrzeżenia)

08.06.1979

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Janusz
Boss, Witold Cząstkiewicz).
Mieszalnik statyczny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia po
wierzchni wymiany ciepła oraz równomiernego jej
rozmieszczenia w przekroju poprzecznym przewodu.

B02B

P. 211217

24.11.1978

Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa
i Przechowalnictwa Zbóż, Warszawa, Polska (Roman
Jurga, Andrzej Filipiak).
Sposób preparowania sypkich produktów zbożowych
Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie
wydłużenia
czasu przydatności do spożycia sypkich produktów
zbożowych.
Według wynalazku produkty zbożowe, takie jak
mąka, kasza manna, otręby i zarodki poddaje się
intensywnej obróbce cieplnej w preparatorach ślima
kowych, których ilość, długość, średnice i obroty oraz
parametry czynnika grzejnego dobiera się w zależ
ności od zakładanych parametrów termicznej obróbki.
Chłodzenie i standaryzacja wielkości cząstek nastę
puje w wialni dwupokładowej silnie aspirowanej.
Doprowadzenie do temperatury otoczenia i oczyszcze
nie z zanieczyszczeń ferromagnetycznych uzyskuje
się za pomocą aspirowanego magnesu kaskadowego.
(1 zastrzeżenie)
B03D

P. 211098

21.11.1978

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Bo
lesław Młodziński, Stanisław Wroński, Andrzej Mróz).

Układ regulacji temperatury powietrza,
zwłaszcza w komorach grzewczych
do maszyn powlekających

Urządzenie do klasyfikacji zawiesin
ciał stałych w cieczy
Celem wynalazku jest opracowanie takiego urzą
dzenia do klasyfikacji zawiesin, w którym następo
wałby rozdział zawiesiny na produkty o pożądanej
ziarnistości granicznej.
Urządzenie według wynalazku składa się z cylin
drycznego lub stożkowego zbiornika (1) zaopatrzo
nego w styczny wlot (2) zawiesiny i króciec (3) dla
wylotu zawiesiny zagęszczonej, prowadnicy ślimako
wej (7) oraz z umieszczonej w jego wnętrzu cylin
drycznej lub stożkowej przegrody perforowanej (4)
pokrytej siatką (5), w której dnie jest umocowany
drążony wał (6), służący do nadawania ruchu obro
towego przegrodzie perforowanej (4) i do odprowa
dzania zawiesiny na zewnątrz.
(1 zastrzeżenie)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu regulacji temperatury o dużej czułości, który
umożliwia utrzymywanie z dużą dokładnością stałej
temperatury powietrza suszącego.
Układ według wynalazku znajdujący zastosowanie
przy wyrobie skór z tworzyw sztucznych i plandek,
charakteryzuje się tym, że pierwszy przetwornik
temperatury (2) osadzony jest w rurociągu wlotowym
(1) czynnika grzewczego i połączony jest poprzez
pierwszy regulator (7) z zaworem (6) czynnika grzew
czego. Natomiast drugi przetwornik (8) umieszczony
jest w komorze (4) z ogrzanym powietrzem i połą
czony poprzez dru,gi regulator (9) z pierwszym re
gulatorem (7).
(1 zastrzeżenie);

B07B
B03D

P. 216953

Politechnika Wrocławska,
bela Hudyma).

T
Wrocław,

06.07.1979
Polska

(Iza

Sposób wzbogacania krzemowej rudy niklu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu flotacji z wyznaczonym kolektorem, który
nadaje się do wzbogacania niskoprocentowych rud
krzemianowych niklu.
Sposób według wynalazku polega na tym, że pra
żoną rudę poddaje się flotacji, przy wartości pH od
4 do 9, za pomocą odczynnika flotacyjnego zawiera
jącego jako kolektor ksantogenian potasu.
Flotację prowadzi się za pomocą odczynnika flo
tacyjnego zawierającego jako kolektor ksantogenian
dodecylowy potasu wzięty w ilości od 0,2 do 1,0
części wagowej na 1000 części wagowych prażonej
rudy w temperaturze od 303 do 308 K, po czym
poflotacyjny odpad po domieleniu w czasie 20 minut
poddaje się flotacji przy wartości pH od 2,5 do 5,0
za pomocą tego samego odczynnika flotacyjnego
wziętego w ilości od 0,1 do 0,4 części wagowych na
1000 części wagowych odpadu flotacyjnego.
(1 zastrzeżenie)

B05C
F21F
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P. 216941 T

06.07.1979

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
„Mera-Piap", Warszawa, Polska (Andrzej Szawłowski, Janusz Ruszczyński, Ryszard Błachut, Adam
Heba).

P. 216868

T

04.07.1979

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Piotr Wodziń
ski).
Przesiewacz wibracyjny
Przedmiotem wynalazku jest przesiewacz wibra
cyjny przeznaczony do segregacji sitowej materiałów
sypkich na frakcje ziarnowe, zwłaszcza do rozsiewu
mieszanin o drobnym uziarnieniu.
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie
uproszczenia
czynności wymiany sit oraz zlikwidowania zakłócenia
ruchu warstwy przesiewanego materiału.
Przesiewacz wibracyjny, według wynalazku wypo
sażony w rzeszoto, sito oraz wibratory, ma co n a j 
mniej jeden bok sita (2) złączony z listwą (5) pod
partą sprężynami (6) o osiach prostopadłych do po
wierzchni listwy (5), zaś pozostałe boki sita (2)
złączone z rzeszotem (1) za pomocą sprężyn śrubo
wych (3 i 4). Nadto o listwę (5) są oparte końcówki
wibratorów (7), natomiast rzeszoto (1) jest wyposa-
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żonę dodatkowo w lej zsypowy, którego obrysie nad
sitem (2) jest mniejsze od obrysia sita (2). Ruch drga
jący listwy (5), napędzanej przez wibrator (7) jest
przenoszony na sito (2) i wywołuje ruch falowy
sita (2).
(1 zastrzeżenie)
B07B

P. 216870

T

B21D

Przesiewacz wibracyjny
Przedmiotem wynalazku jest przesiewacz wibra
cyjny przeznaczony do rozdzielania materiałów syp
kich na klasy ziarnowe, szczególnie do rozsiewu
materiałów o niewielkim uziarnieoiu.
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie
uproszczenia
czynności wymiany sit oraz poprawienia warunków
poruszania się warstwy materiału wzdłuż sita.
Przesiewacz wibracyjny, z sitem wprowadzonym
w drgania, jest wyposażony w rzeszoto (1) z rozpię
tym w nim sitem (2), do którego są przymocowane
płytki (3) z materiału ferromagnetycznego, umiesz
czone na przeciw elektromagnesów (4). Elektromagne
sy (4) zasilane prądem połówkowym zmiennym, oddziaływują na płytki (3), powodując ich przyciąganie
z częstością równo częstości prądu zasilającego, a tym
samym drganie sita (2).
(1 zastrzeżenie)

P. 216282

17
T

12.06.1979

Huta Baildon, Katowice, Polska (Tadeusz Czado,
Zdzisław Kania).
Urządzenie do wytłaczania znaków
na przedmiotach walcowanych

05.07.1979

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Piotr Wodziń
ski, Henryk Błasiński).

^

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mechanicznego
doprowadzenia przedmiotów cechowanych pod stem
pel i odprowadzenie ich z drugiej strony stempla.
Urządzenie ma pomiędzy stemplem (1) i stołem
wahadłowym (3) osadzony łańcuch przenośnika czło
nowego (4), napędzany dwoma popychaczami dźwig
niowymi jednokierunkowymi o różnej długości ramion
(6, 7), połączonych mechanizmem przegubowym (8)
ze stołem (3).
(1 zastrzeżenie)

B21D

P. 216350

T

15.06.1979

Bielska Fabryka Armatur „BEFA", Bielsko-Biała,
Polska (Rudolf Zolich, Władysław Kamień, Jan Go
dlewski).
Urządzenie do zwijania profilowych,
metalowych pierścieni uszczelniających,
zwłaszcza do zasuw

BI IB

P. 211278

27.11.1978

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Maria
Czichon, Herbert Czichon).
Sposób chemicznego hartowania
naświetlonych elementów warstw kopiowych
zawierających polialkohol winylowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
toksyczności roztworów hartujących.
Sposób według wynalazku polega na tym, że na
świetlone elementy hartuje się za pomocą wodnego
roztworu zawierającego 1-10% wagowych związku
o wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru, gru
pę alkilową, alkoksylową, nitrową lub hydroksylową,
przez zanurzenie w roztworze hartującym lub polanie
tym roztworem.
(2 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji urządzenia do zwijania prętów profilo
wych w pierścienie i równoczesnego wyeliminowania
możliwości uzyskania z urządzenia owalnie ukształ
towanych lub zwichrowanych pierścieni, jak również
zwiększenia żywotności elementów rolkowych i ułat
wienia wyjmowania pierścieni po ich zwinięciu.
Urządzenie według wynalazku ma osadzoną na
końcówce wyjściowego wałka (1) przekładni (2) od
rębną dla każdego profilu i wielkości pierścienia
uszczelniającego (3) rolkę profilującą (4) o średnicy
zewnętrznej (D) mniejszej od 0 do 40 mm od we
wnętrznej średnicy pierścienia uszczelniającego (3)
i wytoczeniu (W) pod kołnierz pierścienia uszczel
niającego (3) w odległości od ścianki bocznej rolki
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profilującej (4) równej w przybliżeniu wysokości
stopy pierścienia uszczelniającego (3), mającej po
nadto oporowe obrzeże, które współpracuje przy
końcu zwijania z kołnierzami rolek dociskowych (5)
dociskających do pierścienia uszczelniającego swymi
średnicami wewnętrznymi poprzez pneumatyczny
siłownik (6).
Przy tym, kołnierze rolek dociskowych (5) obej
mują obydwie boczne ścianki rolki profilującej (4),
zaś usytuowanie siłownika (6) jest regulowane po
przez układ prowadzący (7) ze śrubą (8) i kółkiem
(10) dla ręcznego opuszczania i wznoszenia rolek
dociskowych (5).
(1 zastrzeżenie)

B21D

P. 216398

T

16.06.1979

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój", Ruda Śląska,
Polska (Antoni Zieliński, Antoni Nimpsch, Paweł
Zurke, Henryk Staną, Czesław Jędrzejczyk).

B21D
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T

18.07.1979

Fabryka Obrabiarek Ciężkich „PONAR-Zawiercie",
Zakład nr 2 „RAFAMET", Kuźnia Raciborska, Pol
ska (Ryszard Pikulicki, Janusz Kost).
Napęd belki gnącej krawędziarki mechanicznej
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie uproszczenia
układu napędu.
Napęd belki gnącej
krawędziarki mechanicznej
składa się z silnika elektrycznego, przekładni paso
wej, której koło osadzone jest na wałku (1), na
którym umocowana jest przekładnia stożkowa (2)
rozdzielająca napęd. Koło przekładni (2) napędza
ślimak (3) współpracujący ze ślimacznicą (4) na wał
ku głównym (5), z którego napęd na belkę gnącą (6)
jest przenoszony układem korbowodowym.
Napęd
belki (6) według wynalazku zezwala na bezawaryjną
pracę krawędziarki.
(2 zastrzeżenia)

Urządzenie do zginania rur pod dowolnym kątem
Przedmiotem wynalazku jest przenośne urządzenie
przeznaczone do zginania na zimno pod dowolnym
kątem rur metalowych o różnych średnicach.
Urządzenie to charakteryzuje się tym, że w środku
podstawy (2) nośnej konstrukcji ma zabudowany hy
draulicznie siłownik (8) z wymienną głowicą (9).
Natomiast na obu końcach tej podstawy są zamo
cowane prostopadle dwa podwójne ramiona (4) po
łączone ze sobą zap omocą poprzeczek (5) i wyprofi
lowanych rolek (7). Poza tym zarówno ramiona (4)
jak i poprzeczki (5) są wyposażono w montażowe
otwory (6) rozmieszczone na całej ich długości.
(1 zastrzeżenie)

B21D

P. 217282

20.07.1979

Pierwszeństwo: 21.07.1978 - USA (nr 926881)
John Sherburne Kelley, Wenham, Frederick Ge
rard Joseph Grise, Hyannis, oraz Walter Carl Lovell,
Wilbraham, Stany Zjednoczonej Ameryki (John Sher
burne Kelley, Frederick Gerard, Joseph Grise, Wal
ter Carl Lovell).
Sposób formowania zakończeń metalowych puszek
i dziurkarka do formowania zakończeń
metalowych puszek

B21D

P. 216564

T

22.06.1979

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Jacek
Chałupczak, Maria Cygan).
Sposób wykonywania wyrobów metalowych
z szyjkami
Sposób wykonywania z rur wyrobów metalowych
z szyjkami polega na tym, że wycinki ścianki rury
wtłacza się do poprzecznych wykrojów odpowiada
jących kształtom szyjek, do momentu powstania wy
brzuszeń. Wybrzuszenia te następnie kształtuje się
tak, że obciska się je za pomocą ruchomych, prze
suwających się wkładek, przy czym występuje dalsze
jednoczesne osiowe ściskanie odcinka rury i działanie
ciśnienia cieczy.
(1 zastrzeżenie)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu i urządzenia umożliwiającego masową pro
dukcję metalowych puszek ze szczelnymi, otwierany
mi ręcznie zamknięciami o nadciętych wstępnie li
niach obrzeża, jednak bez naprężeń wywołujących
przedwczesne oderwanie.
Sposób formowania zakończeń metalowych puszek
z integralnymi, wytłaczanymi zamknięciami w zespole
dziurkarek kolejnego formowania polega na tym, że
wstępnie formuje się zakończenia wewnętrzną ma
trycą rejestrującą kształt powierzchni i kołnierzy
obrzeża utrzymywanych w obrzeżach kieszeni i utrzymuje się ścisłą zgodność ustawienia co najmniej
jednej matrycy w każdym zespole, z tym kształtem
powierzchni poprzez odjęcie nacisku, a wywołanie
tarcia pomiędzy kołnierzami zakończeń a obrzeżami
kieszeni przed samym zamknięciem matrycy, prze
co umożliwia się wprowadzanie i samoustawianie
zakończeń puszek w ich odpowiednich kieszeniach
zarówno poprzecznie jak i wzdłuż wysokości matryc
dla znamionowego kształtowania zamknięcia.
Dziurkarka do formowania zakończeń metalowych
puszek mająca zespół przenoszenia (12), dla utrzy
mania i ciągłego przesuwania blaszanych elementów
obrabianych zawiera co najmniej jedną parę z sze
regu matryc przystosowaną do tworzenia rejestrowalnego kształtu wyżłobienia (22), na każdym obra
bianym elemencie zakończeń (16) oraz ma roboczy
zespół (30, 40, 54), dla zwalniania utrzymującego na
cisku pomiędzy zespołem przenoszenia, korzystnie
taśmą (12), a obrabianym elementem zakończeń (16)
na odpowiednim stanowisku i podczas wstępnej fazy
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zamykania matrycy, przy czym matryca (36) każdej
pary następującej po pierwszej wstępnej parze jest
przystosowana do rejestrowania kształtu wyżłobienia
(22), przez co element obrabiany zakończeń (16) jest
przystosowany do samoustawiania się przed opera
cjami formowania na następnych stanowiskach.
(6 zastrzeżeń)

B21F

P. 216032

T
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Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do walco
wania jednocześnie dwóch półfabrykatów pierścieni
łożyskowych przy pomocy trzech walców. Urządze
nie składa się z napędzanego walca środkowego (1)
oraz dwóch napędzanych walców zewnętrznych (2),
których osie obrotu leżą symetrycznie względem osi
walca środkowego (1). Walce zewnętrzne (2) są związa
ne kinematycznie z walcem środkowym (1) zespołem
sześciu kół zębatych (5) (6 (7) (8) napędzających
wałki (9) na których są osadzone te walce.
(4 zastrzeżenia)

30.05.1979

Rzeszowskie Fabryki Mebli, Sędziszów Małopolski,
Polska (Czesław Zabawski, Władysław Wojdon, Woj
ciech Marchewka, Jan Zwolak).
Sposób oraz urządzenie do wykonania uchwytów
z drutu, zwłaszcza do mocowania siatek tapicerskich
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykonywania
w sposób ciągły długich uchwytów tapicerskich.
Sposób wykonania uchwytów tapicerskich polega
na wstępnym prostowaniu drutu przez zespół pro
stujący, a następnie przeginanie go w dwóch kie
runkach, a w jednej płaszczyźnie o stały kąt lub
kąty w kołach kształtujących.
Urządzenie do wykonywania uchwytów z drutu
lub taśmy, charakteryzuje się tym, że ma dwa koła
kształtujące drut (9) i (10) z szeregiem rolek docis
kowych (19) i wgłębień kształtujących (13) naprzemianległych sobie, oraz zespół noży (15 i 17) odcina
jących drut (12) po przejściu przez koła kształtujące.
(2 zastrzeżenia)

B21H

P.217405 T

26.07.1979

Fabryka Łożysk Tocznych, Kraśnik, Polska (Zbigniew
Tętnik).
Urządzenie do walcowania pierścieni, zwłaszcza
pierścieni łożyskowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji przyrządu pozwalającej na walco
wanie pierścieni o różnych wymiarach i różnym prze
znaczeniu.

B21H
F16C

P.218603

28.09.1979

Pierwszeństwo: 28.09.1978 - NRD (nr WPF16C/208149)
VEB Fahrzeugzubehorwerke, Ronneburg, Niemiecka
Republika Demokratyczna.
Spsób wytwarzania dużych pierścieni
łożysk kulkowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu, który pozwala na kształtowanie plas
tyczne pierścieni z materiałów o stosunkowo wyso
kiej jakości z osiągnięciem dużej dokładności kształtu
całego profilu z jednoczesnym zmniejszeniem nakła
dów stosowanych dotychczas.
Sposób wytwarzania dużych pierścieni łożysk kulko
wych, zwłaszcza dla układów skrętnych przyczep sa
mochodowych, w którym stosuje się walcowany na
gorąco kształtownik stalowy, który jest wstępnie pro
filowany, cięty na długość, zwijany w górny i w dol
ny pierścień układu skrętnego i zgrzewany, polega
na tym, że wolne końce obu ramion kawałka kształ
townika po walcowaniu na gorąco najpierw składa się
współosiowo w jednej płaszczyźnie tak, że ramiona
mają naprzeciw promienia wewnętrznego wspólny
punkt przecięcia zamykający mniej więcej kąt prosty
i za pomocą jedynie niewielkiego, końcowego kształto
wania doprowadza się zakrzywione ramię do postaci
przekroju niezakrzywionego, które następuje jedno
cześnie ze zwijaniem lub po nim i wytwarza się z
dwóch biegnących prostopadle do siebie ramion pier
ścień górny i pierścień dolny układu skrętnego.
(3 zastrzeżenia)

B21J

P. 210260

12.10.1978

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „ZELMOT",
Warszawa, Polska (Ryszard Lesiak, Bolesław Wiącek,
Ryszard Szostak).
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Urządzenie do rytmicznego, skokowego przesuwania
przedmiotów, zwłaszcza elementów kształtowanych
na prasach wielostopniowych
Urządzenie według wynalazku składa się z dwóch
równoległych listew (1) wykonujących ruch dosobny,
następnie ruch wzdłuż wasnej osi, ruch odosobny i
ruch powrotny do wyjściowego położenia. Na co naj
mniej jednej z listew (1) umieszczone są ruchome
elementy chwytające (2) zamocowane wahliwie w
płaszczyźnie ruchu listew (1) na suwakach (3) sprę
żyście przesuwanych w kierunku równoległym do
kierunku dosuwu listew (1) mechanizmu transporto
wego i działających na styczniki (4) układu elektry
cznego blokowania ruchu prasy.
(2 zastrzeżenia)

B21J

P. 216991

T

10.07.1979

Zakłady Elektronowe „Lamina", Piaseczno, Polska
(Feliks Byrski, Marian Krasuski, Józef Osuch, Stani
sław Pastwa).
Przyrząd do jednooperacyjnego spęczniania wypływo
wego przedmiotów metalowych
Przyrząd do jednooperacyjnego spęczniania wypły
wowego przedmiotów metalowych przydatny zwłasz
cza do przeróbki plastycznej przedmiotów których
materiał wyjściowy ma stosunek długości spęczanej do
średnicy większy od 3 składa się z dolnej części przy
rządu utworzonej z podstawy (1), wypychacza (3),
matrycy stałej (2) i ramki ustawczej (4), oraz z części
górnej przyrządu powiązanej z płytą górną (8) urucha
mianą przez prasę. Z płytą górną (8) wyposażoną w
stempel (7) połączona jest przesuwnie matryca rucho
ma (5) centrowana z matrycą stałą (2) przy pomocy
kołków (10) i dociskana do ramki ustawczej (4) sprę
żynami śrubowymi (6).
(1 zastrzeżenie)

H21J

P. 216864

T

03.07.1979

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadec
kich, Bydgoszcz, Polska (Ireneusz Bielski, Cezary
Krysztofiak).
Podajnik z nagrzewaniem do kucia kształtowego
końcówek pilników okrągłych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji podajnika, która umożliwia skróce
nie drogi rozgrzanego półfabrykatu do strefy obróbki.
Podajnik z nagrzewaniem do kucia kształtowego
końcówek pilników okrągłych, zbudowany z kasety,
siłowników, popychacza z siłownikiem charakteryzuje
się tym, że dzielona cewka grzewcza (4) przez układ
dźwigni (11) połączona jest z siłownikiem (12).
(1 zastrzeżenie)

B21K
B21C

P. 216663 T

26.06.1979

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Prze
mysłowej, Kielce, Polska (Jerzy Mazur, Tadeusz Kucharzyk).
Sposób wykonywania na gorąco kołnierzy z szyjką
lub tulei z kołnierzem zwłaszcza do połączeń rurowych
Sposób wykonywania kołnierzy z szyjką i tulei z
kołnierzem według wynalazku polega na kształtowa
niu dwuoperacyjnym pierścienia wykonanego z bla
chy walcowanej lub kutej za pomocą prasy podwójne
go działania.
W pierwszej operacji dokonuje się wywinięcia szyjki
kołnierza na wymiar (d) i (dj).
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W drugiej operacji dokonuje się rozpęczenia szyjki
kołnierza i dotłoczenia jeje do wewnętrznej powierz
chni matrycy na wymiar (D) i (D2), z zachowaniem
wysokości kołnierza (He). Kierunek tłoczenia i kształ
towanie w drugiej operacji jest przeciwny do kierun
ku tłoczenia w pierwszej operacji.
(1 zastrzeżenie)

B22C
B22C

P. 210437

20.10.1978

Fabryka Wagonów Pafawag, Wrocław, Polska (Józef
Owczarek).
Urządzenie do wykonywania rdzeni odlewniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia umożliwiającego formowanie kilku rdzeni
jednocześnie,
skuteczniejsze wykorzystanie czasu
utwardzania, wzrost wydajności pracy z jednoczes
nym poprawieniem warunków bezpieczeństwa i higie
na pracy.
Urządzenie służy do wykonywania rdzeni odlewniczych
z mas termoutwardzalnych metodą gorącej rdzennicy.
Urządzenie służy do wykonywania rdzeni odlewniczych
gorącą rdzennicę składającą się z trzech tarcz profi
lowych (3, 4 i 7), osadzonych w osi symetrii na wspól
nym sworzniu (1) i zamocowane poprzez wspornik
(21) do pokrywy stołu (20). Dwie tarcze boczne (4 i7)
są tarczami grzewczymi osadzonymi na sworzniu (1)
nieruchomo. Tarcza środkowa (3) jest tarczą mode
lową i osadzona jest na sworzniu (1) obrotowo. Obrotu
tarczy modelowej (3) dokonuje się ręcznie przy pomo
cy odizolowanych cieplnie uchwytów (12). Wymagany
zakres obrotu ustala mechanizm zapadkowy (22) a
wyjmowanie utwardzonych rdzeni odbywa się automa
tycznie przy pomocy wypychacza (14). (3 zastrzeżenia)

P.218165 T

05.06.1979

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od
lewni „Prodlew", Warszawa, Polska (Andrzej Gadocha,
Mieczysław Kurzydło, Tadeusz Olszowski, Andrzej
Pająk).
Urządzenie do suchej regeneracji piasku z zużytej
masy formierskiej
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do suchej
regeneracji piasku z zużytej masy formierskiej doko
nujące odnowy technologicznych własności piasku
odlewniczego przez oddzielenie z ziarn otoczki zuży
tego spoiwa, w procesie opartym na instalacji tran
sportu pneumatycznego, w którym wprowadza się ja
ko dominujące zjawisko zcierania otoczki.
Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie
znacznego
zmmniejszenia ilości niszczonych przy regeneracji
ziarn.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że przed komorą rozładowczą (3) zainstalowany
jest regenerator (2) ukształtowany w formie rurowe
go uzwojenia promieniowego z co najmniej jedną pęt
lą. Korzystną postacią regeneratora (2) jest uzwojenie
nawinięte według pobocznicy bryły obrotowej, zwłasz
cza walca i objęcie uzwojeniem komory rozładowczej
(3).
(4 zastrzeżenia)

B22C

P.216501 T

20.06.1979

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląs
kich. Opole, Polska (Tadeusz Pełczyński, Ryszard
Czarnecki, Jan Tarasek).
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Wysięgnik hydrauliczny, zwłaszcza
do maszyny hutniczej

Rdzeń do odlewania matryc
Przedmiotem wynalazku jest rdzeń do odlewania
matryc, zwłaszcza pras do przebijania bloczków na
gorąco.
Rdzeń według wynalazku składa się co najmniej z
trzech segmentów (9); wynikających z podziału wzdłu
żnego jednolitego rdzenia (1), natomiast między posz
czególnymi segmentami rdzenia znajdują się odpowied
nio ukształtowane wolne przestrzenie (8), wypełnione
masą formierską. v
Segmenty rdzenia zamocowane są między dwoma
pierścieniami (2) i (3), umożliwiającymi ograniczone
przemieszczanie się segmentów w procesie odlewania.
Pierścienie (2) i (3) dociskane są do rdzenia (1) za
pomocą sprężyny (7), opierającej się jednym końcem
na kołnierzu (10), a drugim o dolny pierścień (2), za
bezpieczony w stałym położeniu klinem (5).
(5 zastrzeżeń)

B22C

P. 216866 T
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta»
kiej konstrukcji wysięgnika, która zapewni całkowite
wyeliminowanie pracy fizycznej w ciężkich warunkach
hutniczych związanych ż wysoką temperaturą i zapy
leniem.
Wysięgnik wtdług wynalazku ma wysuwne i obro
towe ramię środkowe (2) i przesuwne zawiesie (3)
narzędzia. Ramię środkowe składa się z korpusu (16),
w którym znajduje się tuleja (15) wprawiana w ruch
obrotowy mechanizmem obrotu (14) i przesuwana w
stosunku do korpusu siłownikiem (17). Narzędzie (4)
zamocowane jest wzgędem zawiesia (3) tak, aby środek
ciężkości narzędzia po wychyleniu o kąt 90° w stosun
ku do osi (13) ramienia środkowego znajdował się w
tej osi. Mechanizm obrotu (14) zamocowany jest do
tuleji (15) i wraz z nią przesuwany w korpusie (16)
po prowadnicach (18). Mechanizm obrotu wyposażony
jest w silnik hydrauliczny (19) i przekładnię, której
wieniec zębaty (20) zamocowany do tuleji (15) ma ha
mulec hydrauliczny składający się ze stożkowej tar
czy (21) dociskanej do stożkowej powierzchni wieńca
zębatego (20) tłoczkami (22) umieszczonymi w korpu
sie (23) łożyska. Hamulec hydrauliczny sterowany jest
wraz z silnikiem tak, że w czasie obrotu silnika ha
mulec jest zwolniony i odwrotnie.
(5 zastrzeżeń)

03.07.1979

Huta Baildon, Katowice, Polska (Stefan Golba).
Sposób formowania w masie formierskiej
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu było otrzy
manie odlewów o jednakowych wymiarach.
Sposób formowania w masie formierskiej z użyciem
rdzeni do kształtowania wewnętrznych części odlewu
i zalewanych wkładek jako części odlewu polega na
skręceniu rdzeni (3), wkładek zalewanych (4) i części
modelu (7) w okaz, ubiciu na tym okazie masy for
mierskiej (2) i wyjęciu po ubiciu z formy części mo
delu (7).
(1 zastrzeżenie)

B22D

P. 216306 T

11.06.1979

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Kraków Polska (Zbigniew Ziołowski, Bogdan Stroński).
B22D

P. 210246

11.10.1978

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych
„Hutmaszprojekt" Katowice, Polska (Jacek Mozdyniewicz, Bogusław Bartman, Zygmunt Bieniarz, Ryszard
Kielpiński).

Wlewnica do odlewania próbek spektrometrycznych
Wlewnica do odlewania próbek spektrometrycznych
z surówki lub stali przeznaczonych do analizy składu
chemicznego przy pomocy kwantometrów składająca
się z kilku części połączonych ze sobą rozłącznie i
posiadająca kanał wlewowy oraz komorę o kształcie
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żądanej próbki spektrometrycznej charakteryzuje się
tym, że składa się z dwóch podstawowych części po
łączonych ze sobą rozłącznie korzystnie w postaci płyt
(1) i (2) o jednakowych wymiarach zewnętrznych ści
śle do siebie przylegających usytuowanych w płaszczy
źnie pionowej, z których jedna ma co najmniej dwa
wgłębienia (3) o żądanym kształcie próbki spektro
metrycznej na przykład krążka, wspólny wlewowy ka
nał (4) połączony rozprowadzającymi kanałami (7) i
dopełniającymi kanałami (8) z wgłębieniami (3) o
kształcie próbek spektrometrycznych oraz odpowie
trzające kanały (9) i otwory (10) na sworznie (11)
naprowadzające, druga natomiast płyta (2) ma jedną
ściśle płaską powierzchnię przeznaczoną do stykania z
płytą (1) od strony wgłębień i kanałów ma symetry
czną część wlewowego kanału (4) oraz sworznie (11)
do prawidłowego naprowadzania obu części wlewnicy
w postaci płyt (1) i (2) na siebie podczas ich łączenia
ze sobą.
(3 zastrzeżenia)

B22D

P.217038 T
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nie z mosiądzem przy prędkościach kilkakrotnie więk
szych od osiągalnych dotychczas w systemach zam
kniętej formy.
W sposobie według wynalazku przygotowuje się kokilę posiadającą na pierwszym końcu chłodnicę dla
zapewnienia chłodzenia pierwszej części kokili oto
czonej chłodnicą, a poprzez element izolacyjny umie
szczony między ścianką zewnętrzną kokili i chłodnicą
izoluje się tę część kokili od chłodnicy, przy czym
umieszcza się na pierwszym końcu chłodnicy element
izolacyjny sięgający na pierwszą odległość przebie
gającą między kokilą i chłodnicą, zaś pierwszy koniec
chłodnicy zanurza się w ciekłym metalu na odległość
większą od odległości poziomu ciekłego metalu wów
czas gdy prowadzi się wyciąganie przez chłodnice zaś
wyciąganie ciekłego metalu z ciekłej kąpieli przez kokilę, przy jednoczesnym chłodzeniu kokili za pośred
nictwem chłodnicy zapewniającej całkowite zakrzep
nięcie ciekłego metalu w pręt w części kokili poniżej
poziomu ciekłego metalu i powyżej elementu izola
cyjnego, natomiast ten zakrzepły pręt wyciąga się
z ciekłego metalu ruchem cyklicznym złożonym ze
skoków do przodu i do tyłu.
Urządzenie według wynalazku ma chłodnicę (50)
intensywnego chłodzenia kokili (48) dla tworzenia
frontu krzepnięcia w strefie odlewania kokili (48)
oddalonego od jej pierwszego końca (48a) oraz posia
da chłodnicę (50), której co najmniej pierwszy koniec
(50a) usytuowany jest w pobliżu pierwszego końca
(48a) kokili (48) zanurzonego w ciekłym metalu, zaś dla
ograniczenia strefy odlewania do wymiarów stałej
części kokili (48) ma element izolacyjny ograniczający
rozszerzenie termiczne kokili (48) między strefą od
lewania i pierwszym końcem (50a) chłodnicy (50).
(8 zastrzeżeń)

10.07.1979

Zakład Odlewniczy Polmatex-Wifama, Łódź, Polska
(Jan Sztajnykier).
Sposób usuwania naprężeń własnych w elementach
metalowych, zwłaszcza odlewach
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu
procesu odprężania z jednoczesnym wyeliminowaniem
konieczności podgrzewania.
Sposób usuwania naprężeń własnych w elementach
metalowych, zwłaszcza odlewach, polega na poddaniu
rozgrzanego elementu odprężanego, drganiom o okreś
lonej częstotliwości, za pomocą wibratora, kontrolo
wanego czujnikiem amplitudy drgań, przy czym od
prężanie odbywa się w czasie procesu naturalnego
stygnięcia odlewu przed wyjęciem z formy .odlewni
czej po osiągnięciu temperatury odprężania.
(1 zastrzeżenie)

B22D

P.217429

28.07.1979

Pierwszeństwo: 28.07.1978 - St. Zjedn. Am. (nr 928881)
Kennecott Copper Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn.
Ameryki (Terry F. Bower, George Shinopulos, Myron
R. Randlett).
Sposób i urządzenie do ciągłego odlewania prętów
metalowych z wysokimi prędkościami
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie sposobu i zespołu formującego dla ciągłego
odlewania metalowych prętów o wysokiej jakości zwła
szcza prętów miedzianych i ze stop.w miedzi włącz

P. 210535

B23B
Instytut Obróbki
(Stanisław Kardas).

Skrawaniem,

26.10.1978
Kraków,

Polska

Wskaźnik zwarcia, zwłaszcza do drążarek
elektrochemicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sygnalizowania
momentu zetknięcia się elektrody-narzędzia z przed
miotem obrabianym w drążarce elektrochemicznej.
Wskaźnik według wynalazku ma blok startu (1),
który połączony jest z zasilaczem (2) poprzez wyłącz
nik (S) zblokowany z wyłącznikiem (W) napięcia ro
boczego oraz blok wykrywający (4), który połączony
jest szeregowo ze stołem (5) oraz z zasilaczem (7), z
którym poprzez blok zabezpieczający (8) i blok sepa
rujący (9) połączona jest głowica (10) z elektrodą ro
boczą (11). Blok separujący (9) połączony jest z blo
kiem startu (1), z którym ponadto połączony jest blok
sygnalizacji (12) połączony z blokiem wykrywającym
(4).
(1 zastrzeżenie)
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z tarcz (4) napędzana jest mechanicznie. Pomiędzy
tarczami (4) i (5) na prowadnicach (1) prostopadłych
do osi obrotu tarcz zamocowana jest płytka (10) z
prowadnicą, po której przesuwa się z jednej strony
podtrzymka (11) z wahliwie zamocowaną parą rolek
(12), a z drugiej strony korpus (13) z rolką dogniatającą (14), przy czym podtrzymkę (11) z wahliwą parą
rolek (12) ustala się do położenie wału, korpus (13)
z rolką dogniatającą (14) obrabiany czop (15) przesu
wany jest śrubą (16). Od góry nad obrabianym czopem
(15) blisko niego umieszczony jest wzbudnik indukcyj
ny (17) podgrzewający czop (15), a od dołu umiesz
czony jest przewód chłodziwa (18), które spływa do
rynny (19).
(1 zastrzeżenie)
B23B
C21D

P. 216543

T

21.06.1979

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Andrzej We
roński Gwidon Szeplewicz).
Urządzenie do obróbki cieplno-mechanicznej
wykorbionych wlaów zwłaszcza do silników
spalinowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rozszerzenia za
kresu stosowania urządzenia z jednoczesnym, polepsze
niem efektywności obróbki i zwiększenia wydajności.
Urządzenie według wynalazku składa się z prowadnic
(1) na których umocowane są przesuwne podpory
(2 i 3) z obracającymi się okrągłymi tarczami (4 i 5)
mającymi na osi kły tokarskie (6 i 7) i umieszczone
mimośrodowo identyczne kły tokarskie (8 i 9). Jedna

B23B

P.216586

T

25.06.1979

Biuro Projektowania Technologii i Organizacji Pro
dukcji „Biprotor", Warszawa, Polska (Mieczysław
Tyszko).
Urządzenie do toczenia otworów i planowania
płaszczyzn
Urządzenie do toczenia otworów i planowania płasz
czyzn, a zwłaszcza do obróbki na wytaczarce, korpu
sów maszyn i urządzeń, w których konieczne jest wy
taczanie otworów oraz planowanie płaszczyzn wew
nętrznych jak i zewnętrznych, prostopadłych do osi
otworów obrabianych składa się z wytaczadła,
zespołu do toczenia otworów i planowania płasz
czyzn oraz zespołu do planowania płaszczyzn zew
nętrznych.
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W k o r p u s i e (1) w y t a c z a d ł a , j e s t k a n a ł (2), w k t ó r y m
jest o s a d z o n y o b r o t o w o ś l i m a k (4), połączony szty
w n y m s p r z ę g ł e m (5) z w a ł k i e m k o ł a z ę b a t e g o (6),
w s p ó ł p r a c u j ą c y m z k o ł e m z ę b a t y m (7) o s a d z o n y m na
w a ł k u z a k o ń c z o n y m u c h w y t e m (8).
W a ł e k koła z ę b a t e g o (7), z n a j d u j e się w osi k o r p u s u
(1) w y t a c z a d ł a . Na k o r p u s i e (1) w y t a c z a d ł a j e s t osa
d z o n y n i e r u c h o m o zespół do t o c z e n i a o t w o r ó w i p l a 
n o w a n i a płaszczyzn złożony z p r z e c i w w a g i (11) i k o r 
p u s u (14) połączonych ś r u b a m i (13). W k o r p u s i e (14),
j e s t o s a d z o n a o b r o t o w a ś r u b a p o c i ą g o w a (15) z k o ł e m
ś l i m a c z n i c y (16), w s p ó ł p r a c u j ą c y m ze ś l i m a k i e m (4)
w y t a c z a d ł a . Część g w i n t o w a n a ś r u b y pociągowej (15)
j e s t o s a d z o n a na n a k r ę t c e (17), połączonej s p o c z y n k o w o z k o r p u s e m (18) i m a k a nożowego, wodzącego
się w p r o w a d n i c a c h k o r p u s u (14).
Na k o r p u s i e (1) w y t a c z a d ł a może b y ć d o d a t k o w o u m i e 
szczony zespół do p l a n o w a n i a płaszczyzn z e w n ę t r z 
n y c h , k t ó r y s k ł a d a się z p r z e c i w w a g i (19) i k o r p u s u
(20) p o ł ą c z o n y c h ś r u b a m i (13). W k o r p u s i e (20) j e s t
o s a d z o n y o b r o t o w o w a ł e k (21) z u m o c o w a n y m na nim
s p o c z y n k o w o , k o ł e m ś l i m a c z n i c y (16) i k o ł e m z ę b a t y m
(22). Koło ś l i m a c z n i c y (16) zazębia się ze ś l i m a k i e m (4)
z n a j d u j ą c y m się w k o r p u s i e (1) w y t a c z a d ł a a koło zę
b a t e (22) z a z ę b i a się z k o ł e m z ę b a t y m (23), p r z e s u w n i e
o s a d z o n y m na w i e l o k l i n i e ś r u b y pociągowej (24) przy
p o m o c y d ź w i g n i (25). Część g w i n t o w a n a ś r u b y pociąg
o w e j (24) w s p ó ł p r a c u j e z n a k r ę t k ą (26), połączoną
n i e r u c h o m o z dolną częścią s a n e k (27) s u p o r t u k r z y 
żowego, z n a j d u j ą c y c h się w p r o w a d n i c a c h k o r p u s u (20).
W g ó r n e j części s u p o r t u k r z y ż o w e g o j e s t z a m o c o w a n y
obrotowy imak nożowy.
(5 zastrzeżeń)
B23B
B23P

P.216710

T

29.06.1979

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, Pru
szków, P o l s k a (Witold Redel, J e r z y F o ł t y n , J a c e k
M i e r z e j e w s k i , W ł a d y s ł a w K u b i k , Leszek G r a b ) .
A u t o m a t y c z n e stanowisko wiertarskie do kół
wagonowych
A u t o m a t y c z n e s t a n o w i s k o w i e r t a r s k i e d o kół w a g o 
nowych z samoczynnym mocowaniem, ustawianiem i
r o z ł a d u n k i e m , s k ł a d a j ą c e z zespołu s t o j a k a w i e r t a r k i
z p r z e s u w n ą w i e l o p o ł o ż e n i o w ą głowicą, zespołu łoża,
zespołu stołu p r z e s u w n e g o oraz zespołu r a m y o b r o t o 
w e j , c h a r a k t e r y z u j e się t y m , że w zespole s t o j a k w i e r 
t a r k i do osłon głowicy (4) z a m o c o w a n e są r e g u l o w a n e
t r z p i e n i e o p o r o w e (5) i (6).
(5 zastrzeżeń)
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W y k ł a d z i n a z a w i e r a j ą c a k r u s z y w o , zwłaszcza pokła
d u z e w n ę t r z n e g o s t a t k u w o d n e g o oraz sposób w y t w a 
rzania wykładziny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymania w y 
k ł a d z i n y l e k k i e j i o d z n a c z a j ą c e j się dobrą e l a s t y c z n o 
ścią.
W y k ł a d z i n a w e d ł u g w y n a l a z k u s k ł a d a się z w a r s t w
kompozycji epoksydowej przedzielonych rozdrobnio
n y m kruszywem lekkim, przesyconym tą kompozycją
e p o k s y d o w ą . "Wierzchnia w a r s t w a e p o k s y d o w a p o k r y t a
jest m a t e r i a ł e m przeciwślizgowym.
Sposób polega n a n a k ł a d a n i u w a r s t w k o m p o z y c j i
epoksydowej i rozdrobnionego kruszywa oraz ułożeniu
konturów dekoracyjnych z materiału przeciwślizgo
w e g o za pomocą s z a b l o n ó w .
W y n a l a z e k n a d a j e się d o z a s t o s o w a n i a zwłaszcza n a
statkach morskich.
(7 zastrzeżeń)

B23F

P. 216150

T

07.06.1979

F a b r y k a Samochodów Osobowych „POLMO", W a r 
szawa, P o l s k a ( Z y g m u n t K r ó l ) .
K o n s t r u k c j a zwłaszcza d u ż y c h n a r s ę d z i k o ł o w y c h
W y n a l a z e k rozwiązuje z a g a d n i e n i e o p r a c o w a n i a t a 
kiej k o n s t r u k c j i k t ó r ą z a p e w n i u z y s k a n i e d o b r y c h w ł a 
ściwości m e t a l u r g i c z n y c h w p r o c e s i e o b r ó b k i a z w ł a 
szcza mniejszą p a s m o w o ś ć oraz m n i e j s z e zużycie s t a l i
szybkotnącej i mniejsze nakłady na obróbkę s k r a w a 
niem.
I s t o t a w y n a l a z k u p o l e g a n a w y k o n a n i u dużego n a 
rzędzia kołowego n p . t a k i e g o j a k nóż F e l l o w s a z d w ó c h
części. J e d n a część to w i e n i e c s k r a w a j ą c y (1) w y k o 
n a n y z p ł a s k o w n i k a ze stali s z y b k t n ą c e j a d r u g a to
p i a s t a (2) w y k o n a n a z k o n s t r u k c y j n e j stali s t o p o w e j
stanowiąca uchwyt narzędzia. Końce płaskownika po
u k s z t a ł t o w a n i u w w i e n i e c łączy się n a j k o r z y s t n i e j s p a 
w a n i e m . N a s t ę p n i e oba e l e m e n t y p o d d a j e się o b r ó b c e
s k r a w a n i e m i łączy m e t o d ą l u t o w a n i a dyfuzyjnego z
jednoczesnym h a r t o w a n i t m . Po procesie cieplnym n a 
rzędzie p o d d a p e się o b r ó b c e w y k a ń c z a j ą c e j szlifowa
niem.
(1 zastrzeżenie)

B23K

P. 216149

T

07.06.1979

F a b r y k a S a m o c h o d ó w O s o b o w y c h „POLMO", W a r 
szawa, Polska (Zygmunt Król).
Sposób

B23B
E04B

P. 219135

20.10.1979

Stocznia G d a ń s k a im. L e n i n a , G d a ń s k , P o l s k a (Ze
non Chojnicki, H e n r y k Knapiński).

lutowania

dyfuzyjnego

płytek

skrawających

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania t a 
kiego p r o c e s u połączenia, k t ó r y z e p e w n i u z y s k a n i e w
podłożu p ł y t k i s k r a w a j ą c e j r ó w n o m i e r n i e w ł a ś c i w o ś c i
w y t r z y m a ł o ś c i o w e , dużą t r w a ł o ś ć p o ł ą c z e n i a o r a z w y 
dłuży okres eksploatacji narządzia.
Sposób w e d ł u g w y n a l a z k u polega n a w y k o n a n i u l u 
towania płytki skrawającej i hartowania oprawy w
jednym procesie cieplnym. W procesie obróbki ciep
l n e j n a g r z e w a n i e i w y g r z e w a n i e p r o w a d z i się z n a n y 
mi sposobami przy zachowaniu t e m p e r a t u r i czasów
u s t a l o n y c h j a k dla l u t o w a n i a d y f u z y j n e g o w piecu,
n a t o m i a s t chłodzenie p r o w a d z i się d w u s t o p n i o w o , p r z y
czym szybkość c h ł o d z e n i a w p i e r w s z y m o k r e s i e j e s t
m n i e j s z a od szybkości c h ł o d z e n i a w d r u g i m o k r e s i e .
(1 zastrzeżenie)
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P. 216587

T

25.06.1979

Biuro Projektowania Technologii i Organizacji Pro
dukcji „Biprotor", Warszawa, Polska (Janusz Niewia
domski, Roman Matusiewicz, Mieczysław Tyszko).
Stół spawalniczy z urządzenie mocującym do automa
tycznego spawania
Stół spawalniczy z urządzeniem mocującym do au
tomatycznego spawania, składa się z ramy oporowej
(1) i połączonych z nią dwóch ram nośnych (2) z pro
wadnicami dla automatu spawalniczego (3). Z obu stron
ramy oporowej (1), są ustawione stoły (4) z rolkami (5)
do układania spawanych blach (6). Z jednej strony
ramy oporowej (1), jest ustawiony pomost (7) do ob
sługi automatu spawalniczego (3). Na trzpieniach (16),
umocowanych w otworach wsporników (8), ram noś
nych (2), są obrotowo umocowane pary współpracu
jących ze sobą dźwigni dwuramiennych (9) i (12).
Dźwignie dwuramienne (9), mają po obu sronch osi
obrotu co najmniej po jednej prowadnicy (10) dla co
najmniej jednego elastycznego przewodu (11). Dźwi
gnia dwuramienna (12) z prowadnicami (10) i lub pły
tkami oporowymi na końcach ramion opiera się je
dnym ramieniem o łapę dociskową (13), której jeden
koniec dociskający spawaną blachą (6) jest podwieszony
do ramy nośnej (2), a drugi jej konie podparty w ra
mie nośnej (2), ma na górnej powierzchni wgłębienie
do wahliwego osadzenia prowadnicy (10), elastycznych
przewodów (11). W ramie oporowej (1), wzdłuż wspor
ników (17) i po obu ich zewnętrznych stronach ma rol
ki (22), umocowane obrotowo w trzpieniach (23), osa' dzonych w tulejach (21), przy czym każdy z trzpieni
(23) jest wsparty na podkładce (24), spoczywającej na
elastycznym przewodzie (20).
Ruch roboczy łap dociskowych (13), i pojemnika (19)
z topnikiem i trzpieni (23) z rolkami (22) do podno
szenia blach (6) po spawaniu, uzyskuje się przez roz
prężenie się współpracujących z nimi elatycznych
przewodów, które są połączone z pulpitem sterującym
poprzez zawory rozdzielające dopływ sprężonego po
wietrza. Ruch jałowy powyższych organów odbywa się
przez połączenie współpracujących z nimi przewodów
z atmosferą.
(4 zastrzeżenia)

Nr 12 (170) 1980

Sposób maszynowego wytwarzania rur z blachy ocyn
kowanej lub innej, łącznej poprzez lutowanie, oraz
urządzenie do wytwarzania rur
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie maszynowego na
noszenia topnika i cyny lutowniczej w procesie wy
twarzania rur.
Sposób maszynowego wytwarzania rur z blachy
ocynkowanej lub innej, zgodnie z wynalazkiem pole
ga na tym, że nanosi się topnik przez zetknięcie z ela
styczną i porowatą powierzchnią zwilżoną topnikiem,
nanosi się cynę lutowniczą poprzez zetknięcie z po
wierzchnią kąpieli stopionej cyny, po czym chłodzi się.
Urządzenie do wytwarzania rur ma co najmniej je
dną elastyczną i porowatą powierzchnią (3,8,10) zwil
żaną topnikiem, umieszczoną na brzegu lub brzegach
urządzenia przenośnikowego (2), piec cynowniczy (5)
z dyszą szczelinową (4), umieszczoną na brzegu urzą
dzenia przenośnikowego, dmuchawę (7) usytuowaną za
piecem cynowniczym (5), patrząc w kierunku przeno
szenia, dwie pary walców (11) do wstępnego wygina
nia wzdłużnych brzegów blachy (1), umieszczone za
dmuchawą (7), patrząc w kierunku przenoszenia, oraz
urządzenie grzewcze (15), usytuowane za parami wal
ców (11), patrząc w kierunku przenoszenia i pod środ
kową częścią przenoszonej blachy (1).
(8 zastrzeżeń)

B23P

P. 210200

11.10.1978

Stanisław Czempiński, Warszawa na rzecz Przed
siębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET", Tarno
wskie Góry, Polska (Stanisław Czempiński).
Przyrząd do pojedynczego gięcia strzemion o zmiennych
wymiarach, kształtach i sposób gięcia
Przyrząd do pojedynczego gięcia strzemian o zmien
nych wymiarach i kształtach charakteryzuje się tym,
że składa się z dwóch płóz (1 i 2) połączonych ze sobą
laszami: stałą (3) i przesuwną (4), przy czym w laszach
(3 i 4) są wywiercone w dwóch rzędach otwory (5)
służące do osadzania trzpienia w obu płozach są uk
ształtowane podłużnie szczeliny (6).

B23K

P. 218228

10.09.1979

Pierszeństwo: 14.09.1978 - RFN (nr P 2839946.4)
Firma Theodor Fricke, Greven, Republika Federalna
Niemiec.
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Sposób gięcia strzemion polega na tym, że po osa
dzeniu w odpowiednich miejscach trzpieni oraz ułoże
niu pręta na wystające końcówki trzpieni koleno osa
dza się klucz sztorcowy, zaopatrzony w pazur i po
przez okręcenie wokół osi trzpienia nadaje się żąda
ny kształt strzemiona.
Ukształtowane strzemiona zwalnia się z przyrządu
poprzez podsadzenie ostrej końcówki wypychacza i po
przez lekkie przychylenie ku dołowi.
(7 zastrzeżeń)
B23P
F27B

P. 210248

11.10.1978

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Henryk Białas,
Mieczysław Gruszka).
Urządzenie do wymiany elementów zestawów dyszo
wych pieca hutniczego, a zwłaszcza wielkiego pieca
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia umożliwiającego zmniejszenie liczby osób
pracujących przy wymianie elementów dysz oraz skró
cenie opasu remontu pieca. Urządzenie według wyna
lazku charakteryzuje się tym, że wysięgnik (5) ma na
jednym końcu ramie wypadu (10), an drugim końcu
mechanizm podnoszenia (7), przy czym wysięgnik (5)
ma zapewnioną możliwość przesuwania się w korpusie
(4), który przymocowany jest do ramy (2). Rama (2)
wyposażona jest co najmniej jeden indywidualny me
chanizm jazdy (3). Mechanizm te korzystnie ma dwie
półosie, z których jedna jest napędzana, a oś wysięgni
ka (5) połączona jest z nastawnikiem krzywkowym
(12).
(3 zastrzeżenia)

B23P

P. 216026

T

B23P

P. 216337

T

12.06.1979

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Ma
rek Archamowicz, Zbigniew Wojtaszek).
Układ

sterujący pomiarem sygnałów elektrycznych
procesu elektroerozyjnego

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sterowania po
miarem sygnałów elektrycznych procesu elektroerozyj
nego, w którym pomiar sygnałów prowadzony jest dys
kretnie w ściśle określonych momentach czasu.
Układ sterujący ma dzielniki częstotliwości (5, 6),
których wejścia połączone są z przełącznikami (3, 4),
a wyjścia połączone są z wejściami układu formują
cego (7) oraz wejścia zerujące połączone z wejściem
zerującym licznika (2) i wyjściem zerującym układu
formującego (7). Wejścia adresowe generatorów funkcji
przełączającej (9, 10, 11, 12) połączone są z wyjściami
lub i z wejściami dzielników częstotliwości (5, 6) a wy
brane wejścia informacyjne poprzez przełączniki (13,
14, 15, 16) przyłączone są do masy. Wejścia bramek
logicznych AND (17, 18, 19, 20) połączone są z wej
ściami układu formującego (7) oraz z wyjściami ge
neratorów funkcji przełączającej (9, 10, 11, 12) lub z
wybranymi dzielników częstotliwości (5, 6). Układ ma
uniwibratory (21, 22, 23, 24) przyłączone do bramek
logicznych AND (17, 18, 19, 20) i bramki logiczne OR
(25, 26), których wejścia połączone są z wybranymi
uniwibratorami, a wyjścia z układem pomiarowym
(27) dla umożliwienia dokonania dyskretnych w czasie
pomiarów wartości jednego lub kilku sygnałów ele
ktrycznych procesu elektroerozji.
(1 zastrzeżenie)

01.06.1979

Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Stanisław Kacza
nowski, Stanisław Dwojak, Tadeusz Baliński, Irene
usz Wasilewski, Wojciech Klimasara, Jan Tryburcy).
Sposób montażu części
Przedmiotem wynalazku jest sposób montażu części,
szczególnie za pomocą robota przemysłowego lub in
nego podobnego urządzenia.
Sposób według wynalazku polega na tym, że jedną
część (2) umieszcza się w chwytaku (1) robota prze
mysłowego lub podobnego urządzenia z elastycznością
(S) co najmniej w kierunku osi „x" i „y", a drugą czę
ść umieszcza się nieruchomo na bazie montażowej (4),
którą poddaje się oscylacjom w kierunku osi „x" i „y",
f a w kierunku osi „z" wywiera się siłę montażową (F),
przy czym parametry oscylacji dobiera się w zale
żności od masy (M) części (2) umieszczonej w chwytaku
(1), siły montażowej (F), wielkości minimalnego luzu
(L) pomiędzy montowanymi częściami (2 i 3) i wiel
kości (Z) żądanego zagłębienia się jednej montowa
nej części (2) w drugą część (3) tak, że czas przebiegu
jednej ze współrzędnych „y" w obszarze luzu (L) jest
większy lub co najmniej równy niż okres drgań w
, kierunku drugiej osi „x", natomiast napięcie wstępne
elastyczności (S) chwytaka (1) jest większe niż siła
tarcia (R) na powierzchniach czołowych montowanych
części (2 i 3).
(1 zastrzeżenie)

B23P

P. 217236

T

18.07.1979

POLMOZBYT Przedsiębiorstwo Państwowe, Zielo
na Góra, Polska (Jan Kuriata).
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Przyrząd do usuwania nitów sworzni kulistych zwła
szcza sworzni kulistych wahaczy przedniego zawiesze
nia w samochodach osobowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro
stej budowy przyrządu łatwego w obsłudze oraz nie
zawodnego w działaniu, zapewniającego szybkie usu
wanie nitów bez narażania jakichkolwiek elementów
zawieszenia i nadwozia na odkształcenia lub defor
mację a także eliminującego operację regulacji geo
metrii zawieszenia po wymianie sworzni kulistych.
Przyrząd do usuwania nitów sworzni kulistych, zwła
szcza sworzni kulistych wahaczy przedniego zawie
szenia w samochodach osobowych składa się z wier
tarki (1) zamocowanej w obejmie (2), prowadzącej czę
ści (3), centrującej części (4) i dociskającej części (5).
W centrującej części (4) przesuwanie umieszczona jest
tuleja (6), która służy do prowadzenia wiertła (7). Tu
leja (6) ma sprężynę (8) zabezpieczoną przed wypad
nięciem wkrętami (9). Tuleja (6) zakończona jest stoż
kiem (10) o kształcie łba nita sworznia kulistego. W
części dociskającej (5) umieszczona jest tuleja (11) po
łączona linką (12) z dźwignią (13), przy czym linka
(12) obudowana jest pancerzem (14).
(1 zastrzeżenie)

Nr 12 (170) 1980

Modułowy system przechowywania i transportu na
rzędzia
Modułowy system przechowywania i transportu na
rzędzi w centrach produkcyjnych obejmujący prze
bieg narzędzia od momentu jego montażu w oprawce
poza bezpośrednim obszarem obróbki do momentu
włożenia go do magazynu na obrabiarce, charaktery
zuje się tym, że narzędzia z oprawkami umieszcza
ne są w panelach narzędziowych, które są umieszcza
ne w regałach narzędziowych (2) dla ich przechowy
wania lub na wózkach narzędziowych (4) dla ich tran
sportu.
(5 zastrzeżeń)

B23Q
B23B

P. 217077

T

12.07.1979

Odlewnia Żeliwa „Węgierska Górka", Węgierska
Górka, Polska (Tadeusz Kita).
Prowadnica prętów
Przedmiotem wynalazku jest prowadnica prętów,
która znajduje zastosowanie do automatów tokarskich,
rewolwerówek i tokarek, a zwłaszcza do podawania
wirujących prętów okrągłych lub wielokątnych o dłu
gości handlowej do tokarki.
Prowadnicę prętów według wynalazku stanowi rura
materiałowa złożona z kilku członków (1, 2, 3) osa
dzonych względem siebie teleskopowo, oddzielonych
od siebie wkładkami elastycznymi (4) umieszczonymi
w rowkach prowadnic amortyzatorów (6) rozmieszczo
nych symetrycznie na obwodzie zewnętrznym członu
wewnętrznego (1) i członu środkowego (2) i przymo
cowanych do tych członów.
W dolnych częściach członów (1 i 2) znajdują się dy
stansowe prowadnice (7) z wyżłobionymi wzdłużnymi
(8) dla śrub ustalająco - mocujących (9), których za
daniem jest ograniczenie maksymalnego wysunięcie
członu wewnętrznego (1) i członu środkowego (2) z
członu zewnętrznego (3) stanowiącego jednocześnie kor
pus prowadnicy prętów.

B23Q

P. 216284

T

12.06.1979

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek Pru
szków, Polska (Stanisław Czajkowski, Jacek Waliński,
Wojciech Russyan).
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Bura materiałowa zamocowana jest do stojaka (12) w
sposób uchylny za pomocą zawiasu i obrotowego za
strzału (14). Człon zewnętrzny (3) od strony stojaka
(12) ma stożkowy pierścień (15) z centrycznym otwo
rem, w którym osadzona jest kształtowa wymienna
tulejka (16) ze zmiennym otworem wewnętrznym, wy
konana korzystnie z elastycznego twardego tworzywa.
(6 zastrzeżeń)
B24B

P. 216585 T

25.06.1979

Wytwórnia Części Zamiennych, Radom, Polska (Zbi
gniew Grela).
Napęd wału polerki oscylacyjnej
Napęd wału polerki oscylacyjnej stosowanej do ob
róbki elementów wymagających obróbki ściernej, zwła
szcza obuwia charakteryzujący się tym, że ma dwie
przekładnie cięgnowe, jedna do nadawania ruchu ob
rotowego bębna ściernego (5) poprzez koło napędowe
(1), cięgno (3) i tuleję (2) oraz drugą do nadawania
ruchu oscylacyjnego bębna ściernego (5) poprzez sprzę
gło (13) napędzające tuleję (12), na której jest osadzo
ne koło cięgnowe (10) napędzające poprzez cięgno (11),
koło (9) nadające ruch oscylacyjny bębna ściernego
(5) za pośrednictwem łącznika (6) łączącego koło (9)
z czopem wału (4).
(2 zastrzeżenia)

B24B

P. 216999

10.07.1979

Pierwszeństwo: 10.07.1978 - USA (nr 923270)
Deere and Company, Moline, Stany- Zjednoczone
Ameryki (John Michael Flenniken).
Ostrzałka głowicy nożowej silosokombajnu
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie zwiększenia
szczelności konstrukcji.
Ostrzarka głowicy nożowej silosokobajnu, charakte
ryzuje się tym, że końce nośnego drążka (62) wysta
jące poza obudowę, wraz z urządzeniem do ustawiania
wysokości, usytuowane są w wydzielonych z obudowy
kombajnu, szczelnych obudowach (42, 44). Obudowy
(42, 44) oddzielone są od obudowy kombajnu szczel
nymi elastycznymi uszczelkami (76), obejmującymi
końce nośnego drążka (62). Uszczelka (76) jest sprę
żysta. Korba (82) wprowadzonana jest przez bok (49)
obudów (42, 44). Cięgno (105) z uchwytem (107) jest
usytuowane obok obudowy (42).
(5 zastrzeżeń)

B24B

P. 216726 T

28.06.1979

Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Za
kładów Naprawczych Taboru Kolejowego, Wrocław,
Polska (Marian Stryszak, Eugeniusz Rachwalski, Fe
liks Głuchowski, Aleksander Niczyporuk, Janusz An
tkowiak, Bronisław Zawadzki, Jan Góralski, Zdzisław
Kowalski, Leon Wojciechowski, Stanisław Prusak).
Wielowrzecionowe urządzenie do docierania złącz stoż
kowych zwłaszcza płaszczyzn uszczelniających kur
ków i zaworów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowane ta
kiej konstrukcji urządzenia, która zapewnia uzyska
nie dobrej szczelności kurków poprzez regulowany
docisk niezależny od ciężaru części docierających umożliwia docieranie korpusów o nieprzelotowych otwo
rach. Urządzenie według wynalazku składa się z kor
pusu (1), na którym ustawione są kolumny (2) wspie
rające płytę (3). Na płycie (3) osadzone są siłowniki
(4) górne, których wrzeciona połączone są rozłącznie
z przegubowymi uchwytami (7) górnymi. Wrzeciona
(9) robocze zaopatrzone są w uchwyty (8) dolne samocentrujące. Każde wrzeciono (9) w dolnej części połą
czone jest z mechanizmem (12) zaopatrzonym w siło
wnik (13) dolny. Kolejność ruchów obrotowych, pulsa
cyjnych i pionowych jest zaprogramowana i realizo
wana poprzez znany przekaźnik programowy synchro
niczny.
(2 zastrzeżenia)

B24B

P. 216369 T

13.06.1979

Wrocławskie Zakłady
Matriałów Ogniotrwałych,
Wrocław, Polska (Kazimierz Czech, Zdzisław Świerczyński).
Wielostopniowa szlifierka bębnowa do obróbki ognio
trwałych wyrobów, zwłaszcza izolacyjnych

i

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sztywnego mo
cowania i właściwej obróbki wszystkich płaszczyzn
wyrobu.
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Szlifierka według wynalazku ma co najmniej trzy bę
bny (2) szlifierki wyposażone w uchwyty siłownikowe
(3), których rozmieszczenie na poszczególnych bębnach
(2) dostosowane jest do podstawowych wymiarów wy
robu, a sterowanie odbywa się samoczynnie przy po
mocy głowicy rozrządczej (5).
Ponadto szlifierka ma przenośnik (B) taśmowy do usu
wania odpadów i osłonę (9) pyłoszczelną.
(3 zastrzeżenia)

B24B
AOID

P. 217000
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Sposób przetaczania ściernic oraz narzędzi do stoso
wania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro
stego sposobu oraz narzędzie, pozwalających łatwo i
szybko zmienić wymiar ściernicy, zwłaszcza jej gru
bości.
Sposób przetaczania ściernic polega na wygniataniu
ziaren ściernicy (1) na skutek dosuwania narzędzia (3)
o odpowiednim kształcie do obracającej się ściernicy,
przy czym narzędzie ma postać krążka i wykonuje ró
wnież ruch obrotowy.
Narzędzie według wynalazku ma postać stożka ścię
tego wydrążonego wewnątrz którego obwód większej
podstawy stanowi krawędź skrawającą (7) oraz ma
otwór (8), przez który w czasie obróbki mocowane jest
obrotowo z osią obrotu w osi stożka.
(2 zastrzeżenia)

10.07.1979

Pierwszeństwo: 10.07.1978 - USA (nr nr 923269, 923267)
Deere and Company, Moline, Stany Zjednoczone
Ameryki (Donald Wayne Demorest, Marian John Rolfes, John Michael Flenniken).
Ostrzarka głowicy nożowej silosokombajnu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
takiej ostrzarki, w której przestawianie ostrzarki od
bywały się lekko, z małym tarciem.
Ostrzarka głowicy nożowej silosokombajnu chara
kteryzuje się tym że sanie (88) są ułożyskowane na
nośnym drążku (62) za pomocą kulkowego łożyska (90),
przy czym sanie (88) mają wzdłużne rowki, w których
usytuowane są kulki (92), zaś kulki (92) toczą się po
nośnym drążku (62), a osełka (102) jest naklejona na
płytę (98) przykręconą do sań (88). Płyta (98) ma ro
wek (100) obejmujący osełkę (102). Głębokość rowka
(100) jest mniejsza niż 1/4 pierwotnej wyskości osełki
(102).
(6 zastrzeżeń)

B24D

P. 216920

T

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
lisz", Kalisz, Polska (Józef Kocemba).

05.07.1979
„PZPL-Ka-

B24D

P. 216983

09.07.1979

Pierszeństwo: 10.07.1978 - USA (nr 923266)
Deere and Company, Moline, Stany Zjednoczone
Ameryki (John Michael Flenniken).
.Ostrzarka głowicy nożowej silosokombajnu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji ostrzałki całkowicie zabezpieczającej przed
zranieniem obsługującego ją pracownika.
Ostrzarka głowicy nożowej silosokombajnu, która
jest przystosowana do przestawiania na nożową gło
wicę tylko przy zamkniętej pokrywie (20) a przy ot
wartej pokrywie blokowany jest jeden kierunek ob
rotów wykorbionego wału charakteryzuje się tym, że
wykorbiony wał (80) jest blokowany w jednym kie
runku obrotów za pomocą dźwigni (109) która jest wy
chylona za pomocą sprężyny (112). Dźwignia (109) jesf
dwuramienna, podparta w środku i wychylana, po po
konaniu oporu sprężyny (112) przez pokrywę (20), z
położenia blokującego jeden kierunek obrotów wy
korbionego wału (80) w położenie zwalniające wał.
Dźwignia (109) ma na swoim końcu połączonym ze
sprężyną (112) szczelinę (114), z którą zazębia się blo
kujący kołek (116) połączony z wykorbionym wałem
(80).
(5 zastrzeżeń)
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22.11.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych „Cebea", Kraków, Polska (Ja
cek Nawrocki, Andrzej Radwański, Krystyna Seweryn)
Urządzenie ustalające położenie wzglądem siebie dwóch
rozłącznych elementów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon
strukcji i ułatwienia jej obsługi.
Urządzenie ustalające położenie względem siebie dwóch
rozłącznych elementów według wynalazku składa się z
rolki (1) toczącej się po jednej z powierzchni rozłącznych
elementów oraz z tulejki mimośrodowej (2), połączonej
w sposób nie rozłączny z rolką (1). Rolka (1) i tuleja
(2) są osadzone na trzpieniu (3) zakończonym z jednej
strony końcówką gwintowaną, z drugiej łbem pod
klucz. Trzpień (3) wraz z rolką i tuleją mimośrodową
może być zamocowany bezpośrednio do elementu odłączalnego np. pokrywy lub poprzez element pośredni
do płaszcza zbiornika. Wielkość przesunięcia mimośrodowego „a" jest uzależnione od wielkości rolki (1) i
żądanego zakresu regulacji.
(4 zastrzeżenia)

B25B

P. 211273
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(2) osadzona jest wymienna, płaska, stalowa wkładka
w kształcie litery T, której części stanowiące ramio
na (4) o grubości równej szerokości nacięć łbów wkrę
tów i szerokości równej głębokości gniazda (2) osa
dzone są w bocznych wzdłużnych przecięciach (5) bo
ków gniazda (2), przy czym przecięcia (5) są nieco
dłuższe od głębokości gniazda (2). Nóżka (6) wymien
nej wkładki, odgiętej uprzednio od płaszyczyzny ra
mion (4) o kilkanaście stopni, wciśnięta jest w osio
wy otwór (7) przebiegający przez całą długość koń
cówki.
(1 zastrzeżenie)
B25B
B26B

P. 211289

28.11.1978

Fabryka Narzędzi Chirurgicznych, Nowy Tomyśl,
Polska (Marek Ruciński).
Przyrząd do zdejmowania ostrzy wymiennych ze
skalpeli chirurgicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
uproszczenia
konstrukcji.
Przyrząd według wynalazku ma kształt litery „U"
o wydłużonych ramionach. Koniec jednego ramienia
(1) zaopatrzony jest w dwa występy (3, 4) i odda
lony od nich ząb (5). Koniec drugiego ramienia (2)
ma podobne dwa występy (6 i 7). Występy (3, 4 i 6,
7) obu ramion(l, 2) są symetrycznie usytuowane wzglę
dem podłużnej osi skalpela i oddalone od siebie
wzdłuż tej osi o taką odległość aby pod wpływem
nacisku ramion (1, 2) za pomocą występów na ostrze
umieszczone na skalpelu nastąpiło wygięcie tego koń
ca ostrza ponad płaszczyznę górną zamka skalpela
i zaczepienie o ząb (5).
(1 zastrzeżenie)

27.11.1978

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych im.
Komuny Paryskiej „Telkom-Zwut", Warszawa, Polska
(Waldemar Rosłaniec, Marian Jaszczyk).
Końcówka wkrętaka
Końcówka wkrętaka przeznaczona jest głównie do
wkrętaków o napędzie mechanicznym.
Końcówka według wynalazku ma w części czoło
wej okrągłe gniazdo (2) o wymiarach umożliwiają
cych wsunięcie łba wkręcanego wkręta. W gnieździe

B25C

P. 211206

23.11.1978

Zakład Doskonalenia Zawodowego, Łódź,
(Nndrzej Jańczyk, Zbigniew Napieracz).

Polska

Urządzenie do wbijania kołków
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowa
nia możliwości skaleczeń ciała podczas wbijania koł
ków oraz umożliwienia przebicia podłoża na wylot.
Urządzenie do wbijania kołków, zwłaszcza w płaskie
podłoże betonowe według wynalazku składa się z
drążonego korpusu (1) i suwliwie osadzonego w nim
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trzpienia (2), którego jeden koniec jest zakończony
łbem (3), a drugi koniec współosiowym względem te
go trzpienia (2) gniazdem (4) przeznaczonym dla koł
ka (7). W gnieździe (4) jest trwale osadzony, odporny
na odkształcenia plastyczne kulisty element (5). Nad
to urządzenie ma dwie tarcze: przylgową (8) i osło
nową (9), które są rozmieszczone na przeciwległych
końcach korpusu (1), przy czym przylgową tarcza
(8) znajduje się na końcu korpusu (1) mieszczącego
gniazdo (3) trzpienia (2).
(3 zastrzeżenia)

B25H

P. 211216
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styczny (4) doprowadzający sprężone powietrze o ciś
nieniu kilku atmosfer. Dopływ sprężonego powietrza
sterowany jest zaworem odcinającym nie uwidocznio
nym na rysunku.
Włączenie dopływu sprężonego powietrza umożliwia
łatwe przemieszczanie na płycie traserskiej podstaw
ki kątowej, o ciężarze sięgającym kilku ton.
(1 zastrzeżenie)

23.11.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektroche
micznego „Polam-Elgos", Czechowice-Dziedzice, Pol
ska (Alojzy Wala, Władysław Hadydoń, Jan Pilch, Jan
Wawak).
Stanowisko montażowe, wielofunkcyjne
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia op
tymalnej organizacji montażu.
Stanowisko montażowe według wynalazku składa
się ze stanowiska głównego (1) oraz jednego lub dwóch
stanowisk pomocniczych (2), sprzężonych ze stano
wiskiem głównym (1). Stanowisko główne (1) wyko
nane w postaci szafki otwartej (1) zaopatrzone jest
w płytę górną (3) na której zainstalowane są w za
leżności od profilu produkcyjnego, różne jednostki
montażowe, natomiast wewnątrz ma umieszczoną
skrzynkę z instalacją elektryczną (5), urządzenie dźwi
gowe (10) wraz z pionowym drążkiem (11) do stero
wania jednostkami montażowymi, napędzanym noż
nie, ustawny podest nożny (13), a od czoła ma dwa
podłokietniki z poduszkami elestycznymi i pulpit ste
rowniczy (6). Natomiast stanowisko pomocnicze (2)
w postaci płyty bocznej (20), osadzonej na wysięgni
ku (21) ma urządzenie do ustawiania kątowego pły
ty (20) oraz mechanizm dźwigniowy do przesuwania
pionowego stanowiska (2), napędzane za pomocą po
kręteł ręcznych (31 i 35).
(2 zastrzeżenia)

B25J
B21B

P. 206854

16.05.1978

Huta im. E. Cedlera, Sosnowiec, Polska (Zygmunt
Ostrowski, Marian Pluta).
Urządzenie sprężarkowe do zdejmowania wielkogaba
rytowych sprzęgieł
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie sprężarko
we służące do zdejmowania wielkogabarytowych sprzę
gieł z klatek walcowniczych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji urzą
dzenia umożliwiającego zdejmowanie wielkogabary
towych sprzęgieł bez konieczności stosowania zabie
gu podgrzewania palnikami acetylenowo-tlenowymi.
Urządzenie składa się z następujących części: ukła
du sterowania obrotami silnika (14), silnika elektrycz
nego (13), sprzęgła (12), pompy wysokiego ciśnienia
(11), zbiornika z olejem hydraulicznym (10), przewo
dów olejowych wysokiego ciśnienia (9), uszczelki (8),
komory wysokiego ciśnienia, komory wysokiego ciś
nienia (7), śrub (6) mocujących komorę olejową i kor
pusu (5) komory olejowej.
(1 zastrzeżenie)

B25H

P. 216210

T

09.06.1979

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Osobo
wych, Warszawa, Polska (Marek Kawczyński, Lech
Gliński, Edward Lewczuk).
Przyrząd do trasowania przestrzennego
Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do trasowa
nia przestrzennego na płycie traserskiej.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułatwienia ope
racji trasowania.
W przyrządzie według wynalazku w podstawie ką
towej (1) spoczywającej na płycie traserskiej znajdu
je się kanał przelotowy (2) w który wkręcony jest
króciec (3). Na króciec nałożony jest przewód ela

B25J

P. 216082

T

04.06.1979

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „ME
RA - PIAP", Warszawa, Polska (Kazimierz Niczporuk,
J a n Winiecki, Stanisław Dwojak, Stanisław Kacza
nowski, Bogusław Borucki).
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Urządzenie do generowania siły dla robota przemy
słowego
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do genero
wania siły dla robota przemysłowego umieszczone
pomiędzy kiścią robota a chwytakiem, stosowane
szczególnie przy montażu elementów.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy urzą
dzenia umożliwiającego sterowanie przebiegiem siły
montażu bezpośrednio przez robot.
Urządzenie według wynalazku ma układ do gene
rowania siły (2) składający się co najmniej z dwóch
elementów sprężystych (10) i (11), z których jeden
(11) jest czujnikiem siły a drugi (10) stanowi element
równoważący ciężar chwytaka, oraz z fotoelektrycznego czujnika położenia (1). Ponadto urządzenie za
wiera pneumatyczny układ blokujący (4), który oddziaływuje na kołnierz zewnętrznej rury (9) wewnątrz
której umieszczona jest rura (6) przy czym pomiędzy
tymi rurami umieszczony jest układ (3) korekcji
współrzędnych x, y.
(1 zastrzeżenie)
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stanowi ją skorupa (1) w postaci części walca, któ
rego promień podstawy (R) jest mniejszy od two
rzącej (L) i usytuowana jest nad stołem (7) strugar
ki (2) symetrycznie do wału nożowego (8) na nastaw
nej regulowanej wysokości (H). Obie części podsta
wy walca skorupy (1) są zaopatrzone w przezroczy
stą przesłonę (4), a jej boczna powierzchnia (6) ze
wnątrz wyłożona jest materiałem dźwiękochłonno-izolacyjnym (6), a od wewnątrz dźwiękochłonnym (6")
i wyposażona jest w dolnej swej części również w
przezroczyste przesłony (5).
(1 zastrzeżenie)

B27L

P. 210257

11.10.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Maszy
nowego Leśnictwa, Wrocław, Polska (Stefan Urynowicz, Stanisław Lipski).
Rębarka bębnowa przewoźna
Przedmiotem wynalazku jest rębarka bębnowa prze
woźna do wykonywania zrębków z odpadów drzew
nych, zwłaszcza z drewna małowymiarowego z pozysku leśnego.
Rębarka ma układ podający składający się z prze
nośnika rolkowego (5), nad którym osadzony jest wa
lec dociskowy (6) szczelinowy i stopa dociskowa (7)
szczelinowa, przy czym przy każdym położeniu wal
ca i stopy ich części szczelinowe zawsze przenikają
się ze sobą. Przed przenośnikiem rolkowym (5) usta
wiony jest przenośnik taśmowy (12), którym drewno
doprowadzane jest do układu podającego.
Na wale bębna nożowego (2), po obydwu jego stro
nach, osadzone są wentylatory promieniowe wytwa
rzające strumień powietrza, który przewodem wy
sięgnikowym nastawialnym przenosi wytworzone zrębki do przyczepy lub innego pojemnika.
Źródłem energii rębarki jest silnik spalinowy (13)
lub elektryczny, który napędza bęben nożowy (2)
rębarki i pompy hydrauliczne poprzez przekładnie
pasowe, zaś pompy hydrauliczne napędzają silniki
hydrauliczne obydwu przenośników i walca docisko
wego.
(4 zastrzeżenia)

B27G

P. 217233 T

18.07.1979

Miejskie Biuro Projektów „Warcent", Warszawa,
Polska (Barbara Sosnowska, Małgorzata Borkowska).
Osłona dźwiękochlonno-izolacyjna, zwłaszcza dla stru
garki wyrówniarki
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapobiegania
rozprzestrzeniania się hałasu.
Osłona dźwiękochłonno-izolacyjna zwłaszcza dla
strugarki wyrówniarki, charakteryzuje się tym, że
B28B

P. 210806

07.11.1978

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego, Morąg,
Polska (Janusz Sobierajski, Wojciech Czechowski, Je
rzy Wiensko).
Urządzenie doprowadzające parę do komór
grzewczych form bateryjnych do betonu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie równomiernego
rozprowadzenia czynnika grzewczego do poszczegól
nych komór oraz samoczynnego łączenia się i rozłą
czania w stykach.
Urządzenie znajduje zastosowanie w przemyśle be
tonów w zakładach prefabrykacji stosujących bate
ryjną metodę produkcji wielkich płyt.
Parę do komór grzewczych (1) baterii form (2) roz
prowadza jednostronne urządzenie składające się z od
cinków rur (4) połączonych rozłącznie ze sobą za po
mocą stożkowych kołnierzy (5), a stale z komorami
grzewczymi za pomocą krótkich rur rozprowadzają
cych (6).
(3 zastrzeżenia)
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Przyrząd do ustalania położenia profilowanych
listew w formach do betonów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy jakości
wbetonowanych, profilowanych listew przy zapew
nieniu prostoty rozformowywania betonowego ele
mentu ściennego.
Przyrząd do ustalania położenia profilowanych li
stew w formach do betonów składa się z podłużnego
pręta (1) wsuwanego do listwy (2) oraz kołków łą
czących (3) przyciągających ją do płyty (4) boku for
my.
(2 zastrzeżenia)

B28B

P. 210853

10.11.1978

Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kato
wicach Zakład Projektowania i Usług Inwestycyj
nych „Inwestprojekt-Sląsk", Katowice, Polska (Stani
sław Dyduch, Augustyn Gorzelik).
Forma

do

wykonywania

szalunku

betonowego

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest ułat
wienie montażu i demontażu prostych części formy
oraz naroży zależnie od wymaganego kąta naroży
ściany.
Forma składająca się z płyt kątowych i ściennych
zaopatrzonych w łączniki charakteryzuje się tym, że
co najmniej dwie krawędzie na przykład pionowe każ
dej płyty (1, 2) są zakończone kątowym kołnierzem
(4) otwartym cd strony zewnętrznej. Kołnierz tworzy
kanałowy prowadnik (5) do którego wkłada się łącznik
w postaci listwy (6, 7), stabilizujący połączenie dwóch
dosuniętych do siebie płyt (1, 2).
(1 zastrzeżenie)

B28B

P. 218687

02.10.1979

Pierwszeństwo: 02.10.1978 - St. Zjedn. Ameryki
(nr 947866).
Span-Deck, Inc. Franklin, Stany Zjednoczone Ame
ryki (Jerry Lavon Cashion).
Urządzenie do odlewania betonowych belek
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest możli
wość wytwarzania belki przynajmniej w dwóch róż
nych szerokościach.
Urządzenie do odlewania betonowych belek zawie
ra formę odlewniczą (22), mającą wydłużoną ściankę
denną (24) oraz ścianki boczne (26, 28). Forma od
lewnicza (22), jest podzielona wzdłuż ścianki dennej
(24) na segmenty (34, 36), przesuwne poprzecznie
względem siebie, za pomocą wydłużonej przesuwnej
przegrody pośredniej (44), usytuowanej pomiędzy seg
mentami (34, 36) formy odlewniczej (22), równolegle
do ścianek bocznych (26, 28) formy, która tworzy w
położeniu roboczym ściankę pośrednią dzielącą formę
odlewniczą (22) na segmenty.
(12 zastrzeżeń)

B29B

P. 211359

30.11.1978

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An
drzej Wolny, Ireneusz Opaliński).
Sposób suszenia tworzyw sztucznych i urządzenie
do suszenia tworzyw sztucznych
B28B

P. 211065

18.11.1978

Starogardzkie
Przedsiębiorstwo
Budownictwa
Ogólnego Starogard Szczeciński, Polska (Tadeusz Koźliński).

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzy
skanie dużej równomierności wysuszenia materiału
tym samym jednakowych własności w całej objętości
materiału.
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Sposób suszenia tworzyw sztucznych wrażliwych na
temperaturę i elektryzujących się, przez fluidyzację,
polega na tym, że do wilgotnej warstwy rozdrobnio
nego materiału znajdującej się w stanie fluidalnym
wprowadza się domieszkę wypełniaczy, stabilizatorów,
modyfikatorów lub barwników w ilości 0,1% maso
wego, o stopniu rozdrobnienia kilkakrotnie większym
niż stopień rozdrobnienia materiału suszonego. Urzą
dzenie do suszenia tworzyw sztucznych wrażliwych
na temperaturę i elektryzujących się wyposażone jest
w aparat fluidalny, kolektor, grzejnik i dystrybutor
powietrza, podajnik materiału wilgotnego, element
grzejny, przesyp boczny dla produktu i urządzenie
odpylające mające przewód (2a) doprowadzający do
mieszkę bezpośrednio do warstwy fluidalnej lub prze
wód (2b) doprowadzający domieszkę do powietrza fluidyzującego i element grzejny (6) zanurzony w war
stwie fluidalnej.
(3 zastrzeżenia)

B29D

P. 217314
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końcu umieszczony jest organ sprzęgający do rozłącz
nego sprzęgania z połówką (2, 3) odcinka kształtowe
go. Ponadto przewidziano elementy napędowy do cią
głego przenoszenia organu sprzęgającego z tylnej czę
ści (14) odcinka profilowania (12), do jego przedniej
części (5).
(21 zastrzeżeń)
B29H
B32B

P. 216830 T

02.07.1979

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Bolesław
Stolarski, Stanisław Róg, Henryk Olejniczak, Czesław
Janczur).
Sposób budowy pasa zębatego w procesie
technologicznym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
uzyskania prawidłowych parametrów konstrukcyjno-użytkowych wyrobu.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że na matrycę (1) nakłada się tkaninę (2) w formie
rury, którą to tkaninę (2) uprzednio nasyca się środ
kiem zapewniającym minimalne opory tarcia. Długość
obwodu wewnętrznego rury jest tak dobrana, aby mo
żliwe było wyłożenie tkaniną (2) całej powierzchni
uzębionej matrycy (1). Warstwę tkaniny (2) dociska
się płytą surowej gumy (3), którą na powierzchni sty
kającej się z tkaniną (2) ma wstępnie ukształtowane
uzębienie. Następne warstwy stanowi nasycony kord
oraz płyta surowej gumy.
(1 zastrzeżenie)

21.07.1979

Pierwszeństwo: 22.07.1978 - RFN (nr P-2832540.4)
Wilhelm Hegler, Bad Kissingen, RFN.
Urządzenie do wytwarzania poprzecznie profilowanych
rur z termoplastycznego tworzywa sztucznego
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wy
twarzania rur z termoplastycznego tworzywa sztucz
nego o poprzecznym profilowaniu, w którym tuż za
dyszą natryskową (16) znajduje się profil, składający
się z dwóch połówek (2, 3) odcinka kształtowanego,
umieszczonych w dwóch szeregach naprzeciwko sie
bie i prowadzonych w obiegu, które poruszają się
parami wzdłuż prostego odcinka profilowania (12) za
mykają się w wydrążony profil. Aby każdorazowo
w obiegu wprowadzona była niewielka ilość połówek
(2, 3) odcinka kształtowego, przewidziano sanie (37),
z ramieniem odchylnym (39, 40), na którego wolnym

B30B

P. 210389

18.10.1978

Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe, Nowy Sącz,
Polska (Mirosław Lebiedziejewski, Janusz Kłosowski,
Jan Kolowca).
Wylot formujący do pras hydraulicznych
Wylot formujący do pras hydraulicznych charakte
ryzuje się tym, że ma dodatkowo strefę stożkową
(ls), łączącą strefę wlotową (l w ) ze strefą cylindrycz
ną (Ic), przy czym zbieżność strefy stożkowej (ls) wy
nosi ^ Z = 1 : 15 do 1:5. Natomiast stosunek długości
strefy stożkowej (Is) do średnicy (d) strefy cylindrycz
nej (lc) wynosi L : d = 00,8 do 2, a stosunek długości
strefy cylindrycznej (lc) do jej średnicy (d) wynosi
lc : d = 0,4 do 1,5.
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Przez wprowadzenie dodatkowej strefy stożkowej
(ls) w konstrukcji wylotu formującego, uzyskuje się
uporządkowanie budowy strukturalnej, w wyniku
której następuje wzrost anizotropii własności fizycz
nych prasowanych przelotowo wyrobów.
Wylot formujący według wynalazku znajduje za
stosowanie w prasach hydraulicznych do przelotowego
formowania wyrobów elektrodowych, zwłaszcza na ba
zie koksu igłowego, z dodatkiem lub bez dodatku włó
kien syntetycznych.
(1 zastrzeżenie)

B30B

P. 216550

T

22.06.1979

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Włodzimierz
Kawka, Henryk Ingielewicz, Zbigniew Krzewiński).
Prasa wyżymakowa
Prasa wyżymakowa według wynalazku, stosowana
do odwadniania wstęgi papieru w zespole wyżymaka
części sitowej maszyny papierniczej lub w odwadniarkaćh celulozy, jest wyposażona w walec ażurowy (1)
o dużej powierzchni otwartej dochodzącej do 80%
stanowiący dno komory nadmuchowej (5), której część
ścian bocznych stanowią powierzchnie walców bocz
nych (6 i 7) spoczywających na walcu ażurowym (1),
złączonych jedną ramą (8), która z kolei jest połączona
z korpusem prasy za pośrednictwem siłowników (9).
Nadto komora nadmuchowa (5) w górnej swej części
jest zamkniętą pokrywą (10) wyposażoną w zbieżny
kolektor (11), połączony od strony większego przekro
ju z instalacją sprężonego powietrza. (1 zastrzeżenie)

B30B

P. 217308 T

20.07.1979

Kombinat Produkcyjno-Naukowy Podzespołów Elek
tronicznych „Unitra-Elpod", Zakład Materiałów Ma
gnetycznych „Polfer" Warszawa, Polska (Piotr Ra
czyński, Sławomir Gąsiorek, Krzysztof Maciejko, Zy
gmunt Koprowicz).
Sposób automatycznego odbierania wyprasek
Sposób automatycznego odbierania wyprasek z for
my prasowniczej polega na tym, że przed uruchomie
niem wypraski z zespołu stempla górnego wprowadza
się pomiędzy zespół stempla górnego a matrycę pły
tę z zespołem transportowym.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia
gniazda matrycy i dolnej części formującej przed usz
kodzeniem.
(1 zastrzeżenie)
B30B
B22F

P. 219241

26.10.1979

Pierwszeństwo: 26.10.1978 - RFN (nr P 2846658.2,
P 2846659.3 i P 2846660.6)
GRANGES NYBY AB, Nybyruk, Szwecja (Christer
Aslund, Ake Akerman, Hans Eriksson, Benny Flodin, Claes Tornberg).
Matryca na wypraski do wytłaczania przedmiotów,
zwłaszcza rur i sposób wytwarzania matrycy
i wypraski ,

B30B

P. 217097

T

12.07.1979

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii
i Konstrukcji Maszyn, Warszawa, Polska (Aleksander
Żurawski, Tadeusz Łukasiewicz, Wiesław Dybała, Ta
deusz Pyrzewicz).
Prasa dźwigniowo-klinowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon
strukcji urządzenia.
Prasa według wynalazku ma dwa jednakowe prze
ciwnie działające mechanizmy dźwigniowo-klinowe
(3) z listwami (4), osadzone na trzpieniu (1) siłownika
(2) związanego z korpusem (5) i umieszczone z dwóch
stron względem przedmiotu obrabianego (6), przy czym
w układzie dźwigniowo-klinowym istnieje możliwość
regulacji kąta klina (a1; a2) listew (4). Prasa nadaje
się szczególnie do prac montażowych. (2 zastrzeżenia)

Przedmiotem wynalazku jest matryca na wypraski
do wytłaczania przedmiotów i sposób wytwarzania
matrycy i wypraski zwłaszcza rur, prętów albo innych
profilowanych
wzdłużnie
sztywnych metalowych
przedmiotów wykonanych z nierdzewnej stali odpor
nej na zmiany temperatury korzystnie z wysokostopowych stali niklowych o zawartości 80% niklu i 20%
chromu.
Matryca według wynalazku mająca cienką, korzy
stnie blachę o grubości od 1 do 2 mm i o zawartości
węgla poniżej 0,015% korzystnie mniejszej od 0,004%,
po czym matryce wypełnia się proszkiem otrzymanym
z metalu albo stopów metali, z dodatkiem ceramicz
nego proszku składającym się ze sferycznych albo w
przeważającej mierze ze sferycznych ziaren wytwo
rzonych przez atomizowanie w atmosferze gazu oboję
tnego, korzystnie w atmosferze argonu, zaś gęstość
proszku wypełniającego matrycę podwyższa się po
przez wibrację o częstotliwości 80-100 Hz do około
6 0 - 7 1 % teoretycznej gęstości, a po zamknięciu ma
trycy gęstość proszku podwyższa się dalej przez izo
statyczne wytłaczanie na zimno pod ciśnieniem, ko-
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rzystnie 4500-5000 bar (4500-10 5 -5000-10 5 Pa) do co
najmniej 8 0 - 9 3 % teoretycznej gęstości, charakteryzuSIQ tym, że co najmniej płaszcz zewnętrzny (102) ma
trycy (101) ma poszerzenie, które ma usytuowanie
podczas izostatycznego wytłaczania w kierunku skur
czu na zewnątrz, przy czym dobrane poszerzenie przez
skurcz jest eliminowane.
Sposób wytwarzania matrycy i wyprasek polega na
itym, że co najmniej na płaszczu zewnętrznym matry
cy wykonuje się poszerzenie podczas izostatycznego
wytłaczania w kierunku skurczu i na zewnątrz po
szerzenie, które dobiera się o wielkość skurczu.
(25 zastrzeżeń)

B32B

P. 211430

01.12.1978

Stocznia Gdańska, im. Lenina, Gdańsk, Polska (Jerzy
Szrek).
Sposób otrzymywania laminatu mineralnego
i laminat mineralny

B32B

P. 209833

25.09.1978

Robert Gault, Sheffield, Wielka Brytania.
Sposób wytwarzania przedmiotów trójwymiarowych
z arkuszy
Sposób wytwarzania przedmiotów trójwymiarowych,
zwłaszcza półfabrykatów do produkcji kadłubów ło
dzi, z arkuszy według wynalazku charakteryzuje się
tym, że arkusz (10) materiału termoplastycznego ogrzewa się wzdłuż z góry określonego układu linii
(11-17) do temperatury mięknięcia, następnie wkłada
się go do łoża montażowego (26), zgina wzdłuż zmięk
czonych linii (11-17) i pozostawia w łożu montażo
wym (26) w stanie zagiętym do czasu, aż materiał ar
kusza (10) oziębi się i usztywni wzdłuż tych linii.
(6 zastrzeżeń)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułatwienia pro
cesu otrzymywania laminatu oraz uzyskania laminatu
o wysokiej odporności na działanie podwyższonych
temperatur.
Sposób wytwarzania laminatu mineralnego według
wynalazku polega na tym, że na powierzchnię przed
miotu nanosi się jedną z kompozycji wchodzących w
skład znanego środka do wytwarzania laminatu, a na
stępnie nakłada się dowolną tkaninę lub włókninę
korzystnie pakową wigoniową. W ten sposób uzyskuje
się pierwszą warstwę podkładową, która ściśle zespa
la się z podłoża po upływie 24 godzin w tempera
turze pokojowej. Warstwę podkładową przesyca się
następnie dowolną kompozycją znanego środka do wy
twarzania laminatu i po upływie dalszych 24 godzin
następuje utwardzenie się kompozycji i otrzymuje się
laminat jednowarstwowy.
Laminat mineralny według wynalazku stanowi po
łączenie materiału korzystnie włóknistego ze środkiem
do wytwarzania laminatu lub z przynajmniej jedną
jego kompozycją. Laminat składa się z co najmniej
jednej warstwy tkaniny lub włókniny przesyconej
środkiem i jest przeznaczony do wykańczania po
wierzchni przedmiotów oraz z co najmniej trzech
warstw to jest rdzenia i dwóch obłogów i jest prze
znaczony na konstrukcje.
(3 zastrzeżenia)

B41B

P. 211277

27.11.1978

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Maria
Czichon, Herbert Czichon, Marianna Kamińska).
Sposób wykonywania offsetowych
wielometalowych form drukowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu niezależnego od wpływu warunków atmosferycz
nych, umożliwiającego szybkie i dokładne wywoływa
nie nienaświetlonych elementów warstwy światłoczu
łej oraz uzyskanie naświetlonych elementów warstwy
kopiowej o dobrej odporności na działanie roztworów
stosowanych do przetrawienia warstwy chromu.
Sposób według wynalazku polega na tym, że na pod
łoże wielometalowe nanosi się warstwę światłoczułą
zawierającą polialkohol winylowy o liczbie K 4 0 - 6 1
i liczbie estrowej 0-150, w ilości 8 0 - 9 5 % wagowych
oraz żywicę dwufenyloamino-4-dwuazoniwoformaldehydową lub jej pochodne, korzystnie żywicę 4'-metoksydwufenyloamino-4-dwuazoniowoformaldehydową w
ilości 5 - 2 0 % wagowych, naświetla się, rozpuszcza ele
menty nienaświetlone, hartuje chemicznie i termicznie
elementy naświetlone, przetrawia warstwę chromu w
miejscach niepokrytych warstwą światłoczułą i usu
wa elementy naświetlone.
(5 zastrzeżeń)
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B41C

P. 211279

27.11.1978

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Marian
Czichoń, Herbert Czichoń, Marianna Kamińska, Ma
rian Cwienk, Adam Orłowski, Eugeniusz Krypczyk,
Eugeniusz Nierada, Konrad Leśnik).
Roztwór kopiowy do wytwarzania termicznie
stabilnych warstw światłoczułych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
zwiększenia
trwałości roztworu kopiowego oraz trwałość uzyska
nych z niego warstw kopiowych. Roztwór zawierają
cy polialkohol winylowy i żywicę dwufenyloamino-4-dwuazoniowo-formaldehydową lub żywicę 4-metoksydwufenyloamino-4-dwuzaniowo-formaldehydową, we
dług wynalazku kwas cytrynowy w ilości od 0,01-0,5%
objętościowych lub kwas siarkowy w ilości 0,2-l°/o
objętościowych lub kwas p-toluenosulfonowy w ilości
0,01-0,1% objętościowych lub kwas fosforowy w iloś
ci 0 , 1 - 1 % objętościowych lub kwas sulfaminowy w
ilości 0 , 1 - 1 % objętościowych lub kwas fluorowodoro
wy w ilości 0,1-20% objętościowych oraz produkt addycji tlenku etylenu do nasyconego lub nienasyconego
kwasu tłuszczowego w ilości 0 , 1 - 1 % objętościowych.
(1 zastrzeżenie)
B41M

P. 216631

T

25.06.1979

Rafał Woltyński, Aleksandra Jach, Kraków, Kor
nelia Bogusławska, Bielsko-Biała, Polska (Rafał Wol
tyński, Aleksandra Jach, Kornelia Bogusławska).
Sposób wytwarzania znaków graficznych
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
znaków graficznych przeznaczonych do trwałego
umieszczania na czystych i gładkich podłożach na
przykład papierze, kalce technicznej, kartonie, lami
natach itp. oraz urządzenie do stosowania tego sposo
bu.
Sposób według wynalazku polega na tym, że w cha
rakterze nośnika tymczasowego dla znaków używa się
kalki technicznej, zaimpregnowanej na gorąco w
specjalnym urządzeniu
substancją antyadhezyjną,
składającą się z wysokociśnieniowego telomeru poli
etylenu i polimeru metylofenylosilikonowego. Impreg
nat nadaje kalce właściwości antyadhezyjne i powięk
sza jej transparencję.
Zestaw znaków graficznych nanosi się na nośnik
tymczasowy metodą sitodrukową przy użyciu pasty
drukarskiej, stanowiącej zapigmentowany roztwór
substancji błonotwórczych w zestawie rozpuszczalni
ków organicznych. W skład spoiwa wchodzi kopoli
mer chlorku winylu i akrylanu metylu lub octanomaślan celulozy z modyfikującym dodatkiem żywicy cykloheksanowej.
Na zadrukowaną stronę arkusza nakłada się meto
dą sitodrukową lub natryskiem pneumatycznym war
stwę lepiącą, składającą się z roztworu polieteru wi
nylowego w terpentynie i roztworu chudej żywicy
ftalowej w ksylenie, z dodatkiem aktywnego napełniacza krzemionkowego i stabilizatora.
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Urządzenie do stosowania sposobu składa się z wan
ny (1), dwóch nośnych kłów (11), dwóch ciągnących
wałków (12) napędzanych silnikiem (14) przez znaną
przekładnię 13) suszącego wentylatora (15) i z półobrotowego noża (16).
(8 zastrzeżeń)

B44C
i

P. 216503 T

20.06.1979

Opolska Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Ludowego
Artystycznego, Opole, Polska (Jan Matysek).
Sposób zdobienia wyrobów porcelanowych,
zwłaszcza wzorami regionalnymi

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
wykonania wzornictwa o delikatnych i drobnych or
namentach, cechującego się kontrastowym oraz czy
telnym rysunkiem.
Sposób wg wynalazku polega na nanoszeniu farby
ceramicznej na wyrób przy użyciu stalówki, którą
najpierw wykonuje się kontur rysunku a następnie
- innym kolorem farby zapełnia pozostałą część
wzoru.
(1 zastrzeżenie)

B44C

P. 216786 T

02.07.1979

Paweł Bauza, Sopot, Polska (Paweł Bauza).
Sposób wytwarzania rzeźb i płaskorzeźb
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
procesu wytwarzania form rzeźbiarskich z metali ko
lorowych.
Sposób wytwarzania rzeźb i płaskorzeźb chrakteryzuje się tym, że tworzywo sporządza się w tempera
turze 18-25°C na drodze mieszania na 100 części wa
gowych pyłu metali kolorowych 14-25 części wago
wych żywicy chemoutwardzalnej.
(1 zastrzeżenie)

B60C

P. 210498

Czesław Stankiewicz,
Stankiewicz).

Warszawa, Polska

25.10.1978
(Czesław

Sposób samoczynnego uszczelniania dętek
i opon bezdętkowyeh i środek do stosowania
tego sposobu
Wynalazek dotyczy sposobu i środka do wykony
wania sposobu samoczynnego uszczelniania przebić dę
tek i opon bezdętkowyeh pojazdów mechanicznych
(traktory, samochody ciężarowe i osobowe, motocykle,
rowery itp.)
Sposób według wynalazku polega na uszczelnianiu
przy pomocy piany, zamiast dotychczas stosowanych
cieczy.
Środek według wynalazku stanowi mieszanina zło
żona z rozdrobnionego włókna szklanego, azbestu, gu
my roślinnej, środka pianotwórczego, składnika zwię
kszającego odporność na zamarzanie, środka konser
wującego i wody.
(2 zastrzeżenia)
B60G

P. 210414

19.10.1978

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Me
chaniczne „Legmet", Legnica (Jerzy Karpiak, Robert
Siwulski).
Kompensator stateczności oporowego nieresorowanego
układu nośnego, samojezdnych maszyn roboczych
Kompensator stateczności oponowego nieresorowa
nego układu nośnego samojezdnych maszyn roboczych
górniczych, hutniczych, budowlanych i rolniczych,
dwuczłonowych połączonych przegubem (3) o jednym
stopniu swobody, ze sztywno umocowanymi kołami
mostu sztywnego (4) do członu roboczego (2) i za po-
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mocą kołyski (7) wahliwie zamocowanym mostem
sztywnym (5) do ciągnika pojazdu (1) ma układ odciążeniowy (8) składający się z kołyski (7) i dwu czło
nów podatnych (9) umieszczonych symetrycznie mię
dzy kołyską (7) a kołami (6) łączących elastycznie ra
mię ciągnika (1) z tylnym sztywnym mostem wahliwym (5).
Układ ten zmienia powierzchnię stateczności wozu
z trójkąta zawartego między kołami mostu sztywnego
(4) i kołyską (7) na elastyczny prostokąt (zmieniający
się przy skręcie wozu dwuczłonowego w trapez) ogra
niczony punktami podparcia między sztywno umoco
wanymi kołami mostu sztywnego (4) i sztywnego mo
stu wahliwego (5) o dwukrotnie większym polu, ogra
niczającym przesunięcie się środka ciężkości całego
pojazdu, a powodującym wzrost stateczności i bardziej
równomierne obciążenie kół. Człony podatne spręży
ste amortyzują jednocześnie poprzeczne siły dynamicz
ne działające na przegub (3) i kołyskę (7).
(2 zastrzeżenia)

B60G

P. 216885 T

04.07.1979

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Franci
szek Romanów, Zdzisław Kieżun).
Niezależne zawieszenie podwozia
Przedmiotem wynalazku jest niezależne zawieszenie
podwozia mające zastosowanie w ciężkich pojazdach
samochodowych, zwłaszcza zawieszenia składającego
się z pojedynczego wahacza zamontowanego przegubo
wo w ramie pojazdu.
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie
zwiększenia
trwałości łożysk kół, zmniejszenia zużycia opon oraz
zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
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Istota wynalazku polega na tym, że wahacz (1) za
montowany jest do ramy (2) za pośrednictwem sworz
ni (3) oraz mimośrodów (4) zamocowanych w drążku
(5) osadzonym obrotowo w ramie (2) pojazdu.
(1 zastrzeżenie)

B60J

P. 219303

29.10.1979

Pierwszeństwo: 31.10.1978 - Francja (nr 7831633)
Ste'Industrielle
Francja.

de

Rochebonne

(S.A.),

Tournon,

Daszek automatyczny do pojazdu użytkowego
lub przyczepy kampingowej
Daszek automatyczny do pojazdu użytkowego lub
przyczepy (1) zawiera konstrukcję wsporczą na prze
gubach, rozkładającą się promieniowo, obciągniętą
płótnem daszka i możliwą do schowania w pudle (2)
po złożeniu. Konstrukcja wsporczą jest mocowana
przez zespół uchwytów (17, 29, 31) do jednego z ką
tów górnych pojazdu (1) tak, by okryć powierzchnię
wpisaną w łuk okręgu o kącie 270°, licząc od wieka
(2) zamocowanego przegubowo w punkcie (3) w prze
ciwległym kącie, aż do ramienia (13) konstrukcji
wsporczej zablokowanej na jednej ze stron bocznych
pojazdu, której połączenie z daszkiem jest szczelne.
Naciąg płótna (32) jest zapewniony przez zespół obra
cających się elementów (5, 8) utrzymujący pudło (2)
otwarte i końce z kulisami ramion (10, 11, 12 i 14)
konstrukcji wsporczej.
(7 zastrzeżeń)
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B60K
F16H

P. 210445

Nr 12 (170) 1980

21.10.1978

Fabryka Przekładni Samochodowych „POLMO".
Tczew, Polska (Andrzej Lisicki, Ryszard Alaschewski).
Wielobiegowa skrzynka przekładniowa
z kilkustopniowym odbiorem mocy dodatkowej
Skrzynka przekładniowa według wynalazku skła
dająca się z kilkubiegowej skrzynki podstawowej i
reduktora, charakteryzuje się tym, że moc dodatkowa
odbierana jest z wałka pośredniego (24) reduktora
przy zastosowaniu sterowania synchronizatora (23),
umieszczonego na wałku głównym (21) reduktora,
siłownikiem trójpołożeniowym (27).
Skrzynka ma szczególnie zastosowanie w samocho
dowych pojazdach specjalizowanych, dźwigach i żura
wiach samojezdnych oraz w maszynach budowlanych
i kolejowych.
(1 zastrzeżenie)

B60L

P. 210243

11.10.1978

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Leonard Denkowski, Tadeusz Węgrzyniak, Bolesław Pilny).
Układ doprowadzenia energii elektrycznej do wozów
szynowych

B60K

P. 216869 T

05.07.1979

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 214348
Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan Dzida).

Przedmiotem wynalazku jest prosty układ dopro
wadzenia energii elektrycznych do wozów szynowych
transportu wewnątrz wydziałowego, nie wymagający
głębokich kanałów.
Układ według wynalazku ma przewód elektryczny
(3) połączony pomiędzy odbierakiem prądu (7) i
skrzynką rozdzielczą (5). Przewód (3) ułożony jest w
płytkim kanale (4) w postaci płaskiej pętli, a dno ka
nału wyłożone jest śliską wykładziną. W przypadku
kanałów zalewanych wodą, przewód (3) umieszczony
jest na rozpiętej ponad zwierciadłem wody siatce me
talowej.
(2 zastrzeżenia)

Mechanizm różnicowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie takiego ulepsze
nia mechanizmu, które zapewni uzyskanie wyższych
efektów funkcjonalnych, wyższą trwałość a także wy
eliminowanie konieczności jakiejkolwiek regulacji na
wet w długim okresie eksploatacji oraz całkowite
wyeliminowanie mżoliwości zablokowania mechanizmu
podczas szybkiej jazdy.
Mechanizm różnicowy o zmiennym momencie tarcia
wewnętrznego w funkcji stosunku prędkości obroto
wych półosi napędzanych, przeznaczony zwłaszcza do
mostów napędowych pojazdów, wyposażony w wielotarczowe sprzęgło cierne, którego piasta zewnętrzna
stanowiąca część obudowy mechanizmu różnicowego,
połączona jest z piastą wewnętrzną poprzez tarcze
cierne wewnętrzne i tarcze cierne zewnętrzne, na zew
nątrz których są osiowo umieszczone dociskowe sprę
żyny śrubowe, zaś wewnątrz piasty na półosi osadzo
na jest nieobrotowo tuleja wielokątna w ten sposób,
że między jej ścianami i wewnętrzną powierzchnią
walcową piasty mieszczą się z luzem promieniowym
wałki, które są utrzymywane przez koszyk i jego sprę
żynowe urządzenie środkujące w sposób sprężysty w
położeniu symetrycznym względem ścian tulei wielokątnej zawiera na zewnątrz obudowy mechanizmu
ustaloną nieobrotowo krzywkę według patentu nr
zgłoszenia P-214348, charakteryzuje się tym, że krzyw
ka (11) ma walcową powierzchnię roboczą z wgłębie
niami, korzystnie dwoma, odpowiadającymi ilości koń
cówek ślizgowych lub rolek (13) prowadników pro
mieniowych (14), których klocki hamujące (15), ko
rzystnie o powierzchni ząbkowanej stykają się z po
wierzchnią walcową koszyka (9), korzystnie z jego po
wierzchnią ząbkowaną.
(1 zastrzeżenie)

B60P

P. 216199 T

07.06.1979

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Euge
niusz Rusiński, Jerzy Adam Niedźwiecki, Aleksander
Szczęsny Toporowicz).
Urządzenie pojazdów mechanicznych do przenoszenia
osób w wózkach inwalidzkich lub dziecięcych
Urządzenie według wynalazku ma podstawową plat
formę (1) sprzężoną z siłownikami (5) napędu piono
wego, zamocowaną suwliwie w pionowych prowadni
cach (4). Podstawowa platforma (1)) ma w środku
pomocniczą platformę (8) zamocowaną przesuwnie i
sprzężoną z pierwszym siłownikiem (10) napędu pozio
mego. Nad podstawową platformą (1) znajduje się
pośredni schodek (11) sprzężony z drugim siłowni
kiem (13) napędu poziomego. Oba te siłowniki (10, 13)
są wzajemnie współzależne i mają przeciwne kie
runki działania.
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Urządzenie w stanie nie użytkowania go do zała
dunku lub wyładunku wózków stanowi schody auto
busu lub autokaru. Na czas załadunku wózka pośred
ni schodek (11) wsuwa się do środka pojazdu, a po
mocnicza platforma (8) wysuwa, zwiększając powierz
chnię podstawowej platformy (1). Obie platformy (1,
8) są przesuwne w górę lub w dół za pomocą siłowni
ków (5) pionowego napędu.
(1 zastrzeżenie)

B60R

P. 216932 T

06.07.1979

Przemysłowy Instytut Antomatyki i Pomiarów „MERA-PIAP", Warszawa Polska (Edward Suchocki).
Elektryczny układ zasilania zegara samochodowego
Przedmiotem wynalazku jest elektryczny układ zasi
lania zegara samochodowego zapewniający niezawod
ną jego pracę nawet w czasie przerw w dopływie ener
gii elektrycznej z akumulatora głównego (2) samocho
du. Układ według wynalazku zawiera akumulator po
mocniczy (3) ładowany w czasie normalnej eksploata
cji z akumulatora głównego (2), przy czym oba aku
mulatory połączone są poprzez diodę blokującą (7)
włączoną pomiędzy zegar (1) i pozostałą część (6) ele
ktrycznej instalacji samochodowej. Dioda blokująca
(7) umożliwia zasilanie z akumulatora pomocniczego
(3) tylko elektrycznego zegara (1) w przypadku odłą
czenia akumulatora głównego (2) od całej instalacji
elektrycznej, samochodu.
(1 zastrzeżenie)

B60T

P. 216872

T

05.07.1979

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Lech
Sosiński, Jan Światowy, Stanisław Wańczyk).
Urządzenie sterujące elektrycznym hamulcem
pomocniczym w pojazdach kołowych
Urządzenie według wynalazku ma do pedału (4) ha
mulca podstawowego przymocowaną pierwszą rolkę
(3), przylegającą do powierzchni dźwigni (1), obro.towo zamocowanej górnym końcem na wsporniku (2),
do której z drugiej strony przylega druga rolka (5),
sprzężona z trzpieniem. Trzpień jest zamocowany
suwliwie i sprężyście do obudowy (7) urządzenia. Na
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bokach trzpienia umieszczone są kliny (8) mocowane
względem niego trwale i nastawnie, a długość kli
nów (8) jest mniejsza niż długość trzpienia. Kliny (8)
współpracują z dwustanowymi elementarni (13) ulo
kowanymi na drodze ich ruchu podczas przesuwania
trzpienia. Korzystne jest,- gdy dźwignia (1) jest łamana
i stosownie profilowana, co zapewnia możliwość re
gulacji rćwnoczesności działania hamulca pomocni
czego i podstawowego oraz równomierność i gradację
procesu hamowania.
(4 zastrzeżenia)

B61D

P. 216877

05.07.1979

Pierwszeństwo: 06.07.1978 - NRD
(nr WPE 01B/206557)
Ministerium fiir Verkehrswesen, Berlin, Niemiecka
Republika Demokratyczna (Eberhard Manger, Giesbert Steier, Johannes Dzierżą).
Jezdna maszyna torowa do wykonywania robót kole
jowych takich jak przykręcanie lub odkręcanie mocu
jących elementów toru
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie udoskonalenia
maszyny, tak aby uzyskać rozszerzony zakres robót
i zwiększenie ilości punktów wykonywania prac bez
wydłużania całości konstrukcji maszyny.
Maszyna według wynalazku cechuje się tym, że na
ramie (1) maszyny jest zamontowanych kilka narzę
dzi dokręcających (2), przy czym narzędzia te są usy
tuowane jedne za drugimi parami jako jeden zespół
maszyny dla każdej szyny toru. Narzędiom dokręca
jącym (2) przyporządkowane są siłowniki (15), za po
mocą których dokonuje się najpierw wy centrowania
środkowego narzędzia dokręcającego. To wycentrowane środkowe narzędzie dokręcające służy jako
układ odniesienia dla centrowania sąsiednich narzę
dzi dokręcających usytuowanych po obu stronach.
W celu umożliwienia wyrównania położenia narzę
dzia (2) we wszystkich kierunkach podczas nasadzania
go na element mocujący, który ma być przykręcany
lub odkręcany i w celu umożliwienia szybkiego uch
wycenia tego elementu, każde z urządzeń (2) wypo
sażone jest w specjalny przegub oraz w sprężynę na
ciskową (22).
(4 zastrzeżenia)
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Zderzak, zwłaszcza do ciężkich wagonów towaro
wych, charakteryzuje się tym, że ma pakiet elementów
elastomerowych (4) przedzielonych przekładkami (3),
umieszczony wewnątrz sprężyny złożonej z pierścieni
sprężysto-ciernych (2).
(3 zastrzeżenia)
B61L
G08G

P. 210601

30.10.1978

Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urzą
dzeń Elektrycznych „Elektroprojekt", Warszawa, Pol
ska (Zdzisław Liberski, Marek Dałkowski, Ryszard
Majer, Bronisław Obremski, Andrzej Zabłocki, Romu
ald Zątek).
Układ identyfikacji i zdalnego sterowania
Przedmiotem wynalazku jest układ identyfikacji
i zdalnego sterowania oraz koordynacji ruchem po
jazdów kołowych względnie szynowych. Układ według
wynalazku zawiera centralny układ dyspozytorski oraz
identyfikacyjny układ lokalny.
Układ dyspozytorski (UD) zbudowany jest z układu
sterowania zwrotnicami (UZS) połączonym z zwrot
nicami i sygnalizatorami rozmieszczonymi w terenie
i połączony jest na wyjściu z układem wpisu i kon
troli stanu pamięci (UWK). Układ wpisu i kontroli
stanu pamięci (UWK) połączony jest z układem pa
mięci (UP), który połączony jest jednym torem linii
przesyłowej z układem identyfikacji (Ul), zaś na wyj
ściach połączony jest z układem sterowania (UZS)
oraz z układem wydruku (UW).
Układ według wynalazku znajduje szerokie zasto
sowanie w zajezdniach pojazdów szynowych i koło
wych.
(5 zastrzeżeń)

B61G

P. 210492

25.10.1978

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Stanisław Mikuła).
Zderzak, zwłaszcza ciężkich wagonów towarowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowanie ta
kiej konstrukcji zderzaka, która zapewni uzyskanie
dużej zdolności pochłaniania energii, wysokiej tłumienności i korzystnego ukształtowania charaktery
styki statycznej.

B61L

P. 216931 T

06.07.1979

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Wojciech Krechowiecki, Bohdan Szumny, Andrzej Bulanda, Efrem
Pryszcz, Tadeusz Gałązka).
Układ połączeń do zdalnego sterowania zwrotnic,
zwłaszcza w podziemiach kopalń z zagrożeniem
metanowym
Układ połączeń do zdalnego sterowania zwrotnic,
zwłaszcza w podziemiach kopalń z zagrożeniem me
tanowym, umożliwiający przestawianie zwrotnicy (18)
zarówno w ruchu z lokomotywy jak i ręcznie, cha
rakteryzuje się tym, że zawiera pneumatyczne nadaj
niki impulsów (9)(, (10), (19) i (20) zasilane z sieci
sprężonego powietrza, które sprzężone są pneumatycz
nie z blokiem sterującym (1) przyłączonym do pneu
matycznego cylindra (17) napędu zwrotnicy (18). Każ
dy z nadajników impulsów zawiera zawór (12), które
go jedno wejście sterowane jest mechanicznie dźwig
nią (11) a drugie wejście sterowane jest sygnałem
wyjściowym innego zaworu (15) poprzez zawór dławiąco-zwrotny (14). Blok sterujący (1) układu zawiera
sterowane ręcznie pneumatyczne przełączniki (2) i (3),
które sprzężone są z wejściami rozdzielacza kierunku
jazdy (4) oraz połączone są poprzez zawory (5) i (6)
z wejściami pneumatycznymi wzmacniaczy (7) i (8).
(3 zastrzeżenia)
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Wciągarka koła zapasowego,
zwłaszcza do samochodów ciężarowych
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie
zwiększenia
trwałości linki poprzez wyeliminowanie dalszego jej
nawijania po osiągnięciu właściwego górnego poło
żenia granicznego.
Wciągarka ma poziomo zorientowany obrotowy wa
łek (1) osadzony w dwóch podporach (2, 3), pomiędzy
którymi jest z nim związana linka (6) do podwiesza
nia koła (5) zapasowego.
Podczas obracania wałka (1), co ma na celu nawi
nięcie nań lub odwinięcie linki (6), jest mu nadawa
ny jednocześnie bezstopniowy przesuw osiowy, który
został uzyskany przez osadzenie go w podporze (3),
bardziej oddalonej od czopa (7) graniastosłupowego
przewidzianego do jego obracania, za pomocą gwin
tu (8) o skoku równym najkorzystniej grubości linki
(6).
Poza tym przesuw osiowy wałka (1) w kierunku
odpowiadającym nawijaniu linki (6) jest ograniczony
regulowanym zderzakiem (10) złożonym z dwóch na
krętek.
(1 zastrzeżenie)

B62B
A47J

P. 216853

T

02.07.1979

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego „FAMED-7','
Żywiec, Polska (Eugeniusz Piechota, Tadeusz Pawe
łek, Ryszard Matuszek, Wiesław Ferster).
Wózek do przewożenia potraw z podgrzewaniem
elektrycznym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego wózka, który zapewniałby zróżnicowanie tem
peratur dla różnych potraw, spełniając jednocześnie
życzenia klientów w zakresie walorów użytkowych i
estetycznych.
Wózek dop rzewożenia potraw z podgrzewaniem
elektrycznym, charakteryzuje się tym, że komora
ciepła jest podzielona podkomory (1, 2 i 3),
zróżnicowane pod względem intrensywności i pozio
mu temperatury w zależności od ich usytuowania od
elementów (4) grzejnych, a temperatura ta jest zada
na w sposób płynny ręcznym regulatorem (5) i kon
trolowana za pomocą termostatu (6) i wskaźnika (7)
temperatury. Komora zimna jest zaś podzielona na
podkomorę (8) dla potraw zimnych i podkomorę (9)
na wyposażenie w sprzęt niezbędny dla posiłków.
W podkomorach (1, 2, 3, 8 i 9), znajdują się pojemniki
o przekroju prostokątnym.
(2 zastrzeżenia)

B62D

P. 217134

T

14.07.1979

Spółdzielnia Pracy, „Mechanik", Słupsk,
(Henryk Tesar, Jerzy Nienartowicz).

Polska

Przyczepa do przewozu łodzi
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji przyczepy, która zapewni takie uło
żenie łodzi, że nie nastąpi uszkodzenie jej dna w róż
nych warunkach transportu a jednocześnie zmniejszy
wysiłek fizyczny niezbędny do jej założenia i zdjęcia
z przyczepy.
Przyczepa do przewozu łodzi na układ jezdny (2),
do którego umocowana jest rama nośna (1) zaopa
trzona we wsporniki (4 i 5).

B62D
B60K

P. 210259

12.10.1978

Fabryka Samochodów Ciężarowych „POLMO" im.
Feliksa Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Zyg
munt SDytek, Stanisław Zawadzki).
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Wsporniki (5) zawierają umocowane w swej górnej
części rolki toczne (8) oraz podporę podtrzymującą (7).
Dla uniknięcia tarcia przy przesuwaniu rolka toczna
(S) jest umieszczona nieco niżej niż górna płaszczyzna
podpory stałej (7). Korzystne jest przesuwne umiejsco
wienie wspornika (4), przemieszczającego się wzdłuż
poprzeczki (9) ramy (1). Przyczepa nadaje się szcze
gólnie do transportu łodzi sportowych i turystycz
nych.
(3 zastrzeżenia)

B62D

P. 217281

20.07.1979

Pierwszeństwo: 20.07.1978 - Austria (nr A 5293/78)
WOHN-ART Freizeitartikel Ges.m.b.H,
garsten, Austria.
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Zawór ten charakteryzuje się tym, że oba wlotowe
zawory (22, 22' itd.) są połączone przeciwbieżnie z urzą
dzeniem napędowym (38). Oba wylotowe zawory (24)
są zaworami gniazdowymi, które są połączone prze
ciwbieżnie poprzez ich sprężyny (regulacyjne spręży
ny (32) z urządzeniem napędowym (38), tak że do sa
mej przestrzeni roboczej serwomotoru przynależne
wlotowe i wylotowe zawory (22, 24) są połączone prze
ciwbieżnie z urządzeniem napędowym i że w obsza
rze regulacji ciśnienia zaworu wlotowego, zawór wy
lotowy połączony z przestrzenią roboczą serwomotoru
utrzymuje ciśnienie wagi większe o różnicę ciśnień
Ap niż zawór wlotowy, przyporządkowany tej samej
komorze ciśnieniowej.
(11 zastrzeżeń)

Windisch-

Nadwozie pojazdu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji nadwozia o zmiennej wielkości wnętrza,
w którym przy minimalnej lub możliwie bez zmian
urządzeń wewnętrznych i aprowizacyjnych możliwa
jest łatwa zmiana wielkości wnętrza, a zwłaszcza
szybkie dopasowanie długości nadwozia do żądanych
warunków.
Nadwozie pojazdu o zmiennej wielkości wnętrza jest
wyposażone w środkową kabinę (2) i dwie wysuwane
kabiny (3, 4) zamocowane w jej płaszczyznach czoło
wych. Obie wysuwane kabiny (3, 4) są przesuwne
względem siebie i względem środkowej kabiny (2) w
jej kierunku podłużnym za pomocą urządzenia (8).
Około środka długości środkowej kabiny (2) jest
umieszczona jednostka aprowizacyjna (12), która za
wiera blok sanitarny (16), zestaw kuchenny (13) i re
gał (15) i jest umieszczona w płaszczyźnie prostopad
łej do podłużnego kierunku środkowej kabiny (2).
Jednostka aprowizacyjna (12) jest umieszczona w od
ległości (b) od jednej z dwóch podłużnych ścian
bocznych (5, 6) środkowej kabiny (2), co umożliwia
wejście osób.
(22 zastrzeżenia)

B62D
F16K

P. 217529

02.08.1979

Pierwszeństwo: 05.08.1978 - RFN (nr P. 2834421.0)
Zahnradfabrik Friedrichshafen Aktiengesellschaft,
Friedrichshafen, Republika Federalna Niemiec.
Zawór sterujący
Wynalazek dotyczy zaworu sterującego zamknięte
go, mającego przynajmniej dwa zawory gniazdowe,
zużywającego mniej energii, nadającego się do stoso
wania głównie w układach kierowniczych.
Zawór ten charakteryzuje się tym, że komora sprę
żyny (18) zaworów gniazdowych (22) jest komorą od
pływową, a sprężyna dociskowa (36) działa przeciw
sile, która powstaje przez spadek ciśnienia występu
jącego w zaworze gniazdowym i że części (14, 46) znaj
dujące się w połączeniu napędowym z urządzeniem
uruchamiającym pojazdu zaczepiają o sprężyny do
ciskowe w ten sposób, że przy wychyleniu przednich
kół podczas jazdy na zakrętach, siła sprężyny doci
skowej odpowiadająca kierunkowi jazdy zostaje
zmniejszona, oraz tym, że ma dwie wzajemnie skręco-

B62D
P. 217528
02.08.1979
F16K
Pierwszeństwo: 05.08.1978 - RFN (nr P. 2834420.9)
Zahnradfabrik Friedrichshafen Aktiengesellschaft,
Friedrichshafen, Republika Federalna Niemiec.
Zawór sterujący dla hydraulicznego napędzanego
układu kierowniczego
Wynalazek dotyczy zaworu sterującego dla hydra
ulicznie uruchamianego układu kierowniczego z herme
tycznym środkiem, w którym zawarte jest urządzenie
włączające i serwomotor dla przegubowych elemen
tów pojazdu, jak również przewody doprowadzające,
które prowadzą ze źródła ciśnienia do przestrzeni ro
boczej serwomotoru i zawierającego dwa w neutral
nej pozycji hermetyczne wlotowe zawory gniazdowe
i powrotne przewody, które prowadzą z przestrzeni
roboczej do zbiornika wyrównawczego oraz zawory
wylotowe.
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P. 210352

18.10.1978

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądo
wej, Wrocław, Polska (Ryszard Niedziela, Jerzy Lubicki).
Urządzenie do napełniania i opróżniania zbiornika ba
lastowego barki rozładowującej się przez przewrócenie
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że zawiera rurociągi (2), zaopatrzone w przepustnice zaporowe (7) zdalnie sterowane, łączące ba
lastowy zbiornik (1) z poszyciem (3) ściany barki za
pomocą nasuwkowych złączy (4), w miejscach między
ładunkowymi pokładami (5), a poziomymi ścianami
(6) zbiornika balastowego. Zdalne sterowanie przepustnic (7) składa się z dźwigni (8) osadzonych na
trzpieniach umieszczonych w pokładowych dławicach
i połączonych za pomocą wpustów i śrub z wrzecio
nem (13), które zawiera trzy drążki (14) i dwie obej
my (15) sprężone z organami zamykającymi przepustnic (7).
(1 zastrzeżenie)

ne części obrotowe (12, 14) i pierwsza część obrotowa
(12) zawiera przynajmniej dwa gniazda zaworowe (24)
i jedną komorę dopływową (28), przy czyni przynaj
mniej jedna sprężyna dociskowa (36) podpiera się na
korpusach zaworu (38) i pierwszej części obrotowej
(12), a każdy popychacz (14) uruchamiany przez dru
gą część obrotową (14) oddziaływuje na sprężynę do
ciskową (36), zmniejszając siłę dociskową i oddziały
wującą na przynależny korpus zaworu (38, 68).
(18 zastrzeżeń)
B62H

P. 216468 T

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn,
(Leszek Mieszkalski, Wacław Misiak).

19.06.1979
Polska

Urządzenie do wyprowadzania pojazdów kołowych
z poślizgu
Wynalazek dotyczy urządzenia do wyprowadzania
pojazdów kołowych z poślizgu, głównie ciągników,
maszyn rolniczych i pojazdów terenowych.
Urządzenie według wynalazku składa się z siłowni
ka hydraulicznego (2) dwustronnego działania i układu
dźwigniowo-linowego (9, 11, 12). Cylinder (1) siłowni
ka (2) z jednej strony połączony jest przegubowo z
ramą (4) pojazdu (5), a wystające tłoczysko (6) siłow
nika (2) z drugiej strony zakończone jest popychaczem
(8) i stopą (7). Do dolnej części cylindra (1) siłownika (2)
przymocowana jest przegubowo dźwignia (9) i lina
(11). Lina (11) połączona jest z dźwignią (9) i przecho
dzi przez krążek (12 przymocowany do ramy (4) pojaz
du (5).
(1 zastrzeżenie)

B63B

P. 216761 T

29.06.1979

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Lech
Lont).
Urządzenie do opuszczania łodzi ratunkowej
na statkach
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego urządzenia, które samoczynnie ograniczy pręd
kość zjazdu łodzi przed jej zetknięciem się z po
wierzchnią w zależności od zmiennej w czasie rzeczy
wistej odległości łodzi od powierzchni wody.
Urządzenie do opuszczenia łodzi ratunkowych na
statkach o wysokich burtach działające w układzie
żurawika i wciągarki łodziowej z hamulcem wstrzy
mującym, luzowanym liną sterującą charakteryzuje
się tym, że lina (9) zdalnie sterująca zjazdem łodzi
(1) przewleczona jest przez przewłokę (16) zamocowa
ną do nośnej liny (8) na stanowisku operatora (10),
która to lina poniżej dna łodzi (1) obciążona jest co
najmniej jedną boją (17) z otworami (19) zapewniają
cymi wymagany czas jej tonięcia.
(1 zastrzeżenie)
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Politechnika
Tołkacz).
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P. 216572 T
Szczecińska,

Szczecin,

23.06.1979
Polska

(Lech

Urządzenie do wprowadzania na ląd i wodowania
jednostek pływających, zwłaszcza śródlądowych

B63B
E04F

P. 216924 T

05.07.1979

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej
„Nawicentrum", Wrocław, Polska (Stanisław Okulowski).
Hotel pływający
Hotel pływający w postaci statku pasażerskiego bez
napędu, przystosowany do holowania, ma kadłub (1),
na którym jest ustawiona dwukondygnacyjna nadbu
dówka. Na dolnej kondygnacji ^nadbudówki począwszy
od dziobu mieszczą się kuchnia (9), magazyn żywnoś
ci (10), do których przylegają zbiorniki (8) wody
pitnej, kabiny mieszkalne (11), klatka schodowa (16)
i wejście główne, kabina (12) dla załogi przeholowującej, magazyn bielizny (5), pralnia (6) i siłownia po
mocnicza (4). Na górnej kondygnacji, począwszy od
dziobu mieszczą się messa (14), kabiny mieszkalne (11),
WC i natryski (7) stanowisko sternika (15) i akumulatorownia (13).
(1 zastrzeżenie)

B63C

P. 210351

18.10.1978

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni
Remontowych, Gdańsk, Polska (Michał Cękała, Wa
cław Węgliński).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji urządzenia umożliwiającego wodo
wanie i wprowadzanie jednostek pływających na sta
nowiska lądowe przy minimalizacji pracy hydrotech
nicznych, wyeliminowania transportu kołowego oraz
rozrządzu na stanowiska lądowe.
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie, które sta
nowi widłowy dok pływający przeznaczony do wodo
wania i podnoszenia na ląd jednostek pływających,
współpracujący z nabrzeżem widłowym. Elementami
nośnymi doku (1) są pontony (2) powiązane basztą
(5), stanowiące zęby wideł doku, a elementami noś
nymi nabrzeża są pirsy, stanowiące zęby (6) wideł na
brzeża (5). Pomiędzy zębami (6) doku i nabrzeża, wy
stępują wolne przestrzenie stanowiące wręby (7). Ząb
(2) i wrąb (3) doku (1), oraz ząb (6) i wrąb (7) na
brzeża (5) są modułami doku i nabrzeża, które cha
rakteryzują się takimi samymi kształtami i wymia
rami w płaszczyźnie poziomej.
(1 zastrzeżenie)

B63H

P. 210258

12.10.1978

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Wie
sław Buderaski, Zbigniew Tretkowski).

Ponton zatapialny

Urządzenie do prostowania strumienia wody
za pędnikiem zwłaszcza dla statków rybackich

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
pontonu umożliwiającego łatwe i szybkie zatopienie
lub wynurzenie pontonu wraz ze statkiem wydokowanym oraz całkowicie wykorzystanie nośności pon
tonu.
Ponton zatapialny charakteryzuje się tym, że składa
się z pływającego pontonu (1), na którym znajdują się
sterownia (2). Na dziobie i rufie pontonu (1) są za
montowane przegubowo wysięgniki (4) z pływakami
(3). Wysięgniki (4) wraz z pływakami (3) są wychy
lane za pomocą hydraulicznych siłowników (5).
(1 zastrzeżenie)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostego w budowie urządzenia eliminującego nieko
rzystne spychanie narzędzia połowowego przy równo
czesnym zachowaniu istniejącej sprawności napędo
wej statku.
Urządzenie do prostowania strumienia wody za pęd
nikiem, zwłaszcza dla statków rybackich ma co naj
mniej jedną kierownicę (1) w postaci płata lub pro
filu zamkniętego z obu stron, zamocowaną do dolnej
powierzchni stałej lub ruchomej, pochylni rufowej (2)
lub do rufowej części (6), kadłuba statku. W swojej
wlotowej części (4) kierownica jest ukształtowana
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stycznie do kierunku strumienia zaśrubowego, a w
wylotowej części (5) kierownica jest ukształtowana
równolegle do wzdłużnej płaszczyzny symetrii stat
ku. Kierownica (1) jest zamocowana ruchomo lub na
stałe do rufowej części (6) kadłuba statku lub do r u 
fowej pochylni (2).
(2 zastrzeżenia)

B64D

P. 216416 T

16.06.1979

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec", Polska (Riamir Adamović Izmaiłov, Wiesław
Szczepański, Michaił Ivanović Borovkov, Włodzimierz
Komas, Marian Kopacz, Jan Kuroń, Zygmunt Szcze
ciński).
Sposób i układ do rozpylania substancji ciekłych
ze statku powietrznego

B63H

P. 216227 T

08.06.1979

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte, Gdynia, Polska (Władysław Wojnowski,
Adam Charahalis).
Sposób napędu kombinowanego okrętów szybkich,
w którym silniki turboodrzutowe stanowią zespoły
mocy szczytowej
Przedmiotem wynalazku jest sposób napędu kombi
nowanego okrętów szybkich, w którym silniki turbo
odrzutowe stanowią zespoły napędowe mocy szczyto
wych a napęd podstawowy okrętu stanowią tłokowe
silniki spalinowe lub turbozespoły spalinowe.
Sposób według wynalazku polega na tym, że napęd
szczytowy stanowią silniki turboodrzutowe pracujące
razem z napędem podstawowym dla realizacji dużych
i maksymalnych prędkości pływania, przy czym sil
niki turboodrzutowe zamontowane są na fundamen
tach tak, że jest możliwość ich obrotu w celu zmiany
kierunku działania siły naporu w płaszczyźnie pio
nowej dla poprawienia charakterystyk oporowych
oraz w płaszczyźnie poziomej dla sterowania kursem
okrętu. Sposób według wynalazku szczególnie może
znaleźć zastosowanie do napędu okrętów szybkich ty
pu półpoślizgowego, poduszkowców i poduszkowców
bocznościennych.
(2 zastrzeżenia)
B64C

P. 210588

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania
energii strumienia powietrza oraz uproszczenia układu
rozpylania.
Sposób rozpylenia substancji ciekłych ze statku po
wietrznego polega na tym, że sprężone powietrze, od
bierane od silnika (9) doprowadza się kanałami (3)
bezpośrednio do rozpylaczy (5) gdzie napotyka na
strumień substancji ciekłych, podawanych w sposób
grawitacyjny kanałami (4) rozpyla je w komorach
rozpylaczy (5) wyrzucając rozpyloną substancję w po
wietrze.
Układ do rozpylenia substancji ciekłych ze statku
powietrznego ma instalację grawitacyjną substancji
ciekłych, składającą się ze zbiornika (1) z łącznikiem
(2), dennicy awaryjnego zrzutu (7) oraz kanałów roz
prowadzających (4) wzdłuż skrzydła oraz ma insta
lację sprężonego powietrza odbieranego od silnika (9),
kanały (3) z zabudowanymi przepustnicami (10) i (17)
oraz szereg rozpylaczy (5), przy czym obydwie insta
lacje zsynchronizowane są instalacją hydro-elektryczną (13) i (15).
(7 zastrzeżeń)

28.10.1979

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Jerzy Wolf).
Zakończenie skrzydła miękkopłata
lub sprężystego skrzydła
Zakończenie skrzydła według wynalazku, w którym
powłoka (4) jest zamocowana do belki krawędzi na
tarcia (2), stanowiącej krawędź natarcia skrzydła, a
na końcu skrzydła do poprzecznej względem krawę
dzi natarcia rury-żebra, zwanej „ścinem" (1) lub (12),
charakteryzuje się tym, że ścian (1) lub (12) zamoco
wany jest wychylnie do belki krawędzi natarcia (2)
za pomocą przegubu (3) lub łożyska (13).
Rozwiązanie według wynalazku umożliwia w znacz
nym zakresie wzrost skręcenia geometrycznego skrzy
dła przy wzroście jego kąta natarcia i jednocześnie
zanik skręcania przy nadmiernym zmniejszeniu kąta
natarcia.
(5 zastrzeżeń)

B64G

P. 216373 T

16.06.1979

Ludomir Kelpe, Warszawa (Ludomir Kelpe).
Sposób transportu ładunku użytecznego zwłaszcza na
orbitę okołoziemską i urządzenie do stosowania tego
sposobu
Sposób według wynalazku polega na przeprowadze
niu startu jednostki transportowej ładunku użytecz
nego w dwóch etapach. Etap I-szy startu polega na
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pokonaniu oporu bezwładności masy startowej ora/,
wyniesieniu ładunku do górnych warstw atmosfery
przy poomcy środków i urządzeń pomocniczych nie
wchodzących w skład masy startowej jednostki trans
portowej na orbitę. Etap Il-gi natomiast polega na
wyniesieniu ładunku z górnych warstw atmosfery na
orbitę satelitarną przy pomocy urządzeń napędu tra
dycyjnego wchodzących w skład masy startowej, przy
czym napęd tradycyjny jest wspomagany przez nie
które urządzenia wykorzystywane w etapie pierwszym
startu, zwłaszcza przy pokonywaniu siły ciążenia.
Urządzenie do realizacji tego sposobu stanowi zespół
urządzeń naziemnych, zespół startowy i zespół silni
ków rakietowych. Zespół urządzeń naziemnych sta
nowi układ rurowy umieszczony w wykopie startowiska, przeznaczony do wytworzenia poduszki powie
trznej pod stosem ładunkowym (1).
Zespół urządzeń startowych stanowi wiązka stratosów wypełnionych wodorem (2) oraz gorącym powie
trzem (3) i zespół śmigłowców (4) holujących i uno
szących ładunek (1).
Zespół rakietowych silników stanowi kilka konwen
cjonalnych silników rakietowych (9) zainstalowanych
na jednostce ładunkowej (1). Ponadto do wspomagania
silników rakietowych platforma ładunkowa (1) od
spodu ma fartuch (6) oraz dysze (5) spalające wodór
doprowadzony do nich rękawami (7). W dolnych war
stwach wodór spala się z powietrzem atmosferycz
nym, natomiast w górnych warstwach tlen pobierany
jest ze stratosów (3).
(15 zastrzeżeń)

B65B

Nr 12 (170) 198Q
P. 216066

T

01-06.1979

Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego, Zielona
Góra, Polska (Andrzej Bereza).
Automat do pakowania materiałów drobnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji automatu, która zapewni rozdziele
nie spadających z kubełków transportera zwartych
porcji materiałów oraz w miarę sukcesywne kierowa
nie poszczególnych części do otworu rury, nierucho
mej eliminując tym samym zapychanie otworów i
przestoje urządzenia.
Wynalazek dotyczy automatu do pakowania mate
riałów drobnych w torebki z folii termozgrzewalnej,
zwłaszcza pyzów z mięsnym nadzieniem. Automat we
dług wynalazku złożony z dozownika objętościowego,
transportera kubełkowego i maszyny pakującej cha
rakteryzuje się tym, że maszyna pakująca (1) u gór
nego wlotu nieruchomej rury (2) ma usytuowany obro
towy lej zasypowy (3), który w swej górnej części
jest wyposażony w co najmniej dwa skrzyżowane
pręty (4) wklęsłe w kierunku wnętrza leja, które po
wodują rozdzielenie spadających zwartych porcji ma
teriałów drobnych (7) na całą powierzchnię leja za
sypowego (3) i przez to uniknięcie zapychania wlotu
nieruchomej rury (2). Odpowiednio dobrana prędkość
obrotowa leja zasypowego (3) zapewnia powolne zsu
wanie się materiałów drobnych (7) po wewnętrznej
powierzchni stożka (8) stanowiąc dodatkowe zabezpie
czenie wlotu nieruchomej rury (2).
(2 zastrzeżenia)

B65B

P. 218316

14.09.1979

Pierwszeństwo: 14.09.1978 - Włochy (nr 3532 A/78)
G.D. Societa per Azioni, Bologna, Włochy (Seragnoli
Enzo).
Urządzenie pakujące
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowanie
konstrukcji urządzenia dającego się łatwo przestawić
z pakowania wyrobów w opakowania o kształcie wy
dłużonym, w których poszczególne wyroby stykają
się ze sobą bokami o największej powierzchni, na
formowanie opakowań, w których poszczególne wy
roby stykają się ze sobą bokami o najmniejszej po
wierzchni.
Urządzenie pakujące, zawiera pierwszą obrotową
głowicę (8) obracającą się skokowo wokół swojej osi,
mającą równomiernie rozmieszczone promieniowe ko
mory (9) mieszczące poszczególne wyroby (3), przy
czym komory (9) zatrzymują się w dwóch położeniach
przesuniętych o 90° względem siebie, drugą obrotową
głowicę (18), której oś obrotu jest prostopadła do osi
obrotu pierwszej głowicy, mającą równomiernie roz
mieszczone, promieniowe komory (19) mieszczące ze-

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 12 (170) 1980

staw wyrobów (3), mechanizm zawijający, mający gło
wicę zawijającą (24), obracającą się skokowo wokół
osi równoległej do osi obrotu drugiej głowicy (18),
zaopatrzoną w równomiernie rozmieszczone komory
(25), mieszczące zestawy wyrobów (3) podawane z dru
giej głowicy (18) przez ramię wysuwające (29) oraz
popychacz (30), usytuowane pomiędzy drugą głowicą
(18) a mechanizm zawijającym. Druga głowica ob
rotowa (18) oraz mechanizm zawijający są osadzone
w obudowie (13), przesuwnej względem łoża (11), po
między położeniami (41) w strefie przenoszenia, w
których zachodzi przenoszenie wyrobów (3) z pierw
szej głowicy (8) na drugą głowicę (18), odpowiadają
cymi położeniom zatrzymania się komór (9) pierw
szej głowicy (8). Pomiędzy głowicami (8, 18) działają
popychacze (20), przesuwne odpowiednio równolegle
do osi obrotu głowic (8, 18), przenoszące produkty (3)
z pierwszej głowicy (8) na drugą głowicę (18). Ponad
to urządzenie zawiera zespół nastawiający, przesu
wający obudowę (13) względem łoża (11) urządzenia,
mocujący drugą głowicę (18) w ustalonych położeniach
(41) względem pierwszej głowicy, za pomocą śrub (33)
działających na belki (32) obudowy (13).
(6 zastrzeżeń)

B65D

P. 210255

B65D
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P. 215826

24.05.1979

Pierwszeństwo: 25.05.1978 - Szwecja (nr nr 7806041-5,
7806042-3 i 7806043-1)
Bruces Mekaniska Verkstads Aktiebolag, Landskorona, Szwecja.
Pojemnik otwarty plaski do transportu materiałów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji pojemnika, która umożliwiałaby łatwe
operowanie ścianą tylną, dla jej opuszczenia do pozy
cji spoczynku i podnoszenia do pozycji roboczej oraz
skuteczne blokowanie w tej pozycji.
Pojemnik otwarty płaski do transportu materiału,
charakteryzuje się tym, że zakotwienie tylnej ściany
(2, 3) ma zespół zawiasowy z wałkiem (18), w którym
lub na którego zakończeniu jest osadzony zabezpie
czony przed obrotem co najmniej jeden skrętny drą
żek (20, 21), przy czym skrętny drążek (20, 21) jest
wysunięty wzdłużnie z przegubowego wałka (18) tyl
nej ściany (2, 3), zaś drugie zakończenie skrętnego
drążka (20, 21) jest osadzone i zabezpieczone przed
obrotem w ładunkowej płaszczyźnie (1), zaś drążek
skrętny (20, 21) jest zabezpieczony przed rozciąganiem,
gdy tylna ściana (2, 3) ma położenie pośrednie pomię
dzy położeniem spoczynkowym, a położeniem robo
czym.
(14 zastrzeżeń)

11.10.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Prze
mysłu Mięsnego, Wrocław, Polska (Piotr Szarski,
Krzysztof Ausbiter).
Sposób wytwarzania pojemnika wózka i pojemnik
wózka otrzymany tym sposobem
Pojemnik wózka przeznaczony jest szczególnie na
element konstrukcyjny ręcznego wózka transportowe
go do mięsa.
Sposób wytwarzania pojemnika zwłaszcza pojem
nika spawanego z dennicy i elementów ścian polega
na tym, że spoinę (11) łączącą dennicę (1) ze ścianą
pochyloną pojemnika wykonuje się wzdłuż linii ła
manej stanowiącej ramiona trójkąta równoramienne
go.
Pojemnik wózka charakteryzuje się tym, że ma
przednią ścianę pochyloną w stosunku do dna den
nicy pod kątem rozwartym równym pochyleniu ścia
ny płaskiej dennicy (1), a spoina (11) łącząca dennicę
(1) ze ścianą pochyloną pojemnika wykonana jest
wzdłuż linii łamanej o kształcie ramion trójkąta rów
noramiennego.
(3 zastrzeżenia)

B65D
A47G

P. 216285

T

12.06.1979

Edward Malka, Łódź, Polska (Edward Malka).
Dozownik produktów sypkich,
zwłaszcza przypraw spożywczych
Dozownik produktów sypkich, zwłaszcza przypraw
spożywczych jak sól, pieprze itp. stanowi przykrycie
pojemnika, którego wieczko (1) odchylane jest kąto
wo na zewnątrz na osi (8), przy czym wielkość wy
chylenia wieczka (1) i jego powrót blokowane są na
ściance (3) w przestrzeni (5). Powrót wieczka (1) do
pozycji wyjściowej - zamknięcia, wymuszony jest
elementem sprężystym, którym może być również
skrętna sprężyście ośka (8).
Dozownik umożliwia kontrolowane dozowanie pro
duktu sypkiego z pojemnika (7).
(1 zastrzeżenie)
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Sposób i urządzenie według wynalazku mają za
stosowanie do rozładunku materiałów rozdrobnionych
szczególnie sproszkowanych, z silosów i zbiorników z
tak zwanymi dnami poziomymi, wyposażonych w dol
nej części z rozładowcze urządzenia aeracyjne.
(6 zastrzeżeń)

B65G

P. 210338

16.10.1978

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„BIPROMET", Katowice, Polska (Antoni Wyrwała).
Urządzenie do mechanicznego transportu i rozdziału
do oddzielnych pojemników materiałów sypkich
i granulowanych
Urządzenie do mechanicznego transportu i rozdziału
do oddzielnych pojemników materiałów sypkich i gra
nulowanych ma zastosowanie przy segregacji mate
riałów według ich właściwości fizyko-chemicznych.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że ma przenośnik (2) taśmowy ze zgarniaczami
(3) dwustronnego działania połączonymi z siłowni
kiem (4) a po obu stronach przenośnika (2) są zawie
szone pojemniki (7) z kontrolnymi szczelinami (8) oraz
odchylnymi klapami (9) zamykanymi zatrzaskami
(10).
(1 zastrzeżenie)

B65G

P. 210469

23.10.1979

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Bu
downictwa „ZREMB", Warszawa, Polska (Witold Kalisiak, Jerzy Kawiecki).
Sposób i urządzenie do rozładunku materiałów
rozdrobnionych z silosów
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie
całkowitego
opróżniania silosów o dużych pojemnościach z mate
riałów rozdrobnionych, zwłaszcza sproszkowanych.
Sposób rozładunku materiałów rozdrobnionych z si
losów polega na upłynnieniu górnej, nie sprasowanej
warstwy tego materiału za pomocą urządzeń aeracyjnych umieszczonych w dnie silosu a następnie spro
wadzaniu upłynnionego materiału do otworu rozła
dowczego w dolnej części silosu, przez warstwy nie
upłynnione, za pomocą pochylonych półotwartych ry
nien aeracyjnych. Skroplmy wydzielane z rozprężane
go powietrza wyprowadza się na zewnątrz silosu przez
zawory spustowe.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że jest wyposażone w pochyłe połtwarde rynny
aeracyjne (12) z bocznymi szczelinami podłużnymi (17)
i z górnymi osłonami (16) oraz w odgałęzienia (20)
przewodów sprężonego powietrza zakończone zawo
rami spustowymi (21) na zewnątrz silosu.

B65G

P. 210470

23.10.1978

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Bu
downictwa „ZREMB", Warszawa, Polska (Jerzy Kalisiak, Jerzy Kawiecki).
Sposób i urządzenie do likwidacji zasklepień
materiałów rozdrobnionych w kanałach den silosów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie likwidacji za
sklepień materiałów rozdrobnionych w kanałach den
silosów oraz poprawy działania urządzeń rozładow
czych silosów o dużej pojemności.
Sposób likwidacji zasklepień materiałów rozdrob
nionych w kanałach den silosów z dnami poziomymi
polega na upłynnianiu w pierwszej kolejności górnych
odciążonych warstw zasklepień i ich spływie do otwo
ru rozładowczego ponad dolną, celowo nie upłynnioną
warstwą tych materiałów a następnie na upłynnieniu
i spływie dolnych, uprzednio odciążonych warstw ma
teriałów rozdrobnionych. Urządzenie według wyna
lazku charakteryzuje się tym, że jest wyposażone w
dodatkowe płyty aeracyjne (13), usytuowane w nie
wielkiej odległości od otworu zasypowego (4), ponad,
płytami aeracyjnymi umieszczonymi na dnie kanałów.
Skroplmy wydzielone z rozprężonego powietrza wy-
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prowadza się na zewnątrz silosu za pośrednnictwem
odpowiednio pochylonych przewodów powietrznych
(9) i ich odgałęzień (16) oraz zaworów spustowych (17).
Sposób i urządzenie według wynalazku mają za
stosowanie do rozładunku materiałów rozdrobnionych,
szczególnie sproszkowanych, z silosów wyposażonych
w dolnej części w rozładowcze urządzenia aeracyjne.
(4 zastrzeżenia)

B65G

P. 216048 T

31.05.1979

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET",
Kolbuszowa, Polska (Bronisław Grab).
Chwytak do jednoczesnego zaciskania kilku drobnowymiarowych prefabrykatów żebletowych na czas ich
przemieszczania oraz sposób stosowania

B65G

P. 210506

24.10.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przemy
słu Mięsnego, Wrocław, Polska (Henryk Krajewski).
Sposób grupowego transportu i magazynowania
wózków ramowych oraz urządzenie do stosowania
tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie lepszego wyko
rzystania powierzchni magazynowania oraz przestrze
ni ładunkowej środków transportu międzyoperacyjnego wózków ramowych.
Sposób grupowego transportu i magazynowania
wózków ramowych zwłaszcza wędzarniczych polega
na grupowym zestawieniu do magazynowania i trans
portowania w dowolnych ilościach wózków, zachodzą
cych między siebie odpowiednimi prętami ram pu
stych wózków.
Urządzenie w/g wynalazku składa się z odpowiednio
połączonych prętów (1) i (2) stanowiących ramy bocz
ne, połączone ze sobą prętami (12) i (13).
Pręt (12) przy nasuwaniu wózków zachodzi pomię
dzy pręt (1) i najniższy pręt (3), oraz pręt (13) za
chodzi między pręt (5) i najwyższy pręt (6) do głę
bokości pręta (2).
(4 zastrzeżenia)

Chwytak według wynalazku składa się z zestawu
kilku par ramion (1) osadzonych na wspólnej osi (2)
w ich środkowym położeniu oraz połączonych obro
towo z ramionami górnymi (5), przymocowanymi za
pośrednictwem uchwytów (7) do zawiesia (6), i tra
wersy (8).
Na osi głównej (2) są osadzone tulejki (13) ze ścię
tymi brzegami, a między tymi tulejkami są osadzone
tulejki (15) ze ściętymi w kierunku odwrotnym koń
cówkami, zaopatrzone w dźwigienki (17).
Przy stosowaniu chwytaka do unoszenia prefabry
katów ze stanowiska dojrzewania, poprzez przechyle
nie ku dołowi dźwigienek następuje lekkie rozchyla
nie prefabrykatów powodujące pozostawanie na pod
łożu znajdujących się nimi blach działowych.
Stosowanie chwytaków według wynalazku polega
na osadzeniu chwytaka na partię prefabrykatów i po
zetknięciu się łap chwytaka z czołowymi ściankami
prefabrykatów, po częściowym uniesieniu do góry
szczęki zaciskając się umożliwiają przenoszenie prefafabrykatów w określone położenie.
Po doniesieniu przemieszczanych prefabrykatów w
wyznaczone miejsce, szczęki automatycznie się roz
wierają, umożliwiając odjęcie chwytaka od prefabry
katów.
(7 zastrzeżeń)
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11.06.1979

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Pakujących,
Poznań, Polska (Janusz Steca, Piotr Basiński).
Urządzenie do warstwowego układania na palecie i
na przemian zdejmowania z niej stosu przedmiotów,
zwłaszcza skrzynek z butelkami
Wynalazek dotyczy urządzenia do warstwowego ukła
dania na palecie (2) i na przemian zdejmowania z niej
stosu przedmiotów, zwłaszcza do układania stosu
skrzynek (5) z pełnymi butelkami (6) i zdejmowania
stosu skrzynek (9) z pustymi butelkami (10).
Urządzenie to ma przenośniki (1, 4, 8) palet (2),
skrzynek (5) oraz skrzynek (9), wyposażone w stano
wiska przeładunkowe (3, 7, 11), które są rozmieszczone
najkorzystniej co 90° wzdłuż łukowego toru (20) gło
wicy chwytakowej (17), zamocowanej na ruchomym
wysięgniku (16) i zaopatrzonej w łapy zaciskowe. Za
sięg głowicy chwytakowej (17) obejmuje środkowe
stanowisko przeładunkowe (3) i na przemian jedno
ze skrajnych stanowisk przeładunkowych (7, 11).
(2 zastrzeżenia)

B56G

P. 216802 T

02.07.1979

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Trans
portu Technologicznego i Składowania Zakład Projektowo-Konstrukcyjny, Radom, Polska (Józef Krzystek, Henryk Kopeć, Adolf Pacek, Witold Plewka).
Rolka napędzana do przenośników rolkowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji rolki, która umożliwi przenoszenie
palet umieszczonych bezpośrednio na płaszczyznach
rolek o zróżnicowanym ciężarze z zachowaniem bez
pieczeństwa przeciążenia napędu oraz zapewni równo
mierną pracę zarówno w ruchu palety jak też jej za
blokowania na przenośniku.
Rolka napędzana do przenośników rolkowych, zwła
szcza o napędzie łańcuchowym charakteryzuje się tym,
że ma napędowy wałek (1) ułożyskowany w ramie
przenośnika (3) i w oprawie łożyskowej umieszczonej
w płaszczu rolki (6), który to wałek przenosi moment
obrotowy na płaszcz rolki (6) za pośrednictwem ścier
nej tarczy (12) dociskowej do ściernego czoła oprawy
łożyskowej (5) płaszcza rolki (6).
(1 zastrzeżenie)

B65G

P. 216496 T

20.06.1979

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol
ska (Zbigniew Łuczewski, Jan Majcherkiewicz, Leszek
Gajosiński, Krzysztof Stępiński).

B65G

P. 216805 T

02.07.1979

Osłona segmentowa obudowy podporowej
i przenośnika zgrzebłowego

Gentralne Laboratorium Chłodnictwa, Łódź, Polska
(Jerzy Oberg, Maciej Urbaniak, Stefan Okruszek).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie samoczynnego
przestawienia płyt osłony segmentowej obudowy pod
porowej i przenośnika zgrzebłowego zabezpieczającej
przed skutkami rozrzutu skał podczas eksploatacji
złóż kopalin za pomocą materiału wybuchowego.
Osłonę stanowią dwie ażurowe płyty stalowe (5),
(6), z których górna zawieszona jest przegubowo do
wysięgnika stropnicy (3) a dolna (6) zawieszona jest
do niej. Płyta dolna (6) ma od strony stropnicy (3),
w pobliżu swego przegubu (7), ukształtowany zderzak
(8), który w stanie pełnego osłonięcia obudowy (1) i
przenośnika (2) wsparty jest o nastawny ogranicznik
(9) korzystnie śrubowy, usytuowany w pobliżu prze
gubu (7) łączącego obie płyty (5), (6) osłony i na pły
cie górnej (5) od strony obudowy (1), a w stanie peł
nego odsłonięcia obudowy kształtowany? zderzak (8)
wsparty jest o stały ogranicznik (10) usytuowany w
wysięgniku stropnicy (3) obudowy (1). (1 zastrzeżenie)

Sposób transportowania owoców i warzyw w tunelu
zamrażalniczym i urządzenie do wykonywania tego
sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu transportu, który pozwoli uzyskać pro
dukt właściwie zamrożony i sypki oraz opracowania
takiej konstrukcji urządzenia transportowego, która
zapobiegnie nadmiernemu oblodzeniu i powstałym
wskutek tego trudnościom.
Sposób transportowania owoców i warzyw w tunelu
zamrażalniczym polega na tym, że warstwa surowca
zalegająca na taśmie siatkowej, znajduje się, wsku
tek nadmuchu od dołu zimnego powietrza, w stanie
półfluidalnym, a przemieszczanie się surowca w pozio
mie spowodowane jest zmianą kształtu powierzchni
taśmy siatkowej, wywołaną wymuszoną, cyklicznym
ruchem taśmy, falistym lub zbliżonym do falistego.
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Urządzenie do transportowania owoców i warzyw,
składa się z podłużnej ramy nośnej (7), złożonej z
dwóch odcinków, połączonych przegubowo, taśmy
siatkowej (2) rozpiętej luźno na prętach (4), przymo
cowanych na stałe do ramy w pewnych równych od
stępach. Do siatki, pośrodku każdego jej odcinka,
przymocowane są na stałe pręty (3). Pod siatką, rów
nolegle od odcinków ramy znajdują się dwa wały
napędowe (1), każdy składający się z dwóch odcin
ków, połączonych przegubowo. Wały te są napędzane
wspólnym zespołem napędowym (8). Wały napędowe
zaopatrzone są w odpowiednio profilowane elementy
(5), skierowane naprzemian do góry lub do dołu. Na
końcu ramy nośnej umieszczony jest zsyp (6), pod któ
rym znajduje się taśma transporterowa, przenosząca
zamrożony surowiec poza tunel zamrażalniczy.
(3 zastrzeżenia)

B65G

P. 216846 T

B65G
B30B
B29J
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P. 216909 .

06.07.1979

Pierwszeństwo: 06.07.1978 - RFN (nr P2829723.6)
Eduard Kiisters, Krefeld-Forstwald, Republika F e 
deralna Niemiec (Eduard Kiisters).
Układ taśm przenośnika oraz prasa do ciągłego wy
twarzania płyt z wiórów z drewna i podobnych ma
teriałów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji i układu taśm, aby w miejscu po
działu następujących po sobie taśm przenośnika uzy
skać przejście materiału na taśmę możliwie bez za
kłóceń oraz wyeliminowanie wpływu temperatury z
miejsca prasowania na taśmę przenośników.
Układ taśm przenośnika zawiera dwie taśmy (2,
51) przenośnika, których górne odcinki usytuowane
między bębnami napinającymi, leżą na prawie jedna
kowej wysokości napędzane w jednym kierunku i
umieszczone jedna za drugą oraz urządzenie pomoc
nicze do przekazywania materiału z jednej taśmy na
następną. Urządzenie pomocnicze zawiera ciecz (55)
umieszczoną w uszczelnionej od dołu komorze (54)
usytuowanej między ostatnim bębnem napinającym
(53) pierwszej taśmy a pierwszym bębnem napinają
cym (11) następnej taśmy. Ciecz (55) ma ciężar właści
wy większy niż ciężar właściwy przenoszonego mate
riału i nie zwilża go.
Prasa do wywierania nacisku powierzchniowego
charakteryzuje się tym, że dolny układ taśm (2, 51)
jest podzielony bezpośrednio przed wejściem w od
cinek (3) prasowania i w miejscu (50) jest usytuowa
ne urządzenie do przenoszenia materiału (4).
(8 zastrzeżeń)

04.07.1979

Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice", Mysło
wice, Polska (Zdzisław Matjasik, Norbert Palka, Jan
Woźnica, Zbigniew Kozłowski).
Urządzenie do napinania taśmy podczas pracy
w przenośnikach taśmowych
Urządzenie według wynalazku, pozwalające na re
gulację napinania i zbieżności taśmy przenośnika pod
czas pracy, ma do bębna (2) przyłączone przesuwniki
(4), które umieszczone są w osi urządzenia, działanie
ich powoduje napinanie lub luzowanie taśmy (6) oraz
umożliwia regulację jej zbieżności. Podporami taśmy
(6) są rolki (3) umieszczone na krańcach urządzenia.
Urządzenie nadaje się do stosowania w przenośni
kach taśmowych transportujących materiał sypki,
zwłaszcza w robotach górniczych pod ziemią.
(2 zastrzeżenia)

B65G

P. 216950

T

06.07.1979

Stanisław Malinowski, Nowa Sól, Polska (Stanisław
Malinowski).
Urządzenie do nabierania, przenoszenia
i ładowania materiałów sypkich
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie nabierania ma
teriałów sypkich z hałd i urobisk bez zakłóceń nie
zależnie od kąta nachylenia przenośników podwozia.
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do nabie
rania, przenoszenia i ładowania materiałów sypkich
z hałd lub miejsc wydobywania na środki transporto
we. Urządzenie składa się z przenośników taśmowego.
(1) i kubełkowego (2) zamocowanych na podwoziu (3).
W przedniej części przenośnika (2) usytuowany jest
ślimak podający (5). Zmianę położenia przenośników
(1 i 2) względem podwozia (3) uzyskuje się przy po
mocy siłowników (6 i 7). Ślimak podający (5) w poło
wie swojej długości ma zwoje o przeciwnych kierun
kach skrętu.
(1 zastrzeżenie)
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prostokątny otwór (15) w dnie kosza (9) zamkniętego
od spodu klapą (17). Rama ruchoma (7), ściana ru
choma (12) oraz dwudzielna klapa (17) uruchamiane
są za pomocą siłowników hydraulicznych.
Urządzenie według wnyalazku jest łatwo przemie
szczanie wraz z przenośnikiem i nie wymaga wyko
nania obszernych górniczych prac przygotowawczych.
(2 zastrzeżenia)

B65G

P. 217125

T

13.07.1979

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol
ska (Jan Majcherkiewicz, Leszek Gajosiński, Zbig
niew Łuczewski).
Skrzynia do załadunku przenośnika

B65G

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie załadunku prze
nośnika taśmowego lub zgrzebłowego pracującego w
niskim wyrobisku górniczym.
Skrzynia według wynalazku ma podstawę (1) sta
nowiącą zarazem płozę mechanizmu dźwigniowego,
która mocowana jest do konstrukcji przenośnika (2)
bądź bezpośrednio do spągu (3) wyrobiska. Do pod
stawy (1) utwierdzone są przegubowo siłowniki oraz
ramiona mechanizmu dźwigniowego, które drugimi
swymi końcami złączone są przegubowo z koszem (5)
zasypowym, przy jego górnej krawędzi (6).
Kosz (5) ma kształt leżącego prostopadłościanu ot
wartego od góry. Wewnątrz kosza (5) jest zabudowa
na co najmniej jedna ruchoma i przesuwna ściana
(7), służąca do wypychania urobku z kosza (5) po
przez otwór (11) w dnie zamkniętym od spodu dwu
dzielną klapą. Do opróżniania kosza (5) skrzynia jest
przemieszczana w górę nad przenośnik (2).
Skrzynia według wynalazku jest łatwo przemieszczalna wraz z przenośnikiem (2) i nie wymaga wy
konania obszernych górniczych prac przygotowaw
czych.
(1 zastrzeżenie)

Pierwszeństwo:

P. 217126 T

13.07.1979

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol
ska (Leszek Gajosiński, Jan Majcherkiewicz, Zbigniew
Łuczewski).
Urządzenie do załadunku przenośnika
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie załadunku prze
nośnika taśmowego lub zgrzebłowego pracującego w
niskim wyrobisku górniczym.
Urządzenie ma podstawę (1) utwierdzoną do spągu
(3) w pobliżu stacji zwrotnej przenośnika (2). Do niej
przegubowo jest mocowana, prowadzona mechaniz
mem dźwigniowym ruchoma rama (7), na której osa
dzony jest zasypywany urobkiem kosz (9) o kształcie
leżącego prostopadłościanu otwartego od góry. We
wnątrz kosza (9) są zabudowane ruchome ściany (12),
służące do wypychania urobku z kosza (9) poprzez

T

20.07.1979

21.07.1978 - Czechosłowacja (nr PV
2571-77).

CHEMIKA, Obchodny podnik, Bratysława, Czechosło
wacja.
Urządzenie do transportowania butli z acetylenem
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia tran
sportowanej ilości acetylenu na jednym pojeździe
oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ro
botnikom zatrudnionym przy napełnianiu i transpor
cie acetylenu.
Urządzenie do transportowania acetylenu w butlach
ciśnieniowych wypełnionych płynną, porowatą sub
stancją z acetonem, składające się z przyczepy jezd
nej, mającej środki odpowiednie do zamocowania tych
butli ciśnieniowych, charakteryzuje się tym, że przy
czepa jezdna (1) jest wyposażona w przewód ruro
wy (3) do napełniania lub opróżniania butli ciśnie
niowych (2) z acetylenem bezpośrednio na przycze
pie jezdnej (1).
(2 zastrzeżenia)

B65G
B65G
E21F

P. 217277

P. 219064

19.10.1979

Pierwszeństwo: 2010.1978 - RFN (nr P2845799.0)
Gustav Georg Veith GMBH und Co. KG, Monachium,
Republika Federalna Niemiec.
Urządzenie do wewnątrzzakładowego transportu pod
wieszonego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
takiego urządzenia transportowego za pomocą pro
stych środków, które umożliwiałoby ciągły przebieg
produkcji i szybkie dostosowanie do różnych prze
biegów produkcji.
Urządzenie do wewnątrzzakładowego transportu
podwieszonego z układem szyn, mającym pętle sta
nowisk pracy osiągane oddzielnie przez szyny do
jazdowe, charakteryzuje się tym, że dwie lub więcej
pętli stanowisk pracy (2) połączonych jest ze sobą
przez zwrotnice (8) lub elementy mostkujące (11,13)
bezpośrednio w pętle grup stanowisk pracy.
(6 zastrzeżeń)
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P. 219360

31.10.1979

Pierwszeństwo: 31.10.1978 - RFN (nr P2847259.5)
Zóller - Kipper GmbH, Mainz - Laubenheim, Re
publika Federalna Niemiec.
Urządzenie podnośnikowo-odchylnikowe lub odchylnikowe do opróżniania pojemników różnej wielkości

B65G

P. 219300

29.10.1979

Pierwszeństwo: 03.11.1978 - Francja (nr 7831182)
Fives - Cail Babcock, Paryż, Francja.
Urządzenie do składowania produktów luzem na ko
łowym składowisku ujednoradniającym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji urządzenia, która zapewni przesuwa
nie początku toru kołowego w zależności od ilości
produktów doprowadzanych do transportera zasilają
cego i umożliwi utrzymywanie stałej wysokości stosu
całkowicie utworzonego za każdym razem, gdy część
stosu utworzonego jest zakończona i przechodzi się
więc z drugiej strefy do pierwszej.
Urządzenie do składowania produktów luzem na
kołowym składowisku ujednoradniającym zawiera narzucarkę (7) napędzaną kołowym ruchem powyżej
stosu tworzonego (2), wzdłuż toru w kształcie łuku
koła, transporter (9) zasilający tę narzucarkę, oraz
środki do przesuwania początku tego toru.
Środki do przesuwania początku toru zawierają
obrotowy czujnik (17) wału napędowego narzucarki
(7) emitujący impulsy w ilości proporcjonalnej do
kąta obrotu tej narzucarki, oraz licznik (18), do któ
rego wprowadza się okresowo stałą ilość impulsów
proporcjonalną do rozległości kątowej stosu (2), przy
czym ta ilość jest korygowana okresowo o stałą ilość
impulsów odpowiadającą przesunięciu o stały skok,
emitowaną przez środki sterowania (11, 12) ilości
wstępnie określonej produktów dostarczanych do
transportera (9) narzucarki (7).
(5 zastrzeżeń)

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie podnośni
kowo-odchylnikowe lub odchylnikowe do opróżnia
nia pojemników różnej wielkości, zwłaszcza do opróż
niania pojemników na śmieci, o różnej wielkości do
zbiorczego pojemnika śmieciarek samochodowych, w
którym występują dwa pojedyncze urządzenia pod
nośnikowo-odchylnikowe lub pojedyncze urządzenie
odchylnikowe, umieszczone obok siebie, uruchamiane
w zależności od wyboru oddzielnie lub wspólnie za
pomocą zaworów sterowniczych i siłowników, oraz
których urządzenia chwytakowe są przystosowane
kształtem i rozmieszczeniem do wspólnego podchwy
tywania pojemnika za pomocą obu pojedynczych urzą
dzeń podnośnikowo-odchylnikowych lub pojedynczych
urządzeń odchylnikowych.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że oba pojedyncze urządzenia podnośnikowo-od
chylnikowe (20a i 20b) lub pojedyncze urządzenia od
chylnikowe są wyposażone w jednakowe, a zwłaszcza
jednakowo rozsuwane, siłowniki (23, 34), które są
włączone do dwóch jednakowych obwodów (A, B)
czynnika roboczego, zawierających w każdym przy
padku jeden rozdzielacz (37a, 37b) wprowadzający
położenie zerowe, suw roboczy oraz suw powrotny,
przy czym oba te obwody (A, B) czynnika roboczego
są łączone ze sobą w zależności od wyboru, równo
legle względem siebie, za pomocą zaworu odcinająco-przełączeniowego (38) swymi przewodami dopływo
wymi (54a, 54b), łączącymi rozdzielacze (37a, 37b) z
siłownikami (23, 34).
(18 zastrzeżeń)
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09.10.1978

Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin", Kleczew, Pol
ska (Janusz Niewiadomski, Antoni Woźniak).
Układ do automatycznego napinania taśmy przenoś
nika
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji układu, która pozwala uzyskać
selektywne działanie zabezpieczenia i pomiar sił z
niespotykaną dotychczas dokładnością.
Układ do automatycznego napinania taśmy prze
nośnika, w którym obwody wykonawcze poszczegól
nych stopni sterujących napędem silnika wózka na
pinającego taśmę połączone są z obwodem sterują
cym napędem przenośnika charakteryzuje się tym,
że w mechanizmie napinania taśmy ma czujnik tensometryczny (1), który jest połączony poprzez wzmac
niacz napięcia stałego (2) z dyskryminatorami napię
cia stałego z histerezą (3, 4, 5, i 6) pracującymi w
układzie sumowania napięć, zaś z wyjściem wzmac
niacza napięcia stałego (2) połączony jest konwerter
napięcia - prąd (7), z którym połączony jest mier
nik siły (8).
(2 zastrzeżenia)

B66B

P. 210305

14.10.1978

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Ma
szyn Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Tadeusz
Tłuścik, Jan Kalita, Tadeusz Byrczek).
Układ elektryczny sterowania mechanizmu wysprzęglania luźnego bębna maszyny wyciągowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zdalnego i bez
piecznego sterowania wsprzęglaniem bębna i jego za
hamowania.
Układ charakteryzuje się tym, że ma w obwodzie
bezpieczeństwa maszyny wyciągowej trzy równolegle
połączone gałęzie, z których pierwsza zawiera szere
gowo połączone styki (15, 16, 17, 14) łącznika (1), kon
troli rozsprzęglania bębnów, łącznika (2) kontroli zesprzęglenia zespołu sterowania krzywkowego, łączni
ka elektromagnesu (8), zaworu ustalającego ciężarowo luźny bęben i pomocniczego przekaźnika kontroli
zasprzęglenia kół zespołu sterowania krzywkowego,
a druga zawiera szeregowo połączone styki (18, 19,
20, 21) łącznika (1), łącznika (2), przełącznika (3)
rozsprzęglania bębnów i łącznika elektromagnesu (8),
bocznikowane stykiem (22) przełącznika (3), przy
czym obie te gałęzie są połączone szeregowo z rozwiernym stykiem (4), łącznika kontroli stanu zero
wego zespołu sterowania krzywkowego, natomiast
trzecią gałąź stanowi styk (5) łącznika hamulca ma
newrowego.
Ponadto układ jest wyposażony w elektromagnes
(7) sterujący zaworem ustalającym luźny bęben i w
elektromagnes (9), zaworu zabezpieczenia mechaniz
mu sprzęgłowego.
(2 zastrzeżenia)
B66B

P. 210183

09.10.1978

Kopalnia Węgla Kamiennego „1 Maja", Wodzisław
Śląski, Polska (Franciszek Krzempek, Roman Sucha
nek).
Prowadnica ramowa do wymiany zespołu lin nośnych
w szybach kopalnianych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji prowadnicy, która^ zapewni samo
czynną kompensację różnic długości poszczególnych
lin oraz zmniejszy pracochłonność wymiany lin.
Przedmiotem wynalazku jest prowadnica ramowa
do wymiany zespołu lin nośnych naczyń wyciągo
wych w szybach kopalnianych. Prowadnica składa
się z dwóch równoległych poprzeczek (1) połączonych
ze sobą prowadnikami (4). Na prowadnikach są za
budowane suwliwie ruchome zaciski (3) do lin noś
nych. Na poprzeczkach natomiast zabudowane są sta
łe zaciski (2), które znajdują się w linach przebiegu
lin nośnych, do których przymocowana jest prowad
nica.
(1 zastrzeżenie)
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P. 210242

11.10.1978

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Leonard Denkowski, Tadeusz Węgrzyniak).
Mechanizm podnoszenia, wychylania trawersy, krzy
żowej na suwnicach, a zwłaszcza suwnicach hutni
czych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon
strukcji oraz zmniejszenia jej ciężaru.
Mechanizm według wynalazku charakteryzuje się
tym, że ma cztery bębny linowe (6), z których dwa
skrajne napędzane są przez oddzielne przekładnie
zębatą (5), a środkowe przez wspólną przekładnię
zębatą (5), natomiast całym echanizm napędzany jest
dwoma silnikami (1), które połączone są ze skrajny
mi przekładniami sprzęgłami elastycznymi z zainsta
lowanymi na nich hamulcami. Środkowa przekład
nia połączona jest z drugimi czopami silników (1)
za pomocą sprzęgieł rozłączalnych, sterowanych, ela
stycznych (2) z zainstalowanymi na nich hamulcami
(4), a ponadto do bębnów przy pomocy przestrzenne
go układu lin podwieszona jest krzyżowa trawersa
z elementem lub elementami chwytnymi do przeno
szenia ładunków. Korzystnie sprzęgła rozłączalne są
sprzęgłami elektromagnetycznymi wbudowanymi w
sprzęgła elastyczne.
.
(2 zastrzeżenia)

B66C

P. 210502

67

Łącznik będący zakończeniem ramion dźwigu zło
żony jest ze sztywnego łącza (1), w którego wsporni
kach (2) na sworzniu (3) osadzone są obrotowo haki
(4 i 5).
(1 zastrzeżenie)
B66C
Pierwszeństwo:

P. 215927
31.05.1978 - Wielka
25104/78)

28.05.1979
Brytania

(nr

Coles Cranes Limited, Sunderland, Wielka Bryta
nia (William Roy Thomsson).
Suraw, zwłaszcza żuraw zrównoważony stabilnie za
montowany na ciężarówce
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia udź
wigu przy tym samym promieniu lub zwiększenia
promienia wysięgu przy tym samym udźwigu.
Żuraw według wynalazku charakteryzuje się tym,
że zawiera maszt zaopatrzony w wysięgnik kratow
nicowy (12) oraz wysięgnik latający (14) zamocowany
do masztu na jego końcu lub w punkcie leżącym na
dolnej połowie wysięgnika kratownicowego, przy czym
maszt ma kilka segmentów teleskopowych (2, 4, 6, 8)
i jest korzystnie zamontowany na pojeździe. Wysięg
nik latający (14) jest połączony obrotowo z wysięg
nikiem kratownicowym (12) przy szczycie masztu.
(8 zastrzeżeń)

24.05.1978

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samocho
dowej, Sulejówek k.Warszawy, Polska (Włodzimierz
Wilson).
Łącznik górny dźwigu „strzała"
Przedmiotem wynalazku jest łącznik górny dźwigu
drągowego „strzała" stosowanego na wozach pogoto
wia technicznego lub w zunifikowanych urządzeniach
ewakuacyjnych (ZUE-1) w wojsku.
B66C

P. 217286 T

19.07.1979

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama", Rybnik, Pol
ska (Władysław Koś).
Urządzenie do regulacji odległości zawieszenia naczy
nia wydobywczego od miejsca zamocowania liny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiego i bez
piecznego korygowania odległości zawieszenia naczy
nia wydobywczego od miejsca zamocowania liny w
górniczych wyciągach pionowych, zwłaszcza w wycią
gach wielolinowych.
Urządzenie do regulacji odległości składające się .z
przesuwnych względem siebie łubków charakteryzu
je się tym, że wewnętrzny łubek (1) ma kształt wide
łek, w których ramionach (3 i 4) wykonane są po
dłużne, przelotowe otwory (5) odpowiadające poło
żeniem i szerokością podłużnym, przelotowym otwo
rom (7) w podłużnych ściankach (6) uformowanych
jako zamknięte ramy zewnętrznych łubków (2). W
otworach (5 i 7) osadzone są zestawy dystansowych
wkładek (8), przy czym podstawowa wkładka (9)
ma wystające końcówki (10), na których zawieszone
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są poprzeczki (13) z otworami (14) do podtrzymywania
czopów (15) hydraulicznego siłownika (16) rozpierają
cego w czasie regulacji wewnętrzny łubek (1) wzglę
dem zewnętrznych łubków (2). Pozostałe władki (8)
mają kształt mostka umożliwiający bezpieczne omi
nięcie usztywniającego żebra (18).
(3 zastrzeżenia)

Nr 12 (170) 1980

wierzchnie wsparczą (36) usytuowaną na platformie
(14) podwozia podpierającą przeciwciężar (34) w czasie
przejazdu żurawia. Przeciwciężar (34) ma dolną po
wierzchnię (42) nachyloną względem poziomu pod ta
kim samym kątem jak powierzchnia wsporcza (36)
na platformie (14) pojazdu stykającą się z dolną po
wierzchnią (42) przeciwciężaru (34) przez przemiesz
czenie zespołu belki po obrocie kabiny, przy czym dal
szy duch zespołu belki powoduje przesunięcie przeciw
ciężaru (34) wzwyż po pochylonej powierzchni wspor
czej (36).
(10 zastrzeżeń)
B67B

P. 216539 T

21.06.1979

Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Piń
czów", Pińczów, Polska (Alfons Kędziora, Edward
Boczkowski, Edward Nowicki).
Zamykarka automatyczna do słoi typu Feniks

B66C
Pierwszeństwo:

P. 218130
05.09.1978 - Wielka
35701/78)

05.09.1979
Brytania

(nr

Coles Granes Limited, Sunderland, Wielka Brytania
(John Atkinson).
Sposób przygotowania żurawia jezdnego do przejazdu
oraz żuraw jezdny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nie
skomplikowanego i łatwego w realizacji sposobu
i konstrukcji żurawia jezdnego, umożliwiającego pro
ste jego przygotowanie do przejazdu przy zachowa
niu możliwości mocowania przeciwciężaru we właści
wym miejscu na pojeździe.
Sposób przygotowania żurawia jezdnego do prze
jazdu polega na tym, że kabinę żurawia obraca się
do położenia, w którym przeciwciężar zamocowany
do kabiny za pomocą belki wysięgnikowej znajdzie
się blisko nachylonej ku górze powierzchni wsporczej
utworzonej na platformie pojazdu, przy czym dolna
powierzchnia przeciwciężaru nachylona jest do pozio
mu pod takim samym kątem jak powierzchnia wspor
cza nachylona ku górze, po czym przeciwciężar prze
suwa się za pomocą zespołu belki do styku nachylo
nej ku górze powierzchni platformy z dolną powierz
chnią przeciwciężaru. Następnie przeciwciężar prze
suwa się wzwyż po nachylonej ku górze powierzchni
wsporczej, po czym przeciwciężar odłącza się od zes
połu belki i zamocowuje na czas przejazdu.
Żuraw jezdny charakteryzuje się tym, że ma prze
ciwciężar (34) przemieszczalny za pomocą zespołu bel
ki wysięgnikowej w kierunku do i od kabiny (22) wy
sięgnika (18) oraz nachyloną względem poziomu po-

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
zamykarki o dużej wydajności i niskim współczyn
niku uszkodzeń słoi przy ich zamykaniu.
Konstrukcję nośną zamykarki tworzą płyty (1, 2)
połączone śrubami (20). W płytach (1, 2) osadzony jest
obrotowo na łożyskach (11) wałek napędowy (3) w
którym jest osadzona dwuczęściowa rolka obrotowa
(4, 5) współpracująca z dwuczęściową rolką stałą (12,
13) oraz prowadnicę obrotową (10). Rolka stała (12,
13) osadzona jest przesuwnie w prowadnicach (15)
na płycie (16), która zawieszona jest na śrubach (18),
z możliwością regulacji wysokości ustawienia rolki
stałej. Zamykanie słoika odbywa się w trakcie prze
taczania go po dwuczęściowej rolce stałej (12, 13)
przez dwuczęściową rolkę obrotową (4, 5).
(3 zastrzeżenia)
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Dział C
CHEMIA I METALURGIA

C01B
B01J

P. 210263

13.10.1978

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Roman Duch, Tomasz Gasiński, Grzegorz Gołąb, Woj
ciech Kunicki, Michał Kurnatowski, Lech Raczyński,
Andrzej Tomaszewski, Kazimierz Trybalski, Piotr
Wierzchowski).
Sposób i urządzenie do przeprowadzania reakcji foto
chemicznych, zwłaszcza syntezy ozonu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymania rów
nomiernego stężenia ozonu na poszczególnych elemen
tach elektrodowych. Sposób przeprowadzania reakcji
fotochemicznych, zwłaszcza syntezy ozonu z powietrza
lub tlenu, polega na wprowadzeniu reagentów do
wieloelementowej przestrzeni reakcyjnej naświetla
nej promieniowaniem ultrafioletowym o zakresie od
2000 do 2200 A wytworzonym korzystnie za pomocą
beziskrowych wyładowań elektrycznych, homogeniza
cji mieszaniny poreakcyjnej i ponownym wprowadze
niu do przestrzeni reakcyjnej.
Urządzenie według wynalazku stanowiące reaktor,
korzystnie w formie walca, charakteryzuje się tym,
że jest wyposażone co najmniej w dwa niezależne
zespoły elementów jonizujących rozdzielonych komorą
mieszania, korzystnie z przegrodą (7) wyposażoną w
otwory.
(3 zastrzeżenia)

C01F

P. 216345

T

13.06.1979

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Anna Derdacka-Grzymek, Jan
Bielatowicz, Lesław Taczuk).
Sposób otrzymywania aktywnego tlenku glinu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania tech
nologii wytwarzania aktywnego tlenku glinu, stoso
wanego jako absorbent, katalizator lub nośnik kata
lizatorów.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do
przemysłowego roztworu glinianu sodowego dodaje się,
jako zarodki krystalizacji, kryształy aktywngo tlenku
glinu w odmianie polimorficznej y w ilości 0,3-10,0%
wagowych liczonych w stosunku do ilości tlenku gli
nu, zawartego w glinianie sodowym, przy czym za
rodki krystalizacji o wielkości ziarn poniżej 60 nm
wprowadza się przy temperaturze 4-90°C, następnie
do roztworu wprowadza się gazowy dwutlenek węgla
lub mieszaninę gazu obojętnego z dwutlenkiem węgla
w takiej ilości, aby zapoczątkować hydrolizę roztworu
glinianu sodowego w obecności zarodków krystalizacji,
w wyniku której otrzymuje się wodorotlenek glinu,
występujący w odmianie polimorficznej jako bajeryt,
który przeprowadza się w aktywny tlenek glinu przez
ogrzewanie w temperaturze 350-500°C.
(2 zastrzeżenia)
C02B
C23G
B08B
Pierwszeństwo:

P. 217174

17.07.1979

19.07.1978 - Francja (nr 78 22523)
23.05.1979 - Francja (nr 79 13925)

Aluminium Pechiney, Lyon, Francja (Alain Lectard,
Robert Magrone).
Sposób oczyszczania ścianek wymienników ciepła lub
reaktorów pokrytych kamieniem kotłowym

C01B
Pierwszeństwo:

P. 218133

05.09.1979

07.09.1978 - Szwajcaria (nr 9384/78)
22.06.1979 - Szwajcaria (nr 5890/79)

Laboratories Om Societe Anonyme, Meyrin, Szwajcaria
(Adrian Schulthess, Jean-Claude Farine).
Sposób wytwarzania syntetycznego krzemianu magne
zu i glinu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania środka
przeciwko zaburzeniom gastrycznym i żołądkowym,
charakteryzującego się dużą powierzchnią właściwą,
dobrym działaniem przeciwkwasowym i dużą zdol
ność odsorpcyjną.
Sposób wytwadzania syntetycznego krzemianu mag
nezu i glinu polega na mieszaniu wodnego roztworu
siarczanu magnezu i siarczanu glinu z wodnym roz
tworem krzemianu sodu i wodorotlenku sodu oraz
roztworem chlorku wapnia, po czym uzyskany osad
filtruje się i suszy w temperaturze do około 100°C,
przy czym zamiast wodnego roztworu chlorku wap
nia można także stosować wodę wapienną.
J
(6 zastrzeżeń)

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowania sposobu oczyszczania ścianek wymienników
ciepła lub reaktorów pokrytych kamieniem kotłowym
w celu przywrócenia ich podstawowych charaktery
styk.
Sposób oczyszczania ścianek wymienników ciepła
lub reaktorów pokrytych kamieniem kotłowym zawie
rającym zasadniczo związki tytanu i ewentualnie
związki krzemu i glinu, utworzonym podczas ługo
wania rudy i powodującym znaczne zmniejszenie po
tencjału wymiany ciepła, polega na tym, że kamień
kotłowy usuwa sie za pomocą wodnego roztworu za
wierającego 3 - 3 0 % wagowych kwasu sześciofluorokrzemowego i co najwyżej 10% wagowych kwasu
fluorowodorowego.
Wodny roztwór rozpuszczający może zawierać inhi
bitor korozji, a obróbka może być prowadzona w tem
peraturze 20°C-80°C.
(6 zastrzeżeń)
C02C

P. 210337

13.10.1978

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Wroc
ław, Polska (Zenon Więckowski).
Wielofunkcyjna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia
ścieków
Oczyszczalnię według wynalazku przystosowaną
zwłaszcza do oczyszczania mieszaniny różnych ilości
ścieków i wód deszczowych stanowi zbiornik (1) bio
logicznego oczyszczania ścieków, korzystnie prostokąt
ny, wewnątrz którego wydzielone są inne zbiorniki,
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korzystnie o różnej wielkości, przy czym zbiornik (1)
wyposażony jest w przegrodę (6) dzielącą go na dwie
części. W każdej z tych części usytuowany jest zbior
nik (3 i 5). Zbiornik (3) jest przystosowany do oczysz
czania zwiększonej ilości ścieków i wód deszczowych,
a zbiornik (5) stanowi osadnik końcowy oczyszczalni.
Jedna z części zbiornika (1) wyposażona w większy
zbiornik wewnętrzny (5) w przestrzeni poza tym zbior
nikiem stanowi komorę (8) pierwszego stopnia oczysz
czania osadu czynnego wyposażoną w separatory w
postaci płyt ukośnych (25), układ koryt odbiorczych
(26) i ruszt napowietrzający (34), spełniające funkcję
osadnika międzystopniowego. Druga część zbiornika (1)
zawierającego mniejszy zbiornik wewnętrzny (3) sta
nowi komorę (7) drugiego stopnia napowietrzania osa
du czynnego.
(3 zastrzeżenia)

C02C
Pierwszeństwo:
961253)

P. 212890

19.01.1979

21.11.1978 - St.

Zjedn.

Am.

(nr

Union Carbide Corporation, Nowy Jork, Stany Zjedn.
Ameryki.
Sposób usuwania metali ciężkich z osadu czynnego
ścieków kanalizacyjnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej technologii procesu, która nie wymaga dodawania
dużych ilości środków chemicznych, stosowania pod
wyższonej temperatury oraz odwadniania.
Sposób według wynalazku polega na tym, że nieroz
puszczalne siarczki metali ciężkich w osadzie czynnym
ścieków są przetworzone przez biochemiczne utlenie
nie na rozpuszczalne siarczany, po czym następuje
osadzenie na katodzie metali z osadu wód ściekowych,
jako kąpieli elektrolitycznej.
(11 zastrzeżeń)
C02C
C02C

P. 210466

23.10.1978

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z. o. o., War
szawa, Polska (Jerzy Dzierżawski, Aleksander Lewi
cki, Marian Znojkiewicz).
Sposób bezściekowego oczyszczania poużytecznych od
padów folii z termoplastycznych tworzyw sztucznych
w szczególności worków po chemikaliach
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania
czystych odpadów do dalszej przeróbki bez zanieczysz
czenia środowiska.
Sposób oczyszczania poużytecznych odpadów z folii
termoplastycznych w szczególności worków po chemi
kaliach polega na tym, że wstępnie pocięte na kawałki
o powierzchni 5-100 cm 2 odpady poddaje się suszeniu
gorącym powietrzem o temperaturze od 40 do 90°C,
a następnie procesowi mechanicznego ścierania zanie
czyszczeń połączonemu z odsiewaniem i odwiewaniem.
(2 zastrzeżenia)
C02C

P. 210509

24.10.1978

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Janusz Iwan,
Kazimierz Zochowski).
Urządzenie do napowietrzania cieczy,
zwłaszcza ścieków
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepszenia proce
su napowietrzania poddawanych ścieków utylizacji.
Urządzenie według wynalazku ma zbiornik (1) połączo
ny z rurociągiem (2), którego wylot sprzęgnięto z koń
cówką napowietrzającą (3), usytuowaną nad lustrem
cieczy lub częściowo zanurzoną.
(1 zastrzeżenie)

P. 216044

T

Biuro Projektów Ochrony Atmosfery
Szczecin, Polska (Henryk Dominiak).

31.05.1979
„PROAT",

Termiczno-katalityczny spalacz odpadów ciekłych
Przedmiotem wynalazku jest termiczno-katalityczny
spalacz odpadów ciekłych zawierających palne zanie
czyszczenia w szczególności organiczne.
Urządzenie to stanowi pionowy przeponowy rekuperator ciepła (2) z wewnątrz umieszczoną komorą
spalania termicznego (1), nad którą znajduje się ko
mora wymieszania (14) i komora kontaktowa (15).
Komora kontaktowa (15) wyposażona jest na całej
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szerokości przekroju poprzecznego w warstwą kata
lizatora (4) oraz ma dno sitowe (5), poprzez które
przylega do rekuperatora ciepła (2). Rekuperator cie
pła (2) dolnym dnem sitowym (16) przylega do obwo
dowego kolektora spalin (17) mającego króciec wylo
towy (9).
Urządzenie ma zwartą, symetryczną budowę umiesz
czoną w osi symetrii pionowego cylindrycznego płasz
cza (3), na którym znajdują się króćce (9), (10) i (11).
Wlot utleniacza do komory wymieszania (14) jest przez
króciec (13) znajdujący się na dennicy (12).
(2 zastrzeżenia)
C02C

P. 216365

T

13.06.1979

Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa, Pol
ska (Henryk Mańczak).
Sposób oczyszczania ścieków za pomocą osadu czyn
nego w osadnikach Imhoffa
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półzanurzonego zawierający górną powierzchnię oto
czoną nastawną krawędzią usytuowaną przylegle do
granicy między olejem i wodą, następnie powoduje się
przepływ mieszaniny wody i oleju do wnętrza poje
mnika, gdzie oddziela się olej od wody i odprowadza
się oddzieloną wodę do otoczenia. Tworzy się bezwie
trzną przestrzeń wokół pojemnika za pomocą kołnie
rza zamocowanego do pojemnika i wystającego ponad
powierzchnię wody.
Urządzenie do odzyskiwania oleju rozlanego na wo
dzie zawiera zamknięty pojemnik zanurzony w wodzie
mający balastowe zbiorniki (14), kompensacyjne zbior
niki (8), przygłębieniowe zbiorniki (7) oraz układ regu
lacyjny dla nastawiania głębokości i pochylenia po
jemnika w wodzie. Górna powierzchnia pojemnika
ma wlotowe otwory dla przepływu mieszaniny oleju
i wody do wnętrza pojemnika. Pojemnik ma kołnierz
wystający ponad powierzchnię wody otaczający ob
szar wody i tworzący wraz z górną powierzchnią (4)
pojemnika bezwietrzną przestrzeń.
(10 zastrzeżeń)

Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania
ścieków za pomocą osadu czynnego w osadnikach Im
hoffa umożliwiający prowadzenie procesu oczyszcza
nia sposobami: konwencjonalnym, wysokosprawnym i
częściowego oczyszczania. Sposób ten polega na tym,
że z całkowitej pojemności osadnika wydziela się ko
morę napowietrzania (1) i osadniki wtórne (4) a to
poprzez zastosowanie płaszczyzn ześlizgów (2) sięga
jących prawie do dna (3) osadnika i wywołuje samo
czynną recyrkulację osadu powrotnego za pomocą kli
nów recyrkulacyjnych (7) umieszczonych na dolnych
częściach płaszczyzn ześlizgów (2). Wymagany stopień
recyrkulacji wymusza się przerzucając za pomocą inżektorów (8) osad z osadników wtórnych (4) do komo
ry napowietrzania (1). Mieszaninę osadu czynnego i
ścieków poddaje się ciągłemu ruchowi wirowemu pop
rzez ruszt lub filtrosy (6) usytuowane na dnie (3) ko
mory napowietrzania.
(1 zastrzeżenie)

C02C

P. 218120

T

25.05.1979

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej
Biłyk, Apolinary L. Kowal).
Sposób oczyszczania ścieków
Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie
zwiększenia
szybkości i skuteczności procesu oczyszczania ścieków,
zwłaszcza ścieków wstępnie oczyszczonych mechani
cznie lub biologicznie.
Sposób według wynalazku polega na oczyszczaniu
ścieków metodą elektrolizy, w której jako anodę sto
suje się elektrodę glinowo-żelazową.
(1 zastrzeżenie)

C02C

P. 217383

25.07.1979

C03B

P. 210595

28.10.1978

Gert Garin, Malmó, oraz Per Winbladh, Furulunds
Station, Szwecja (Gert Garin, Per Winblandh)

Zjednoczone Huty Szkła Opakowaniowego „Vitropak" - Huta Szkła „Jarosław", Jarosław, Polska
(Andrzej Ponoski, Antoni Skarbek, Jerzy Kaufman,
Zygmunt Barański).

Spsób odzyskiwania oleju rozlanego na wodzie i urzą
dzenie do odzyskiwania oleju rozlanego na wodzie

Układ regulujący objętościowe dozowanie wody,
zwłaszcza do mieszarki masy szklarskiej

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu i urządzenie do odzyskiwania oleju rozlanego
na wodzie za pomocą środków mechanicznych, umożli
wiającego zmniejszenia niebezpieczeństwa związanego
z katastrofami olejowymi na morzu, ponowne użycie
zabranego oleju i zapobiegającego niepotrzebnemu zu
życiu chemikaliów.
Spsób odzyskiwania oleju rozlanego na wodzie po
lega na tym, że umieszcza się w wodzie pływający
zamknięty pojemnik typu zanurzalnego ewentualnie

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu, który zabezpiecza dostarczenie pożądanej iloś
ci wody do mieszarki masy szklarskiej.
Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że
zbiornik (1) połączony jest z siecią wodociągową prze
wodem (2), na którym umieszczony jest zawór zapo
rowy (3) i sterowany zawór zaporowy (4) oraz króciec
z zaworem zaporowym (5), zaś z mieszalnikiem masy
szklarskiej zbiornik (1) połączony jest przewodem (6)
poprzez zawór zaporowy (7) i sterowany zawór redu-

Pierwszeństwo:

27.07.U978 - Szwecja

(nr 7808179-1)
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kcyjny (8) i wyposażony jest w górnej części w za
wór bezpieczeństwa (9). W górnej i dolnej części,
zbiornik (1) ma zamocowane refleksyjne poziomowska
zy (10), połączone z rozdzielaczami (11) i (12), przy
czym jeden z nich steruje poprzez zawór redukcyjny
(13) funkcją zaworu zaporowego (4). Stałe ciśnienie
powietrza w zbiorniku (1) regulowane jest zaworem
redukcyjnym (15), połączonym z rozdzielaczem (11), z
zaworem zwrotnym (16), z zaworem zaporowym (17) i
pojemnikiem (18) gromadzącym wodę zawartą w sprę
żonym powietrzu. Woda gorąca doprowadzana jest do
zbiornika (1) przewodem (19) poprzez zawór zaporowy
(20) i króciec zaworu zwrotnego (21). Doprowadzanie
wody do mieszalnika masy szklarskiej zabezpieczone
jest w przypadku awarii układu sterowniczego zaworu
redukcyjnego (8) przez zawór zaporowy (22) sterowany
ręcznie.
(2 zastrzeżenia)

C03B

P. 216269

T

09.06.1979

Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie Filia w Kra
kowie, Kraków, Polska (Michał Jakubas, Michał Bartula, Zofia Pasek).
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tnie jednakową średnicę nieznacznie mniejszą od śred
nicy otworów montażowych (2) podstawy (1) i otwo
rów montażowych (5) elementów formujących (4).
(1 zastrzeżenie)
C03B

P. 216713 T

29.06.1979

Polska Akademia Nauk - Instytut Biologii Doś
wiadczalnej, Warszawa, Polska (Remigiusz Tarnecki,
Janusz Rajkowski).
Sposób wytwarzania kapilar szklanych oraz
urządzenie do obrabiania rur szklanych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyciągania ru
rek szklanych o różnych średnicach oraz uzyskania
wysokiej jakości kapilar pojedynczych i wielokanało
wych, stosowanych do produkcji mikropipet w labo
ratoriach fizjologicznych, biochemicznych itp.
Sposób według wynalazku polega na wytworzeniu
kapilar szklanych (2) pojedynczych lub wielokrotnych,
w drodze obróbki cieplnej rury szklanej (1) lub odpo
wiednio przygotowanego zestawu rur. Rurę szklaną (1)
ogrzewa się w grzejniku elektrycznym (11) do tempe
ratury plastyczności szkła, po czym - przez wyciąga
nie - zwęża się ją do żądanej średnicy.
Urządzenie według wynalazku ma układ napędowy
zapewniający jednocześnie zarówno transport rury
szklanej (1), jak i transport wytworzonej kapilary (Z\
Do transportu rury szklanej (1) służy zamocowana na
osi silnika elektrycznego (3) rolka (4), na której jest
nawinięta linka stalowa (10), podająca szklaną rurę (1)
do cylindrycznego grzejnika elektrycznego (11). Wy
ciąganie kapilary (2) zachodzi wskutek działania rolki
(5), transportującej kapilarę (2), sprzężonej mechanicz
nie z rolką dociskającą (6). Stosunek średnicy wytwo
rzonej kapilary (2) do średnicy wyjściowej rury szkla
nej (1) zależy od stosunku średnic rolek (4) i (5) tran
sportujących. Zmianę parametrów wytwarzania kapi
lar (2) uzyskuje się poprzez wymianę rolek (4) i (5).
(5 zastrzeżeń)

Forma szklarska
Przedmiotem wynalazku jest forma szklarska słu
żąca do formowania wyrobów ze szkła w stanie plas
tycznym, zwłaszcza wyrobów unikalnych, artystycz
nych, elementów architektonicznych i dekoracyjnych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie formowania wy
robów o różnych kształtach i wymiarach z równoczes
nym uzyskiwaniem efektów optycznych w jednej ope
racji technologicznej.
Forma szklarska ma podstawą (1) z dowolną ilością
dowolnie rozmieszczonych otworów montażowych (2)
i /lub stałych bolców (3) do mocowania wymiennych,
O dowolnych kształtach elementów formujących (4).
Elementy formujące (4) mają w swej dolnej części
dowolną ilość otworów montażowych (5) i) lub stałych
bolców (6). Otwory montażowe (2) podstawy (1) i ot
wory montażowe (5) elementów formujących (4) mają
w przekroju poprzecznym kształt korzystnie okrągły
i mają korzystnie jednakową średnicę, natomiast stałe
bolce (3) podstawy (1), stałe bolce (6) elementów for
mujących (4) i wymienne bolce (7) mają w przekroju
poprzecznym kształt korzystnie okrągły i mają korzys-

C03B

P. 217814

Pierwszeństwo:

17.08.1978 - Wielk.
33759/78)

17.08.1979
Brytania

(nr

Pilkington Brothers Limited, St. Helens, Wlk. Bryta
nia (Raymond P. Cross, Gordon T. Simpkin).
Sposób termicznego hartowania szkła
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sku
tecznej technologii termicznego hartowania szkła w
postaci płaskich lub zakrzywionych płyt, stosowanych
jako jedna z części składowych przedniej szyby samo
chodowej ze szkła bezpiecznego wielowarstwowego.

Nr 12 (170) 1980
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Sposób termicznego hartowania szkła przez ogrze
wanie do temperatury przewyższającej temperaturę
zanikania naprężeń w szkle i ochładzanie gorącego
szkła przy pomocy fluidyzowanego w gazie rozdrob
nionego materiału, znajdującego się w nieruchomym,
równomiernie ekspandowanym stanie jednorodnej fluidyzacji, charakteryzuje się tym, że stosuje się roz
drobniony materiał o zdolności wydzielania gazów
oraz składający się z cząstek o średniej wielkości
ziarn w zakresie 30 do 120 ^m, uziarnieniu w zakre
sie 1,15 do 2,7i8, zdolności płynięcia w zakresie 69,5
do 92 i pojemności cieplnej w przeliczeniu na objętość
jednostkową przy s minimalnej fluidyzacji w zakresie
0,7 do 1,59 MJ/m K.
(12 zastrzeżeń)

C03C

P. 216665

T

26.06.1979

Instytut Szkła i Ceramiki - Filia w Krakowie, Kra
ków, Polska (Jadwiga Fornalik, Krystyna Dyrek).
Alkaliczno-boranowe szkło dozometryczne
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
składu alkaliczno-boranowego szkła dozymetrycznego,
przeznaczonego do mierzenia doz promieniowania gam
ma, charakteryzującego się wysoką trwałością cen
trów barwnych w podwyższonej temperaturze, a także
znaczną czułością gęstości optycznej w zakresie po
miarowym promieniowania. Alkaliczne boranowe szkło
dozymetryczne charakteryzuje się tym, że składa się z
B,0 3 w ilości 91,47-54,38% wag., NaCL w ilości
45",62-8,53% wag. oraz V 2 0 5 w ilości 0,05-0,10% wag.
ponad 100% wag. szkła podstawowego.
(1 zastrzeżenie)

63

Sposób wytwarzania betonu drobnoziarnistego
zwłaszcza piaskowego, popioło-cementowego
i

Sposób wytwarzania betonu drobnoziarnistego, zwła
szcza piaskowego, popioło-cementowego polega na tym,
że zaczyn umieszcza się w zbiorniku, w którym le
żakuje on, ewentualnie od czasu do czasu mieszany
lub wibrowany przez okres czasu nie dłuższy od pierw
szego okresu powolnego przebiegu hydratacji i dopie
ro wtedy, po ewentualnym szybkim podgrzaniu go
do temperatury średniej nie wyższej od 85°C, przy
czym w celu podniesienia temperatury betonu w cza
sie formowania, przelewa się go do betoniarki i mie
sza z kruszywem i ewentualnie z resztą dodatków
chemicznych aktywizujących cement i własności pucolanowe popiołu lotnego i z dodatkami chemicznymi,
uplastyczniającymi, że ilość zaczynu odpowiada wa
runkowi uzyskania minimalnej jamistości zagęszczo
nego betonu w zależności od miałkości kruszywa ro
dzaju i ilości dodatków chemicznych, temperatury be
tonu oraz intensywności wibrowania w czasie formo
wania prefabrykatów, oraz że zaczyn zawiera wodę w
ilości dającej minimalną jego jamistość przy luźnym
ułożeniu i tlenek wapniowy jako dodatek chemiczny
aktywizujący cement i własności pucolanowe popiołu
lotnego, w ilości nie większej od potrzebnej do akty
wizacji, zaś resztą tlenku wapniowego i dodatki che
miczne, uplastyczniające lub upłynniające beton, do
daje się ewentualnie po zakończeniu leżakowania za
czynu.
Przedmiot wynalazku może znaleźć zastosowanie w
budownictwie, do wytwarzania prefabrykatów o więk
szej wytrzymałości.
(1 zastrzeżenie)
C04B

P. 210513

26.10.1978

05.07.1979

Żarowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Ża
rów, Polska (Jurand Bocian, Stanisław Hryciuk, Zbi
gniew Kopczyński, Jadwiga Wójcicka, Karol Eisermann).

Centrum Techniki Komunalnej, Warszawa, Polska
(Jerzy Przech, Krzysztof Michałowski, Teresa Galas)

Sposób wytwarzania ogniotrwałej masy korundowej
i korundowomulitowej

Laguna do odwadniania i suszenia osadów ściekowych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu wytwarzania ogniotrwałej masy konstrukcyjnej
korundowej i korundowo-mulitowej o zerowej skurczliwości wypalania, małej skurczliwości wtórnej, du
żej odporności na zmiany temperatury, dobrej przy
czepności i odporności na korozję.
Sposób według wynalazku polega na przygotowaniu
masy o wilgotności 6-lOfyo zawierającej 30-50 części
ciężarowych korundu spiekanego lub palonki mulitowo-korundowej o zawartości powyżej 80% AL 2 0 3 o
uziarnieniu 1-6 mm, 20-40 części ciężarowych ko
rundu spiekanego lub palonki mulitowo korundowej
o zawartoścj powyżej 80°/o AL 2 0 3 o uziarnieniu
0-1,0 mm, w tym co najmniej 10 części ciężarowych
korundu spiekanego lub palonki mulitowo-korundowej
o zawartości powyżej 80% AL 2 0 3 i o uziarnieniu poni
żej 5 - 1 5 części ciężarowych technicznego tlenku gli
nu o uziarnieniu poniżej 0,1 mm, 5 - 1 5 części cięża
rowych gliny ogniotrwałej surowej o ogniotrwałosci
zwykłej co najmniej 1730°C i o uziarnieniu 0-2,0 mm,
2 - 5 części ciężarowych gliny ogniotrwałej surowej
o ogniotrwałosci zwykłej 1630°C w postaci gęstwy,
0,3-2,0 części ciężarowych technicznego tlenku tytanu
i 0,005-0,030 części ciężarowych chlorku amonu w
postaci gęstwy. Z tak przygotowanej masy formuje się
bloki względnie ubija monolityczne części obmurzy
urządzeń cieplnych pracujących w wysokich tempe
raturach do ok 1700°C i trudnych warunkach.
(1 zastrzeżenie)

C03C

P. 216897

T

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapobiegania
przenikaniu substancji toksycznych znajdujących się
w osadach do wód gruntowych.
Laguna do odwadniania i suszenia osadów ścieko
wych zawierających substancje toksyczne według wy
nalazku ma odpowiednio wyprofilowane dno (1) usz
czelnione folią (2), na której w obsypce filtracyjnej (3)
leży sieć drenażu (4) do odwodnienia osadu. Nad dre
nażem (4) na warstwie piasku (5) znajdują się płyty
(6) z otworami przepuszczającymi odciek z osadu. Na
płytach(6) umożliwiających zgarnianie i transport osa
du znajduje się warstwa osadu (7).
(2 zastrzeżenia)

C04B
C04B

P. 210343

16.10.1978

Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich, Bydgoszcz, Polska (Zygmunt Wiśniewski,
Wojciech Wiśniewski, Janusz Herman, Tadeusz Delusa).

P. 210579

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P.

18.10.1978
191841

Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych,
Bolesławiec, Polska (Mieczysław Mularczyk, Mieczys
ław Drożdż, Zygmunt Guldan, Waldemar Drzazga, Pa
weł Karpiński, Stanisław Olesiński).

64

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Sposób wytwarzania mas k war co wo-szamotowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania mas
kwarcowo szamotowych o zwiększonej odporności na
wstrząsy cieplne, przeznaczonej na monolityczne wyło
żenie kadzi stalowniczych.
Sposób według wynalazku polega na wspólnym mie
leniu łupku kwarcytowego o zawartości powyżej 85%
Si0 2 i znanych suchych składników w postaci pias
ków zasilonych lub piasków kwarcowych lub żwirków
kwarcowych lub odpadów kwarcowych lub ich mie
szanin i ewentualnie glin ogniotrwałych i ewentualnie
znanych dodatków spiekająco-wiążących, po czym
mlewo nawilża się wodą lub wodnym roztworem chlor
ku wapnia.
(1 zastrzeżenie)

C04B

P. 216038 T

30.05.1979

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Józefa
Skomorowska, Zbigniew Świecki).
Sposób wytwarzania powłok ceramicznych
o różnym zabarwieniu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu, szczególnie do przemysłowego wytwarzania pow
łok ceramicznych o walorach artystycznych, które po
wypaleniu charakteryzują się dużą gładkością, szczel
nością, połyskiem i mogą przybierać różne zabarwie
nia stosownie do użytych dodatków barwiących.
Sposób według wynalazku, w którym wytwarza się
powłokę z angoby zawierającej wysuszony pławiony
bentonit, w skład którego wchodzą minerały o mie
szanej strukturze montmorylonitowo- illitowej z prze
wagą montmorylonitu sodowego, polega na tym, że
bentonit miesza się z wodą, do której uprzednio wpro
wadza się 2 - 2 , 5 % wag. szczawianu sodu i 2,5-3,5%
10 wodnego węglanu sodu, w przeliczeniu na suchą
masę bentonitu i podczas mieszania dodaje się 40%
poliakrylan sodu w ilości 0,10-0,15% wag. Mieszanie
kontynuuje się aż do wyraźnego upłynnienia masy
przez czas co najmniej 3 godzin i następnie wytwo
rzoną masę poddaje się sedymentacji przez czas nie
krótszy niż 24 godziny. Zawiesinę zlewa się z wierzchu
i dodaje do niej mydło alkaliczne w ilości około 50%
wag. lub wodorotlenek alkaliczny w ilości 1 3 - 1 6 %
wag. oraz boraks w ilości 0,5-4,0% wag. i po wymie
szaniu nanosi jako powłokę, na tworzywo ceramiczne,
po czym suszy się je i wypala w temperaturze
950-1050°C w atmosferze utleniającej.
Powłoki te są przeznaczone do nanoszenia zwłaszcza
na tworzywa ceramiczne o dużej gładkości.
( zastrzeżenie)
C04B

P. 216188 T
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W celu polepszenia plastyczności mieszanki silikato
betonowej i zdolności dc? formowania wyrobów oraz
zwiększenia szczelności wyrobów, wprowadza się do
mieszanki silikatobetonowej dodatkowo upłynniacze
organiczne lub nieorganiczne w ilości 0,2-2,0% cięża
rowych w stosunku do ilości mieszanki w stanie wy
suszonym.
(2 zastrzeżenia)
C04B

P. 216430 T

18.06.1979

Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej,
Nidzica, Polska (Alojzy Kosuń, Alfred Woźniak, Józef
Cuber, Józef Przeracki).
Sposób wytwarzania wyrobów izolacyjnych z włókien
mineralnych i urządzenie do wytwarzania wyrobów
izolacyjnych z włókien mineralnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie' zabezpieczenia
otoczenia przed zanieczyszczeniem szkodliwymi gazami
polimeryzacji oraz poprawy jakości procesu polimeryzaacji.
Sposób według wynalazku polega na wprowadzeniu do
komory polimeryzacyjnej zroszonego lepiszczem i ufor
mowanego we wstęgę włókna mineralnego. W komo
rze polimeryzacyjnej włókno zostaje sprasowane i pod
dane procesowi polimeryzacji pod wpływem gorącego
gazu przepływającego w przeciwprądzie do wstęgi
włókna mineralnego.
Urządzenie do stosowania tego sposobu charakteryzuje
się tym, że wentylator (6) powodujący ruch gorącego
gazu (powietrza) jest usytuowany przed paleniskiem
(8), skąd przewód (9) prowadzi do komory polimery
zacyjnej (3), a od komory polimeryzacyjnej (3) pro
wadzi przewód (5) do wentylatora (6) i dalej przewód
(7) do paleniska (8). W komorze polimeryzacyjnej (3)
umieszczone są jeden nad drugim dwa przenośniki
prasujące (2). Całość tworzy obwód zamknięty, w któ
rym panuje podciśnienie, regulowane przez zawieradło
(11) przy pomocy regulatora ciśnienia i wskaźnika (17).
(7 zastrzeżeń)

06.06.1979

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca^ Kraków, Polska (Jerzy Grzymek, Anna Derdacka-Grzymek, Witold Brylicki, Jan Małolepszy).
Sposób otrzymywania silikatobetonów
z produktów odpadowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu, który poprawi jakość wyrobów, zwłasz
cza wysoką wytrzymałość na ściskanie oraz pozwoli
wykorzystać odpadowych szlam poekstrakcyjny.
Sposób otrzymywania silikatobetonów z produktów
odpadowych polega na tym, że szlam poekstrakcyjny,
powstający w metodzie spiekowo-rozpadowej otrzymy
wania tlenku glinu, poddany uprzednio suszeniu dezin
tegracji, w ilości 2 0 - 8 0 % ciężarowych miesza się z
kruszywem drobnoziarnistym w ilości 2 0 - 8 0 % cięża
rowych, dodając taką ilość wody, aby wilgotność mie
szanki silikatobetonowej wynosiła 2 - 1 0 % . Przygoto
waną mieszankę silikatobetonową poddaje
się praso
waniu przez 1 ciśnieniu 200-300 kG/cm 2 ((200-300)•0,980,665-10- MPa). Po uformowaniu elementy silikatobetonowe poddaje się autoklawizacji w tempera
turze 150-250°C
i pod ciśnieniem 5 - 2 5 atm/(5-^25)• 0,980665-10-1 MPA) w czasie 6 - 1 0 godzin.

C04B

P. 216577

T

23.06.1978

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice Polska (Henryk Krauze, Arkadiusz Knop, Wi
told Kowalenko, Jan Majchrowicz, Henryk Nowak.
Edward Pichocki).
Sposób wytwarzania popiołoporytu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu otrzymywania sztucznego kruszywa lekkiego
zwanego
popiołoporytem,
charakteryzującego
się
zwiększoną wydajnością spiekania i poprawą wytrzy
małości mechanicznej uzyskanego kruszywa.
Sposób wytwarzania popiołoporytu z elektrownianych popiołów lotnych, charakteryzuje się tym, że
stosuje się dodatek hutniczego popiołu lotnego o za
wartości SiO z więcej niż 70% wagowych, zawartości
C a O + M g O + A l , 0 3 + F e 2 0 3 mniej niż 20% wagowych
i zawartości ziarn mniejszej od 60 mikrometrów od
80% do 100% wagowych, w tym ziarn o średnicy zas
tępczej mniejszej od 5 mikrometrów co najmniej 45%
wagowych.
(1 zastrzeżenie)
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C04B

P. 217056

T

11.07.1979

Zakłady Magnezytowe, Ropczyce, Polska (Jan Heryan, Józef Stankiewicz, Stefan Śliwiński, Janusz Suszczyński, Antoni Kalita).
Sposób otulania wyrobów wielkogabarytowych
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest wye
liminowanie szczególnie uciążliwych czynności manew
rowania otulanymi kształtkami.
Sposób otulania ogniotrwałych wyrobów wielkoga
barytowych otuliną metalową, zwłaszcza kształtek
znajdujących zastosowanie przy wykonywaniu obmurzy i sklepień piecowych, polega na tym, że na jed
nej ze ścian otulanej kształtki wielkogabarytowej wy
konuje się zgłębienie, natomiast otulinę kształtuje się
z blachy poprzez wygięcie jej w postaci kątownika o
ścianach usytuowanych względem siebie pod kątem
nie większym jak 89°, a na jednej ścianie otuliny for
muje się wypust usytuowany względem krawędzi gię
cia i krawędzi bocznej identycznie jak zagłębienie w
kształtce. Otulinę łączy się z kształtką poprzez dociś
nięcie jej ścian do otulanych płaszczyzn i wciśnięcie
wypustu otuliny w zagłębienie kształtki. W celu lep
szego połączenia otuliny z kształtką można zagłębienie
wypełnić masą wiążącą.
(2 zastrzeżenia)

C04B

P. 217548

CSR Limited, Sydney, Australia (David R. Moorehead,
Michael Davis).
Sposób wytwarzania elementów budowlanych
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie sposobu wytwarzania elementów budowla
nych o charakterystyce zbliżonej do charakterystyki
wyrobów azbestowo-cementowych, które mogłyby być
wykorzystywane we wszystkich przypadkach, w któ
rych dotychczas wykorzystuje się wyroby azbestowo-cementowe.
Sposób wytwarzania węglanowych elementów bu
dowlanych wzmocnionych włóknami celulozowymi po
lega na tym, że miesza się wodę ze składnikami sta
łymi obejmującymi co najmniej jeden tlenek lub wo
dorotlenek metalu ziem alkalicznych oraz włókna ce
lulozowe, korzystnie w ilości 7 - 4 0 % wagowych suchej
masy, z uzyskanej zawiesiny formuje się ukształtowa
ny wyrób pilśniowy o strukturze porowatej przepusz
czalnej dla gazów, przy czym pory zawierają wodę
a porowatość wyrobu mieści się w granicach od 35 do
50%, po czym ukształtowany wyrób poddaje się dzia
łaniu gazowego dwutlenku węgla, który penetrując
pory wiąże wodorotlenek lub wodorotlenki z wytwo
rzeniem węglanu lub węglanów.
(14 zastrzeżeń)
P. 217794

16.08.1979

Pierwszeństwo: 17.08.1978 - Wlk. Brytania
(nr 33723/78)
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wlk.
Brytania.
Kompozycja
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej kompozycji wermikulitu, która umożliwia polep
szenie fizycznych właściwości wyrobów z wermiku
litu, w szczególności wytrzymałości na ściskanie oraz
odporności na wodę.
Kompozycja według wynalazku charakteryzuje się
tym, że zawiera blaszki wermikulitu (czyli wermikulit
rozwarstwiony) i jeden lub więcej stałych rozdrob
nionych dodatków, które w wodzie reagują zasadowo,
zwłaszcza tlenek magnezu.
Sztywne pianki otrzymane z kompozycji według wy
nalazku są użytecznym materiałem ognioodpornym i
zabezpieczającym przed ciepłem.
(21 zastrzeżeń)

P. 217795

16.08.1979

Pierwszeństwo: 17.08.1978 - Wlk. Brytania
(nr 33722/78)
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wlk.
Brytania.
Sypka kompozycja w postaci suchego proszku
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania syp
kiej kompozycji wermikulitu, z której wytworzone
wyroby piankowe charakteryzują się mniejszą gęstoś
cią od wyrobów uzyskanych z zawiesiny, bez obniżenia
wytrzymałości na ściskanie.
Sypka kompozycja w postaci suchego proszku charak
teryzuje się tym, że zawiera blaszki wermikulitu (czyli
wermikulit rozwarstwiony) i stały rozdrobniony do
datek, np. tlenek magnezu. Wyroby wytworzone z
kompozycji według wynalazku znajdują zastosowanie
w wielu przemysłach, zwłaszcza w przemyśle budow
lanym.
(30 zastrzeżeń)
C06B

P. 215867

T

24.051979

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska
(Jan Wojtczak, Anna Jaworska-Augustyniak).
Sposób prowadzący do reakcji wybuchowej

03.08.1979

Pierwszeństwo: 04.08.1978 - Australia (nr PD5375)

C04B

C04B

66

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pros
tego sposobu prowadzącego do reakcji wybuchowej,
znajdującej zastosowanie jako układ zapobiegający
względnie jako układ inicjujący w przemyśle materia
łów wybuchowych, w pirotechnice, w górnictwie.
Sposób według wynalazku polega na tym, że roztwór
czteronitrometanu w rozpuszczalnikach organicznych o
stężeniu od 100% do 20% kontaktuje się z ferrocenem
lub jego pochodnymi w postaci stałej, w formie krysz
tałków lub proszku, w atmosferze powietrza lub gazu
obojętnego.
(3 zastrzeżenia)
C06B

P. 216862

T

03.07.1979

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka
k/Warszawy, Polska (Marian Zubala, Tadeusz Mrzewiński, Jerzy Enlert).
Sposób otrzymywania perforowanego granulatu trotylu
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
produkcji materiałów wybuchowych o zwiększonej
energetyczności, nadającego się do zakładania ładun
ków w zawodnionych otworach strzałowych w gódnictwie odkrywkowym.
Sposób według wynalazku polega na tym, że ciekły
trotyl wlewany jest cienkimi strumieniami pod kątem
90° na zawirowaną w sposób wymuszony wodę o tem
peraturze około 45°C, po czym wysuszony granulat
uczulany jest na detonację poprzez nanoszenie na
powierzchnię zewnętrzną granulek powłoki aluminio-
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wej, przy czym powłokę tę otrzymuje się podczas
mieszania granulatu z 10fl/o wagowymi pyłu glinu zwil
żonego roztworem nitrocelulozy z rozpuszczalnikiem
organicznym.
Urządzenie według wynalazku ma dozownik (2) pod
grzewany przeponowo parą wodną, łączący podgrze
wacz (1) z granulatorem (3), zakończony przegrodą z
otworami o przekroju elipsy, przy czym równomier
ność wypływającej celulozy regulowana jest kątem
nachylenia dozownika (2).
(3 zastrzeżenia)

C07C

P. 206478

29.04.1978

American Cyanamid Company, Wayne, Stany Zje
dnoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania kwasów
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ
rym Rx oznacza atom wodoru lub grupę metylową, R2
oznacza atom wodoru, grupę karboksylową lub grupę
o wzorze COOR4, w którym R4 oznacza atom metalu
alkalicznego lub metalu ziem alkalicznych, R 3 oznacza
atom wodoru, grupę hydroksylową lub grupę o wzorze
COOR4, w którym R4 ma podane wyżej znaczenie, z
zastrzeżeniem, że każda grupa fenyl owa musi być pod
stawiona co najmniej jedną grupą o wzorze COOR4,
według wynalazku polega na tym, że związki o wzorze
2, w którym R 5 oznacza atom wodoru lub grupę me
tylową, R6 oznacza atom wodoru, grupę meto ksy kar bonylową, 2-metoksyetoksykarbonylową lub fenoksykarbonylową, a R7 oznacza atom wodoru, grupę hydro
ksylową, metoksykarbonylową lub fenoksykarbonylową, podaje się w ciągu od około 45 minut do 16 godzin
reakcji z wodorotlenkiem metalu alkalicznego, po
czym zobojętnia odpowiednim słabym kwasem zdol
nym do oderwania soli N-alkalicznej od grupy sulfonamidowej.
Związki o wzorze 1 wykazują zdolność inhibitowania odpełniacza.
(13 zastrzeżeń)

C07C
C07D

Nr 12 (170) 1980
P. 206529

20.05.1978

American Cyanamid Company, Wayne, Stany Zjed
noczone Ameryki.
Sposób wytwarzania substancji czynnej
środka przeciw zapaleniu stawów
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
związków o wzorze 7, w którym X oznacza atom tle
nu lub grupę NH, Aryl oznacza rodnik fenylowy,
ewentualnie podstawiony atomem fluoru lub rodnik
tienylowy, a więc m-fluorobenzimidoiloacetonitrylu,
{3-amino-(tienylo-2)-akrylonitrylu lub P-amino-(tienylo3)akrylonitrylu i (3-keto-(tienylo-3)propionitrylu, który
polega na tym, że kondensacji z acetonitrylem w obec
ności zasady poddaje się odpowiednio: m-fluorobenzonitryl, tiofenokarbonitryl-2 lub tiofenokarbonitryl-3
oraz ester kwasu tiofenokarboksylowego-3.
(4 zastrzeżenia)

C07C

P. 211133

22.11.1978

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel
ka Brytania.
Sposób wytwarzania nowych alkanoloamin
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania pochod
nych l-hydroksyfenoksy-3-ureidoetyloaminopropanolu-2 o wzorze 2, w którym R8 i R4 mogą być takie same
lub różne i niezależnie oznaczają atom wodoru lub
grupę hydroksy, przy czym co najmniej jeden z sym
boli R 8 i R 4 oznacza grupę hydroksy, R oznacza atom
wodoru, rodnik metylowy lub etylowy, a R oznacza
rodnik metylowy, etylowy, lub grupę o wzorze
-CH 2 CH 2 OR, w którym
R ma wyżej podane znacze
nie, albo R i R 8 łączą się tworzą razem rodnik
-CH 2 CH 2 -, wykazujących kardioselektywne działanie
pobudzenia adrenergicznych P-receptorów. Przykładem
tych związków jest l-p-hydroksyfenoksy-3-|3-(morfolinokarbonamido)etyloaminopropanol-2.
Sposób według wynalazku polega na połączeniu sześ
ciu rodników którymi są:
a) rodnik aryloksylowy o wzorze 3, w którym R18 i
R14 mogą być takie same lub różne
i niezależnie ozna
czają atom wodoru lub grupę R s O- w której R* ozna
cza atom wodoru lub grupę ochraniającą, przy
czym
co najmniej jeden z wymienionych
symboli R18 i R1*
5
oznacza taką grupę R 0-,
b) rodnik o wzorze 4, w którym R 8 oznacza atom
wodoru lub grupę ochraniającą,
c) rodnik o wzorze -NR 7 -, w którym R 7 oznacza
atom wodoru lub grupę ochraniającą,
d) rodnik o wzorze -CH 2 CH2NR8, w którym R8 oz
nacza atom wodoru lub grupę ochraniającą,
e) rodnik karbonylowy i
f) rodnik o wzorze 5, w którym R i R2 mają wy
żej podane znaczenia,
po czym jeśli jeden lub więcej
spośród symboli R5, R6, R 7 i R 8 oznacza grupę ochra
niającą, usuwa się jedną lub więcej tych grup, a nas
tępnie produkt otrzymany w postaci racemicznej
ewentualnie rozdziela się na emancjomery optycznie
czynne i produkt otrzymany w postaci wolnej zasady
ewentualnie przeprowadza się w sól addycyjną z kwa
sem.
(4 zastrzeżenia)

Nr 12 (170) 1980
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P. 211367

30.11.1978

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania fenylobutenonów

C07C

P. 211195

24.11.1978

Polska Akademia Nauk, Zakład Polimerów, Zabrze,
Polska (Jerzy Kulawski, Danuta Sęk, Mieczysław Hebliński, Zbigniew Jedliński).
Sposób otrzymywania
4,4-dwuhydroksydwunaftylu-l,l
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy
dajności reakcji utleniania 1-naftolu solami Fe(III),
w wyniku której powstaje 4,4-dwuhydroksydwunaftyl-1,1.
Wynalazek opiera się na stwierdzeniu, że reakcję
1-naftolu z solami Fe(III) przebiega z wyższą wydaj
nością, jeżeli środowisko reakcji zakwasi się.
Sposób według wynalazku polega na tym, że reakcję
utlenia 1-naftolu solami żelaza Fe(III) prowadzi się
w roztworze kwaśnym, przy stężeniu jonów wodoro
wych 0,1-4 moli (1, zwłaszcza 0,l-2moli H+)l roztwo
ru, przy stężeniu 1-naftolu w środowisku reakcji wy
noszącym 30-200 g/l, korzystnie 50-100 g/l roztworu.
Surowy produkt oczyszcza się korzystnie w stanie
wilgotnym przez krystalizację z organicznego rozpusz
czalnika takiego jak 2-chloroetanol.
Produkt otrzymany sposobem według wynalazku na
daje się np. do wytwarzania polimerów wielkocząstecz
kowych i barwników^
(2 zastrzeżenia)

C07C

P. 211233

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
związków o wzorze 1, w którym Ri oznacza rodnik
alkilowy o 1-3 atomach węgla, R2 oznacza atom wodo
ru, fluoru, chloru lub bromu, a R3 oznacza atom bro
mu, jodu, rodnik izobutylowy, III-rzędbutylowy, cykloheksylowy, cykloheksenylowy, ewentualnie monopodstawiony fluorem, chlorem, bromem lub grupą
alkoksylową o 1-4 atomach węgla, rodnik fenylowy,
albo grupę o wzorze 2, w którym R4 i R5 są jednakowe
lub różne i oznaczają rodnik alkilowy o 1 - 3 atomach
węgla, albo R4 i R5 razem oznaczają grupę -(CH 2 ) n -,
w której n oznacza 4 lub 5, grupę -CH 2 -CH 2 -0-CH 2 -CH 2 -, grupę -CH 2 -CHs=CH-CH 2 -, albo grupę -CH 2 -CH 2 -N(R 6 )-CH 2 -CH 2 -, w której R6 oznacza atom wo
doru lub rodnik alkilowy o 1 - 3 atomach węgla.
Sposób według wynalazku polega na tym, że zwią
zek o wzorze 3, w którym R1} R2 i R 3 mają wyżej
podane znaczenie, poddaje się reakcji odszczepiania
wody, przy czym związki o wzorze3 powstają w wy
niku hydrolizy związków o wzorze 4, w którym Rx, R2
i R3 mają wyżej podane znaczenie, a R oznacza rodnik
cykloheksylowy albo rodnik alkilowy o 1 - 8 atomach
węgla. Natomiast związki o wzorze 4 powstają w wy
niku reakcji związków o wzorze 5, w którym R ł} R2
i R3 mają wyżej podane znaczenie ze związkami o
wzorze 6, w którym R ma wyżej podane znaczenie,
w obecności organicznego związku litu albo z mie
szaniną albo produktem reakcji związku o wzorze 6
i organicznego związku litu.
Związki o wzorach 3 i 4 można w znany sposób
wyodrębnić i oczyszczać lub można je również bez
wyodrębniania poddawać dalszym reakcjom.
Zwięzki o wzorze 1 są związkami znanymi i można
je stosować na przykład jako środki hamujące stany
zapalne.
(5 zastrzeżeń)

24.11.1978

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Tadeusz Kiersznicki, Wiesław Szeja,
Roman Mazurkiewicz).
Sposób otrzymywania formali
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia syn
tezy i procesu wydzielania formali z mieszaniny pore
akcyjnej, zwiększania wydajności syntezy i poprawie
nia czystości produktu.
Sposób otrzymywania formali w reakcji eterów alkilowochlorometylowych z alkoholami lub fenolami
Według wynalazku charakteryzuje się tym, że reakcję
Prowadzi się w rozpuszczalnikach organicznych nie
mieszających się z wodą w obecności wodnych roz
tworów wodorotlenków lub węglanów alkalicznych i
IV-rzędowych soli amoniowych lub fosfoniowych.
Formale znajdują zastosowanie jako środki zapacho
we. Mogą być także stosowane jako czynniki flota
cyjne.
(4 zastrzeżenia)

C07C

P. 215098

23.04.1979

Pierwszeństwo: 24.04.1978 - Luksemburg (nr 79504)
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych moczników
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych 3-ketocyklopentenylomoczników o wzorze
ogólnym 1, którego pierścień cyklopentenylowy może
wykazywać dalsze podwójne wiązanie, i w którym
Rx oznacza atom wodoru lub niski alkil, R2 oznacza
niski alkil, a R5 oznacza ewentualnie nienasycony nis-
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ki alkil, albo R2 i R8 razem z łączącym je atomem
węgla oznaczają ewentualnie nienasycony cykloalkil,
albo R1} R2 i R3 razem z łączącym je atomem węgla
oznaczają ewentualnie podstawiony fenyl, R5 oznacza
atom wodoru, ewentualnie zestryfikowaną albo amidowaną grupę karboksylową lub nitrylową, a R6 oz
nacza atom wodoru albo niski alkil, zaś Y oznacza
atom tlenu, siarki, grupę iminową = N H albo grupę
cyjanoiminową =N-CN, który polega na tym, że związ
ki o wzorze 3, w którym X oznacza ewentualnie zestryfikowany albo zeteryfikowany hydroksyl, a R4, R5
i R6 mają wyżej podane znaczenia poddaje się reakcji
ze związkami o wzorze 4, w którym podstawniki mają
wyżej podane znaczenia albo związki o wzorze 5 pod
daje się reakcji ze związkami o wzorze 6, przy czym
występujące w tych wzorach podstawniki RXł R2, Rs,
R4, R5 i R6 mają wyżej podane znaczenia, jedna z
reszt Zx i Z2 odpowiada grupie aminowej, a druga
grupie o wzorze 7, w którym xx oznacza ewentualnie
reaktywną zestryfikowaną lub zeteryfikowaną grupę
hydroksylową albo merkaptanową, a x 2 oznacza atom
wodoru, albo Xi i x 2 przedstawiają razem wiązanie
między C i N, a Yx oznacza atom tlenu, siarki albo
grupę iminową, z tym, że jeżeli Yx oznacza grupę
iminową, Xj oznacza chlorowiec, a x 2 wodór i jeżeli
jest to pożądane w otrzymanych związkach, w których
Y oznacza grupę iminową albo siarkę, przeprowadza
się je w atom tlenu.
Związki o wzorze 1 wykazują zdolność obniżania
ciśnienia krwi.
(2 zastrzeżenia)

Nr 12 (170) 1980

Związki o wzorze 1 otrzymywane sposobem według
wynalazku wykazują użyteczne właściwości przeciwczerwiowe.
(7 zastrzeżeń)

C07C

P. 218240

11.09.1979

Pierwszeństwo: 11.09.1978 - St Zjedn. Am. (nr 941289)
06.11.1978 - St. Zjedn. Am. (nr 958180)
The University of Miami, Coral Gabels, Stany Zjed
noczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych peptydów
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ
rym R oznacza rodnik formylowy, acetylowy, propionylowy, butyrylowy, fenyloacetylowy, fenylopropionylowy, benzoilowy, cyklopentylokarbonylowy, Ill-rz.
butoksykarbonylowy, cyklopentylokarbonylo-L-lizylowy, piro-L-glutamylo-L-lizylowy, L-arginylowy, L-lizylowy
lub
piro-L-glutamylowy,
A
oznacza
rodnik L-fenyloalanylowy, glicylowy, L-alanylowy,
L-tryptofilowy, L-tyryzolowy, L-izoleucylowy, L-leucylowy, L-histydylowy lub L-walilowy, związany
z grupą a-aminową z podstawnikiem R, Rx oznacza
atom wodoru lub rodnik metylowy, R2 oznacza rodnik
L-proliny, L-3, 4-dehydroproliny, DL-3, 4^-dehydroproliny, L-3-hydroksyproliny, L-4-hydroksyproliny lub
L-tiazolidyny, związany grupą iminową z sąsiadującą
grupą-C(=0)-, a n oznacza 0 lub 1, przy czym gdy n
n to Rj oznacza rodnik metylowy, polega na tym, że
związek o wzorze 2, w którym R 3 oznacza rodnik ace
tylowy a Ri i n mają wyżej podane znaczenie, kondensuje się z aminokwasem o rodniku R2 mającym wyżej
podane znaczenie, otrzymując związek o wzorze 3, z

C07C

P. 216459

10.05.1978

Pierwszeństwo: 11.05.1977 - Węgry (nr CI-1735)
Chinoin Gyógyszer es Vegyeszeti Termekek Gyara
R. T., Budapeszt, Węgry.
Sposób wytwarzania pochodnych benzimidazolu
zawierających atom siarki
Sposób wytwarzania pochodnych benzimidazolu za
wierających atom siarki o wzorze 1, w którym R21
oznacza atom wodoru lub grupę aminową, a w przy
padku gdy R21 oznacza atom wodoru, R22 oznacza
grupę
aminową, natomiast
w przypadku gdy R21 oznacza
22
grupę aminową R oznacza atom wodoru, chlorowca,
rodnik trójfluorometylowy, niższy rodnik alkilowy,
niższą grupę alkoksylową, aryloksylową lub aralkoksylową, polega
na tym, że na związek o wzorze 2, w
którym R21 i R22 mają wyżej podane znaczenie, działa
się czynnikiem wprowadzającym grupę tiocyjanianową
(SCN) w bezwodnym środowisku.

Nr 12 (170) 1980
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którego odszczepia się rodnik R3 a otrzymany związek
o wzorze 4 poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze
R-A, w którym R i A mają wyżej podane znaczenie.
Związki o wzorze 1, gdzie R oznacza atom wodoru wy
twarza się przez odszczepienie grup R o innym zna
czeniu w związku o wzorzel.
Nowe związki są użyteczne w leczeniu nadciśnienia.
(10 zastrzeżeń)
C07F

P. 215795 T

23.05.1979

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Miros
ław Soroka, Jerzy Zoń).
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doru lub rodniki alkilowe, cykloalkilowe, 3arylowe,
heterocylkiczne o 3 - 7 członach, względnie R i R 4 tworzą
razem łańcuch polimetylenowy o 2 - 7 atomach węgla
zawierający ewentualnie zamiast atomu węgla atom
tlenu, azotu, siarki, przy czym R1, R2, Rs i R4 nie oz
naczają równocześnie atomów wodoru. Kwasy te wy
kazują działanie fitotoksyczne.
Sposób według wynalazku polega na tym, że N-(ct'-dwualkilofosfonoalkilo-)-a-aminoalkanonitryl hydrolizuje się w temperaturze 40-130°C wodnym roztworem
kwasu mineralnego, najlepiej kwasu solnego, lub wo
dorotlenku sodowego albo potasowego, aż do całkowi
tego zakończenia reakcji, po czym w dowolny znany
sposób.
(2 zastrzeżenia)

Sposób wytwarzania nowych N-(a-dwualkiIofosfonaiki!o)-a -aminoalkanonitryli
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych N-(a-dwualkilofosfonoalkilo)-a-aminoalkanonitryli o wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku, w
którym R oznacza grupę alkilową lub arylową, R ł i R 2
oznaczają jednakowe lub różne grupy alkilowe, arylowe, cykloalkilowe, atomy wodoru, atomy deuteru, rod
niki heterocykliczne o 3 - 7 członach, względnie R 1 i R 2
tworzą razem łańcuch polimetylenowy o 2 - 7 atomach
węgla zawierający ewentualnie s zamiast
atomu węgla
atom tlenu, azotu, siarki, zaś R i R 4 oznaczają jedna
kowe lub różne grupy alkilowe, cykloalkilowe, arylowe, atomy wodoru, atomy deuteru, s rodniki
heterocyk
liczne o 3 - 7 członach, względnie R i R 4 tworzą razem
łańcuch polimetylenowy o 2 - 7 atomach węgla zawie
rający ewentualnie zamiast atomu węgla atom tlenu,
azotu siarki, przy czym R1, R2, Rs i R4 nie oznaczają
równocześnie atomów wodoru. Związki te stanowią
substraty do wytwarzania kwasów N-(a'-fosfonoalkilo)-a-aminoalkanokarboksylowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że 1 część
molową kwasu a-aminoalkanofosfonowego poddaje się
reakcji z 1-1,5 częściami molowymi cyjanku sodowego
lub potasowego i 1-1,5 częściami molowymi związku
karbonylowego, przy czym reakcję prowadzi się w roz
tworze wodnym, a najlepiej w układzie dwufazowym
woda-rozpuszczalnik organiczny taki jak węglowodory
chlorowane, najlepiej eter etylowy, w temperaturze
poniżej 20°C i przy p H = 5 - 8 aż do przereagowania
substratów, po czym w dowolny znany sposób wydzie
la się z mieszaniny poreakcyjnej N-(a'-dwualkilofosfonoalkilo)-a-alkanonitryl.
( zastrzeżenie)

C08G

26.10.1978

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia",
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Maria Gryta, Maria Kuźnicka, Jerzy Majchrzak, Marian Pepera, Gabriela Jaroc
ka).
Sposób wytwarzania stabilnych, termoutwardzalnych
żywic melaminomocznikowo-formaldehydowych nie
skończenie rozcieńczainych wodą
Sposób według wynalazku polegający na dwuetapo
wej kondensacji melaminy, mocznika i formaldehydu
charakteryzuje się tym, że proces kondensacji prowa
dzi się przy pH środowiska rzędu 8 - 1 1 i przy stosunku
molowym melaminy, mocznika, formaldehydu i trójetanoloaminy lub dwuetaonoloaminy odpowiednio jak
1:0-1:3-12:1-2,5 w temperaturze 80-100°C, w ciągu
1 - 3 godzin, następnie mieszaninę reakcyjną schładza
się poniżej 60°C i zobojętnia kwasem mineralnym do
pH 6 - 8 , po czym kondensację prowadzi się dalej w
tych samych warunkach temperaturowych jak w eta
pie pierwszym, w ciągu 0,1-1 godziny, następnie
wprowadza się 0,1-2,5 mola alkoholu alifatycznego,
licząc na 1 mol melaminy i proces kondensacji kon
tynuuje aż do uzyskania określonej lepkości produktu,
po czym nastawia się pH produktu przy temperaturze
15-35°C dodatkiem rozcieńczonego kwasu mineralne
go.
Uzyskane żywice są przydatne do wytwarzania le
piszcza, przeznaczonego do produkcji wyrobów z weł
ny szklanej.
(5 zastrzeżeń)
C08G

C07F

P. 210514

P. 210580

27.10.1978

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Miros
ław Soroka, Jerzy Zoń).

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia",
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Zofia Pokorska, Zygmunt
Lisicki, Kazimierz Fraczek, Leon Studencki, Krystyna
Wypych).

Sposób wytwarzania nowych kwasów N-(a'-fosfonoalkilo-)-a-aminoalkanokarboksylowych

Sposób wytwarzania żywicy
toluenowo-formaldehydowej

Przedmiotem wynalzku jest sposób wytwarzania
nowych kwasów N-(a'-fosfonoalkilo-(-a-aminoalkanokarboksylowych o wzorze
ogólnym przedstawionym na
rysunku, w którym R 1 i R 2 są jednakowe lub różne
i oznaczają atomy wodoru lub rodniki alkilowe, cyklo
alkilowe, arylowe,
heterocykliczne o 3 - 7 członach,
względnie R 1 i R 2 tworzą razem łańcuch polimetyleno
wy o 2 - 7 atomach węgla zawierający ewentualnie
zamiast atomu węgla atom tlenu, azotu, siarki, zaś
R' i R 4 są jednakowe lub różne i oznaczają atomy wo

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie technologii wytwarzania żywicy tolenowo-formaldehydowej o małym rozrzucie ciężaru cząstczkowego, jednorodnym składzie i wystarczającej zawartości
tlenku, dla zachowania jej reaktywności w reakcji z
fenolem i z formaldehydem.
Sposób wytwarzania żywicy toluenowo-formaldehy
dowej na drodze kondensacji toluenu z formaldehydem
stosowanym w postaci roztworów wodnych lub niskocząsteczkowych polimerów formaldehydu, w obecności

P. 215796

T

23.05.1979
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rozcieńczonego kwasu siarkowego jako katalizatora,
charakteryzuje się tym, że reakcję kondensacji prowa
dzi się przy stosunku molowym toluenu do formalde
hydu od 2 do 4 moli toluenu na 1 mol formaldehydu
i przy początkowych stężeniach w warstwie wodnej
formaldehydu na poziomie od 5 do 15% wagowych, a
kwasu siarkowego od 46 do 58% wagowych, w czasie
reakcji nie dłuższym niż 2,5 godziny.
(1 zastrzeżenie)

C08G

P. 216077

T

02.06.1979

Wyższa Szkoła Inżynierska, Radom, Polska (Zygmunt
Wirpsza, Barbara Stachera, Tadeusz Janik).
Sposób wytwarzania elastycznych żywic i tworzyw
fenolowo-uretanowo-formaldehydowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia
technologii procesu.
Sposób według wynalazku polega na tym, że ogrze
wa się w temperaturze 373-493 K mieszaninę 1 mola
związku lub związków zawierających co najmniej
jedną, a korzystnie dwie grupy hydroksylowe przy
węglu alifatycznym, 0,01-4,0 mole związku lub związ
ków fenolowych, korzystnie fenolu oraz 0,5-2,0 mole
mocznika na każdy gramorównoważnik grup hydro
ksylowych przy węglu alifatycznym do wydzielenia co
najmniej 0,5 korzystnie 1 mola amoniaku lub do ubyt
ku masy co najmniej 8,5, a korzystnie 17 g na każdy
gramorównoważnik alifatycznych grup hydroksylo
wych, ewentualnie odgazowuje się, a następnie kondensuje się z co najmniej 1, korzystnie z ponad 2 mo
lami formaldehydu, na żywice nowolakowe lub rezolowe, które utwardza się znanymi sposobami.
(2 zastrzeżenia)

C08G

P. 216772

T

30.06.1979

Wyższa Szkoła Inżynierska, Radom, Polska (Krys
tyna Roczniak, Barbara Mastalerz).
Sposób wytwarzania modyfikowanych, nowolakowych
spoiw do mas formierskich i rdzeniowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej technologii procesu, która umożliwia uzyskanie
tworzywa szybkoutwardzalnego o korzystnych włas
nościach mechanicznych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że fenol
poddaje się reakcji z poliuretanem i formaldehydem
w obecności związków metali dwuwartościowych jako
katalizatorów, następnie do odwodnionej żywicy w
temperaturze pokojowej dodaje się aktywnego roz
cieńczalnika, korzystnie eteru fenyloglicydowego i po
dokładnym wymieszaniu dodaje się utwardzacza, ko
rzystnie sześciometylenoczteroaminy.
(2 zastrzeżenia)
C08G

P. 216925

T

05.07.1979

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
Rzeszów, Polska (Włodzimierz Szelezyngier).
Sposób wytwarzania modyfikowanych żywic
fenolowo-formaldehydowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
technologii wytwarzania modyfikowanych żywic fenolowo-formaldehydowych, nadających się do przet
wórstwa metodą formowania wtryskowego.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do
znanej żywicy fenolowo-formaldehydowej typu nowolakowego wprowadza się w procesie jej obróbki ter
micznej alkohol furfrylowy w ilości od 1-25% wa
gowych na 100 części wagowych użytej żywicy, który
poddaje się współkondensacji z tą żywicą w tempera
turze 130-160°C w czasie minimum przez jedną go
dzinę, po czym otrzymane tworzywa chłodzi się i prze
rabia w znany sposób na tłoczywo nadające się do
przetwarzania metodą wtrysku.
(1 zastrzeżenie)

C08G
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P. 216926

T

05.07.1979

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Rzeszów, Polska (Włodzimierz Szlezyngier).
Sposób wytwarzania modyfikowanych żywic
ketonowo-formaldehydowych '
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
technologii wytwarzania modyfikowanych żywic keto
nowo-formaldehydowych, służących zwłaszcza jako le
piszcze do piasków formierskich i klej do drewna.
Sposób według wynalazku polega na współkonden
sacji ketonu, formaldehydu i melaminy w obecności
wodorotlenku sodowego prowadzonej w temperaturze
40-80°C w czasie l-f-3h, przy czym stosunek molowy
acetonu do melaniny do formaldehydu wynosi odpo
wiednio 1:0,1-^2:2-4-5.
(l zastrzeżenie)

C08G

P. 216927

T

05.07.1979

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
Rzeszów, Polska (Włodzimierz Szlezyngier).
Sposób wytwarzania modyfikowanych żywic
fenolowo-formaldehydowych
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzys
kanie zmodyfikowanych żywic fenolowo-formaldehy
dowych o znacznie rozszerzonych możliwościach sto
sowania, zwłaszcza w przemyśle meblarskim jak rów
nież w przemyśle odlewniczym.
Sposób według wynalazku polega na tym, że żywicę
fenolowo-formaldehydową, w której stosunek molowy
fenolu do formaldehydu wynosi 1:1-2,5 współkondensuje się z żywicą ketonowo-formaldehydową, w której
stosunek molowy acetonu do maleminy do formalde
hydu wynosi odpowiednio 1:0,1-2:2-8, przy czym na
jedną część wagową żywicy fenolowo-formaldehydo
wej stosuje się 0,1 do 2,0 części wagowych żywicy ketonowo-formaldehydowej. Proces współkondensacji obu
żywic prowadzi się w temperaturze 40-80°C w czasie
2 godzin, po czym całość zagęszcza się pod próżnią w
temperaturze poniżej 60°C do zawartości suchej sub
stancji zależnej od przeznaczenia żywicy.
Otrzymane żywice znajdują zastosowanie jako lepi
szcze do piasków formierskich, do wiórów i ścinków
lub jako klej do drewna.
(2 zastrzeżenia)

Ć08G

P. 216928

T

05.07.1979

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
Rzeszów, Polska (Włodzimierz Szlezyngier).
Sposób wytwarzania modyfikowanych żywic
ketonowo-formaldehydowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
technologii żywic ketonowo-formaldehydowych służą
cych zwłaszcza jako lepiszcze do piasków formierskich
i klej do drewna.
Sposób według wynalazku polega na współkonden
sacji ketonu, formaldehydu i mocznika w obecności
urotopiny i wodorotlenku sodowego, prowadzonej przy
pH równym 10 w temperaturze 40-60°C przez 2 - 4 h .
(1 zastrzeżenie)
C08G

P. 216929

T

05.07.1979

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
Rzeszów, Polska (Włodzimierz Szlezyngier).
Sposób wytwarzania modyfikowanych żywic
fenolowo-formaldehydowych
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie sposobu wytwarzania modyfikowanych żywic
fenolowo-formaldehydowych, nadających się do prze
twarzania metodą prasowania wtryskowego.
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Sposób według wynalazku polega na współkondensacji fenolu, formaldehydu i oktylofenolu, użytkowych w
stosunku molowym 1:0,85:0,01-0,1, prowadzonej w
środowisku kwaśnym, w temperaturze 90-98°C w cza
sie 1,5-3h oraz na zdekantowaniu warstwy wodnej
i destylacji żywicy, aż do uzyskania przez nią tempe
ratury mięknienia wynoszącej 50-70°C.
(1 zastrzeżenie)
P. 216930 T

C08G

05.07.1979

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
Rzeszów, Polska (Włodzimierz Szlezyngier).
Sposób wytwarzania modyfikowanych żywic
fenolowo-formaldehydowych

C08L
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P. 216392

T

16.06.1979

Zakłady Chemiczne „Blachownia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Jan Niedziela, Wanda Kuchar).
Środek do impregnacji tworzyw sztucznych, zwłaszcza
piankowych
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu było uzys
kanie środka impregnującego do już uformowanego
tworzywa piankowego, który prostym sposobem mógł
by, być nanoszony na porowatą powierzchnię two
rzywa.
Środek do impregnacji tworzyw sztucznych, zwłasz
cza piankowych, składa się z 4 8 - 4 9 % wagowych wo
dy zdemineralizowąnej, 49,995-50,485% wagowych
szkła wodnego sodowego lub potasowego o gęstości
ckoło l,5Xl0 3 kg/m 3 , 1-1,5% wagowych dwumetyloformamidu, 0,005-0,015% wagowych fluorokrzemianu
sodowego.
(1 zastrzeżenie)

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opraco
wanie sposobu wytwarzania modyfikowanych żywic
fenolowo-formaldehydowych nadających się do formo
wania metodą wtryskową.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do zna
nej żywicy fenolowo-formaldehydowej typu nowolakowego wprowadza się w procesie jej obróbki termicz
nej w temperaturze 60-80°C polisiarczki organiczne
jako środki modyfikacyjne w ilości 1 do 25% wago
wych w stosunku do użytej żywicy, po czym współkondensuje się je z tą żywicą w temperaturze
140-150°C przez minimum jedną godzinę.
(2 zastrzeżenia)

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadec
kich, Bydgoszcz, Polska (Władysław Jańczak, Elżbie
ta Nówek).

C08J

Sposób wytwarzania wyrobów z napełnionych żywic
poliestrowych

P. 216595 T

11.05.1979

Kombinat Przemysłu Narzędziowego „Vis" Ośrodek
Badawczo Rozwojowy Narzędzi, Warszawa, Polska
(Bogusław Dyrago, Stefan Skupiński, Barbara Smoluchowska - Jarosz, Jerzy Syta).
Sposób wytwarzania masy ścierno-diamentowej
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzys
kanie takiej masy ścierno-diamentowej, która byłaby
trwała w użyciu oraz gwarantowała zadowalająca ja
kość obrabianych powierzchni.
Sposób wytwarzania masy ścierno-diamentowej,
składającej się z proszku diamentowego, spoiwa rezitolowego i wypełniaczy, polega na tym, że masę otrzy
muje się dodając kolejno w ustalonych proporcjach
do żywicy ciekłej rezolowej wypełniacze, następnie
ziarno diamentowe i na koniec rezitol, cały czas mie
szając poszczególne składniki w fazie ich dodawania.
(1 zastrzeżenie)
C08J

P. 217129 T

13.02.1979

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Henryk
Galina, Bożena N. Kolarz, Maksymilian Durak, Maria
Wojaczyńska, Piotr Wieczorek).
Sposób

modyfikowania struktury lub
sorbentów polimerowych

regenracji

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej technologii procesu, która umożliwia uzyskanie
sorbent.w polimerowych o maksymalnych własnościach
sorpcyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu ich ży
wotności.
Sposób modyfikowania struktury lub regeneracji
sorbentów polimerowych, przeznaczonych do stosowa
nia w ochronie czystości wód, w przemyśle farmaceu
tycznym i spożywczym, polega na tym, że wytworzo
ny dowolnym sposobem sorbent polimerowy w stanie
suchym lub będący w równowadze z rozpuszczalni
kiem niespęczniającym traktuje się rozpuszczalnikiem
zapewniającym silne spęcznienie ziaren sorbentu poli
merowego, a następnie traktuje się kolejno rozpusz
czalnikami względnie ich mieszaninami, o stopniowo
zwiększającej się polarności lub kolejno rozpuszczalni
kami względnie ich mieszaninami o stopniowo male
jącej polarności aż do doprowadzenia wyjściowego sor
bentu polimerowego do równowagi z rozpuszczalni
kiem, w środowisku którego będzie on stosowany.
(3 zastrzeżenia)

C08L
C08K

P. 216865 T

03.07.1979

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że do napełniania nienasyconej żywicy poliestrowej
stosuje się naturalną kredę o powierzchni modyfiko
wanej kalafonią, którą stosuje się w ilości potrzeb
nej do wysycenia większości centrów aktywnych wy*
stępujących na powierzchni kredy oraz że po utwar
dzeniu wyrobów stosuje się powolne chłodzenie za
pewniające większą wytrzymałość adhezyjną między
powierzchnią napełniacza a żywicą poliestrową.
Przedmiot wynalazku może znaleźć zastosowanie w
przemyśle chemicznym.
(1 zastrzeżenie)

C08L
C09D

P. 217746

14.08.1979

Pierwszeństwo: 16.08.1978 - Austria (A 5927/78)
Vianova Kunstharz AG, Werndorf, Austria (Werner
Staritzbichler, Robert Thausz).
Sposób wytwarzania rozcieńczalnych wodą środków
powłokowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania te
chnologii wytwarzania rozcieńczalnych wodą środ
ków powłokowych, nie zawierających piany lub tłu
miących tworzenie się piany.
Sposób według wynalazku polega na tym, że za
wierające 1-4 atomów węgla etery metylolowe melaminy, mocznika lub guanaminy przeeteryfikowuje
się monoalkoholami o 4 - 1 8 atomach węgla, ewentu
alnie i korzystnie razem z co najwyżej 90% molo
wymi jednego lub kilku glikoli mono-, oligo- lub polialkilenowych o ciężarze cząsteczkowym do 4000,
i/lub ewentualnie razem z kwasem hydroksykarboksylowym, aż do osiągnięcia zdolności mieszania się
z benzyną przynajmniej w stosunku 2:1, korzystnie
w stosunku od 1:2 do 1:40, i do osiągnięcia zdolności
mieszania się z układem gliceryna/metanol w sto
sunku od 5:1 do 1:3 dla roztworu tego mieszanego
eteru, i otrzymany nierozpuszczalny w wodzie, ut
wardzamy eter mieszany dodaje się do środka po
włokowego w ilości 0,1-20% wagowych, korzystnie
0 , 3 - 5 % wagowych, w przeliczeniu na substancję sta
łą i w odniesieniu do ilości substancji stałej spoiwa
w środku powłokowym.
(1 zastrzeżenie)
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P. 217817

17.08.1979

24.08.1978 - NRD (nr WP H01B
(207451)
06.11.1978 - NRD (nr WP H01B
(208875)

VEB Leuna - Werke „Walter Ulbricht", Leuna, NRD
Polietylenowa masa formierska do izolacji przewod
ników metalowych
Zagadnieniem polegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie polietylenowej masy formierskiej nadającej
się do izolacji przewodników metalowych, zwłaszcza
o małych przekrojach i bardzo wysokich prędkościach
odwijania, stosowanych w telekomunikacji.
Polietylenowa masa formierska według wynalazku
charakteryzuje się tym, że zawiera 9 4 - 5 0 % wago
wych polietylenu wysokociśnieniowego 5 - 4 5 % wago
wych polietylenu niskociśnieniowego oraz 0,5-10%
wagowych kopolimerów olefinowych zawierających
grupy hydroksylowe i/lub grupy esterowe oraz poli
propylen.
Masa formierska według wynalazku umożliwia po
krywanie izolacją przewodów o grubości od 0 6 0,3 mm i prędkości wynoszącej co najmniej 2500
m/min.
(8 zastrzeżeń)
C08L
C08G

P. 218276

13.09.1979

Pierwszeństwo: 19.09.1978 - RFN (nr P 28 40 679.3)
Deusche Gold - und Silber mals .Roessler, Frankfurt, RFN.

Scheideanstalt vor-

Sposób wytwarzania tłoczywa z kopolimerów formal
dehydu o małej zawartości formaldehydu resztkowe
go
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej technologii procesu, która umożliwia bezpośred
nie uzyskanie tłoczywa zawierającego tylko niewiel
ką część resztkowego formaldehydu.
Sposób wytwarzania tłoczywa z kopolimerów for
maldehydu o małej zawartości rzesztkowego formalde
hydu przez ogrzewanie pod zmniejszonym ciśnieniem
stopu polimeru z dodatkiem chemicznych stabilizato
rów w urządzeniu, w którym powierzchnia polimeru
jest w sposób ciągły odnawiana, charakteryzuje się
tym, że ogrzewania polimeru stopionego dokonuje się
w wyparce warstewkowej do cieczy o wysokiej lep
kości, przy średnim czasie przebywania 30 do 120 se
kund i ciśnieniu co najwyżej 150 mbar (150 • 0,1 KPa)
a wydzielające się gazy i pary odprowadza się w
przeciwprądzie do stopionego polimeru.
(2 zastrzeżenia)
C08L
Pierwszeństwo:

P. 218476

24.09.1979

25.09.1978 - Francja (nr 7827361)
22.05.1979 - Francja (nr 791252)

Produits Chimiąues Ugine Kuhlmann, Courbevoie,
Francja.
Kompozycja termoplastyczna i sposób jej wytwarza
nia
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
uzyskania kompozycji termoplastycznej o jednorod
nej strukturze''i silnym zespojeniu składników.
Kompozycja według wynalazku mająca co najmniej
jedną stronę zewnętrzną z polifluorku winylidenu
i jedną stronę z polimeru termoplastycznego nie ma
jącego zdolności mieszania z polifluorkiem winylide
nu, charakteryzuje się tym, że te dwa polimery są
złączone jeden z drugim na całej ich powierzchni za
pośrednictwem polimetakrylanu alkilu, który jest co
najmniej częściowo i silnie zespojony z całą powierz
chnią obu polimerów podlegających złączeniu.
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Sposób wytwarzania kompozycji złożonej z poliflu
orku winylidenu i polimeru termoplastycznego nie ma
jącego zdolności mieszania się z polifluorkiem winy
lidenu, polega na tym, że współwytłacza się polifluorek winylidenu, polimetakrylan alkilu i polimer ter
moplastyczny nie mający zdolności mieszania się z
polifluorkiem winylidenu, przy czym polimetakrylan
alkilu spełnia rolę pośredniego środka wiążącego.
(17 zastrzeżeń)
C09B

P. 211393

30.11.1978

Zakłady Przemysłu Barwników „Organiak-Boruta"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Zgierz, Polska (Urszula
Lulej, Stanisław Prus, Zofia Zielińska, Sylwester Przy
był, Władysław Popławski, Krystyna Amsolik).
Sposób wytwarznaia azowego barwnika zawiesinowe
go
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu wytwarzania 2-hydroksy-5-metylo-4'-acetyloaminoazobenzenu, barwiącego włókno octowe i poliami
dowe na kolor żółty, umożliwiającego wytworzenie
produktu czystszego niż produkt wytwarzany zna
nym sposobem.
Sposób wytwarzania żółtego barwnika 2-hydroksy-5-metylo-4-acetylo-aminoazobenzenu przez sprzęga
nie dwuazozwiązku p-aminocetanilidu z p-krezolam
ewentualnie w obecności niejonowych i/lub aniono
wych środków powierzchniowo czynnych i obróbkę
termiczną w temperaturze 75-100°C według wynalaz
ku polega na tym, że proces sprzęgania prowadzi
się na granicy faz wodnego roztworu dwuazozwiązku
p-aminoacetanilidu z rozproszonymi w wodzie amo
niakalnej kroplami p-krezolu.
(1 zastrzeżenie)
C09B

P. 212537 T

30.12.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków „Organika", Zgierz, Polska (Stanisław Norek, Ewa
Marciniak, Jan Gmaj, Czesław Sosnowski).
Sposób otrzymywania nowych barwników reaktyw
nych
Przedmiotm wynalazku jest sposób otrzymywania
nowych barwników reaktywnych rozpuszczalnych w
wodzie o ogólnym wzorze przedstawionym na rysun
ku, w którym R i Ri oznaczają atomy wodoru lub gru
py alkilowe i są jednakowe lub różne, R2 oznacza
atom owodoru lub resztę karbokosymetylenowoą, sulfometylenową lub (3-hydroksyetylową, a symbole B
i B, oznaczają dwie różne reszty spośród zawierają
cych 1 - 4 grup sulfonowych barwnych reszt azowych pochodnych benzenu lub naftalenu, zawierają
cych 1 - 4 grup sulfonowych barwnych reszt pochod
nych antrachinonu, pirazolonu albo stilbenu bądź za
wierających 1 - 4 grup sulfonowych barwnych ukła
dów nitrodwufenyloaminowych, z których jedna jest
ewentualnie resztą metalokompleksową.
Sposobem według wynalazku poddaje się aminę ali
fatyczną o ogólnym wzorze HJN-(CH2)2-NHRi, w któ
rym R t ma wyżej podane znaczenie, reakcji dwueta
powej kondensacji z dwoma różnymi barwnikami
dwuchlorotriazynowymi, prowadząc reakcję w pierw
szym etapie w temperaturze 5-30°C, a w drugim eta
pie - w temperaturze 30-60°C.
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Otrzymane barwniki barwią włókno celulozowe oraz
włókna z regenerowanej celulozy oraz wyroby z tych
włókien na kolory: zielony, oliwkowy, oranżowy, bru
natny i fioletowy.
(2 zastrzeżenia)

C09D

P. 215808 T

22.05.1979

„Polifarb" Kieleckie Zakłady Farb i Lakierów, Bli
żyn, Polska, Aureliusz Dąbrowski, Witold Zajączkow
ski, Marian Obara).
Farby c e m e n t o w e
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Dzięki doprowadzeniu pary wodnej odbywa się jej
pierwiastkowy rozpad i gaz wytlewny wzbogaca się
wodorem; a w wyniku autokatalizy odbywają się sil
ne reakcje egzotermiczne doprowadzając do tworze
nia się metanu zwiększającego wartość opałową ga
zu wytlewnego.
Urządzenie do wytlewania paliw stałych charaktery
zuje się tym, że ma przestrzeń spalania odpowiednio
ukształtowaną, która ma w bocznych ścianach otwo
ry (3) o kalibrowanych wylotach prowadzące poprzez
konfuzory (14) do kanałów rozdzielczych (5) w rusz
tach grzewczych (6) i (16). Urządzenie ma większą
ilość rusztów grzewczych (6) i (16) o zagęszczonym
usytuowaniu.
(5 zastrzeżeń)

Farby cementowe do wymalowań zewnętrznych na
betonie i na tynkach zawierające ponad 70% białe
go cementu, 0,3-0,7% stearynianu glinu i 1-16%
pigmentów według wynalazku charakteryzują się tym,
że zawierają ponadto 1 - 4 % krzemionki, 0,2-1,0%
azbestu, 3 - 7 % krochmalu oraz 0,05-0,2% środka po
wierzchniowo czynnego.
(1 zastrzeżenie)
P. 211235

COOK

24.11.1978

Zakład Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom",
Tomaszów Maz., Polska (Leszek Pawlak, Stefan Podlasiak, Jerzy Skoracki, Jerzy Głogowski).
Nośnik ciepła do układów ogrzewczych i chłodniczych
zwłaszcza chłodnic samochodowych
Przedmiotem wnyalazku jest ciekły nośnik ciepła
rozpuszczalny w wodzie nadający się do stosowania
w układach ogrzewczych w temperaturze wyższej od
temperatury wrzenia wody lub w układach chłodni
czych w temperoturach niższych od temperatury
krzepnięcia wody. Środek według wynalazku stano
wiący roztwór wodny zawiera wagowo następujące
składniki: 5 - 9 0 % glikolu etylenowego regenerowa
nego „R", 0,005-6,0% fosforanu trójetanoloaminy,
0,05-0,5% merkaptobenzotiazolanu sodowego, 0 , 1 2,0% fosforanu dwusodowego, 0,1-2,0% czteroboranu
sodowego, 0,001-3,0% tereftalanu dwusodowego, 0,0010,05% azotynu sodowego, 0,0-0,05% benzoesanu sodu,
0,001-0,05% związków krzemu np. silikonów, 0 , 0 0,001% trepeoliny 0 oraz barwnik przy czym pH te
go roztworu wynosi 7,0-11,0.
(2 zastrzeżenia)
C10B

P.

216031

T

30.05.1979

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Qbiektów Przemysłowych Oddział Projektowy w Gli
wicach, Gliwice, Polska (Karol Osdarty, Łucjan Osdarty).
Z m o d y f i k o w a n y sposób bezprzeponowego w y t l e w a n i a
paliw stałych oraz urządzenie do stosowania tego
sposobu

Zmodyfikowany sposób bezprzeponowego wytlewa
nia paliw stałych polega na tym, że nośnikiem ciepła
są gorące spaliny gazu palnego, które wytwarza się
w palniku (1) z dużym niedomiarem powietrza oraz
doprowadza się wprost z przestrzeni spalania, przez
kalibrowane dysze (3) i konfuzory (14) do kanałów
rozdzielczych (5) w rusztach grzewczych (6) i (16).
Proces ten umożliwia przeniesienie źródła ciepła w
bezpośrednie sąsiedztwo wsadu przez co osiąga się
wysokie temperatury rzędu 1000°C w bardzo wąskim
pasie oraz umożliwia się doprowadzenie z zewnątrz
gazu zawierającego wolny tlen do otworów przeloto
wych (15); a stąd do kanałów rozdzielczych (5) w
rusztach grzewczych (6) i (16), gdzie może jeszcze
odbywać się w razie potrzeby dodatkowy, kontrolo
wany i regulowany proces spalania.
Proces wytlewania prowadzi się zarówno w niskich
jak i w wysokich temperoturach, a w tym ostatnim
przypadku produkt opuszczający urządzenie schładza
się parą wodną doprowadzoną z zewnątrz przewoda
mi pod ruszty grzewcze (6) i (16),

C10B

P. 217735

13.08.1979

Pierwszeństwo: 19.08.1978 - RFN (nr P 28 36 440.1)
Ruhrchemie AG, Oberhausen, RFN.
Sposób wytwarzania zawiesiny węgiel-woda, służą
cej do gazyfikacji węgla pod zwiększonym ciśnieniem
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu, w którym mielenie węgla na mokro
odbywa się przy proporcji węgla i wody, dobranej
do proporcji gotowej zawiesiny, co eliminuje koniecz
ność stosowania urządzeń klasyfikujących, filtrów
jak i urządzeń zagęszczających.
Sposób według wynalazku polega na tym, że kawał
ki węgla miesza się z wodą bezpośrednio w takim
stopniu stężenia, jaki musi wykazywać zawiesina
w o d a - p y ł węglowy do reakcji gazyfikacji i miele się
je w młynie palcowym, młynie z tarczami zębatymi
lub w młynie koloidowym z tarczami zębatymi, przy
czym ciała obce, zawarte w węglu, oddziela się przed
zmieleniem węgla za pomocą magnetycznego oddzie
lacza i/lub mechanicznego pojemnika oddzielającego,
a węgiel i wodę przed wlotem do młyna miesza się
mechanicznie w dostosowanym do tego celu naczy
niu.
(5 zastrzeżeń)
C10G

P. 217385

25.07.1979

Pierwszeństwo: 26.07.1978 - St. Zjed. Am. (nr 928 141)
Standard Oil Company, Chicago, St. Zjed. Ameryki
(Albert L. Hensley, jr., Leonard M. Quick).
Sposób demetalizowania i odsiarczania węglowodo
rów
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uspraw
nienie technologii procesu, a w szczególności prze
dłużenia okresu aktywności katalizatora hydroodsiar~
czania.
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Sposób demetalizowania i odsiarczania węglowodo
rów ciężkich w wieloetapowym procesie katalitycz
nym, w którym przeprowadza się hydrodemetalizowanie i hydroodsiarczanie strumieni węglowodorów
ciężkich zawierających asfalteny i znaczne ilości me
tali, charakteryzuje się tym, że w pierwszym etapie
procesu kontaktuje się surowiec w pierwszej strefie
reakcji z wodorem i katalizatorem dematliozwania
zawierającym metal uwodorniający z grupy VIB i/lub
VIII układu okresowego pierwiastków osadzony na
nośniku stanowiącym tlenek nieorganiczny o dużych
porach i dużej powierzchni właściwej, zaś w drugim
etapie procesu odciek z pierwszej strefy reakcji kon
taktuje się z katalizatorem zawierającym zasadniczo
metal uwodorniający z grupy VIB układu okresowe
go pierwiastków osadzony na katalitycznie aktyw
nym nośniku o mniejszych porach składającym się z
tlenku glinu.
(37 zastrzeżeń)

C10G

P. 217431

28.07.1979

Pierwszeństwo: 31.07.1978 - St. Zjedn. Am.
(nr 929479)
Phillips Petroleum Company, Oklahoma, St. Zjed.
Ameryki.
Sposób krakowania katalitycznego
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie takiej technologii procesu, która wyelimino
wałaby przedwczesny termiczny rozkład nietrwałych
w wysokich temperaturach środków pasywujących.
Sposób krakowania katalitycznego połączony z re
generacją zużytych katalizatorów i pasywacją zawar
tych w tych katalizatorach zanieczyszczających je me
tali, polega na tym, że strumień pasywujący wpro
wadza się do ogrzanego strumienia węglowodorowe
go surowca przed strefą krakowania tak, że strumień
pasywujący i ogrzany strumień surowca kieruje się
razem do strefy krakowania i następnie wprowadza
pierwszy oddzielony produkt krakowania do pierw
szej strefy frakcjonującej, w celu rozdzielenia tego
pierwszego produktu na węglowodorowe frakcje za
wierające pierwszy węglowodorowy produkt denny,
który w swoim składzie posiada cząsteczki kataliza
tora i następnie dekantuje ten pierwszy węglowodo
rowy denny produkt dla oddzielenia pierwszego zdekantowanego oleju od cięższej pierwszej zawiesiny
olejowej, w której skład wchodzi pierwszy denny pro
dukt zawierający pierwszą część cząsteczek katali
zatora.
(7 zastrzeżeń)
C10G

P. 217787

16.08.1979

Pierwszeństwo: 18.08.1978 - NRD
(nr WP F22B/207363)
Brennstoffinstitut Freiberg, Freiberg, NRD (Manfred
Schingnitz, Horst Kretschmer, Gunter Tietze, Bernd
Walther, Peter Gohler, Wolfgang Fuhrmann, Paul
Dittmann, Berthold Gartner, Klaus Loblich).
Sposćb wytwarzania pary technologicznej w komplek
sowych instalacjach do uszlachetniania węgla bru
natnego
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie sposobu wytwarzania pary technologicznej
dla kompleksowych instalacji uszlachetniania suro
wego węgla brunatnego metodą cieplno-chemiczną,
zwłaszcza dla instalacji wytwarzania gazu z surowe
go węgla brunatnego z zawartością soli, który umoż
liwiłby pracę instalacji z zadowalającym okresem
eksploatacji oraz uzyskanie ekonomicznych mocy jed
nostkowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że otrzy
mane w chłodzonej komorze spalania gorące spaliny
wprowadza się bezpośrednio do suszarni, gdzie su
szy się surowy węgiel stosowany w procesie uszlachet
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niania do wymaganej zawartości wilgoci ciepłem wy
żej wymienionych spalin, przy czym system chłodze
nia komory spalania stosuje się jako urządzenie do
wytwarzania pary, wydajność cieplną chłodzonej ko
mory spalania dostosowuje się do zapotrzebowania
ciepła dla suszarni, a wytwarzaną parę stosuje się
do celów technologicznych napędowych i/lub grzew
czych.
(13 zastrzeżeń)
C10G
Pierwszeństwo:

P. 217790 T

16.08.1979

18.08.1978 - RFN (nr P 2836175.3)

Metallgesellschaft AG, Frankfurt n/Menem, RFN.
Sposób zgazowania stałego, drobnoziarnistego paliwa
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie ekonomicznego sposobu zgazowania paliw
stałych przebiegającego z wysoką wydajnością.
Sposób według wynalazku polega na tym, że w
pierwszym stopniu zgazowania paliwo w obiegowym
złożu fluidalnym częściowo zgazowuje się za pomo
cą środka zgazowującego i gazu produkcyjnego dru
giego stopnia zgazowania, a gaz produkcyjny odcią
ga się i oczyszcza, do pierwszego stopnia zgazowania
dodaje się pozostałości materiału stałego, opuszczają
cego drugi stopień zgazowania i zgazowuje się prak
tycznie całkowicie za pomocą środka zgazowującego
zawierającego tlen, a co najmniej połowę gazu pro
dukcyjnego drugiego stopnia zgazowania kieruje się
do pierwszego stopnia zgazowania jako medium flu
idalne. Celowym jest, gdy także drugi stopień zga
zowania pracuje jako obiegowe złoże fluidalne.
(14 zastrzeżeń)
C10J

P. 218373 T

17.09.1979

Pierwszeństwo: 22.09.1978 - RFN (nr P2841182.7)
Metallgesellschaft AG, Frankfurt n/Menem, RFN.
Sposób obróbki surowego gazu ze zgazowania stałych
paliw
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest poz
bawienie surowego gazu, w sposób prosty i ekono
miczny, skupiających się węglowodorów, co ułatwia
proces oczyszczania gazu i oczyszczania wód poga
zowych.
Sposób obróbki surowego gazu ze zgazowania sta
rych paliw, zwłaszcza węgla, pod ciśnieniem 5-150
barów (5 • 101 - 150 • 10 _1 MPa) przy pomocy kiero
wanych w przeciwprądzie do paliwa środków zgazowujących, zawierających wolny tlen i parę wodną,
przy czym wychodzący ze zgazowania surowy gaz
o temperaturze 350-800°C z całą swoją zawartością
węglowodorów i pary wodnej poddawany jest zgazowaniu wtórnemu, charakteryzuje się tym, że suro
wy gaz zgazowuje się powtórnie pod ciśnieniem w
obecności katalizatora uwodornienia.
(13 zastrzeżeń)
C10K

P. 217386

25.07.1979

Pierwszeństwo: 25.07.1978 - Wlk. Brytania
(nr 31061/78)
F.L. Smidth and Co. A/S, Kopenhaga, Dania.
Sposób kondycjonowania gazów spalinowych
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest pod
niesienie sprawności odpylania gazów spalinowych.
Sposób kondycjonowania gazów spalinowych z pro
cesu spalania w piecu obrotowym wyposażonym w
filtr elektrostatyczny, w którym to urządzeniu pod
daje się obróbce surowce mineralne spalając paliwo,
którego co najmniej część jest stałym sproszkowanym
paliwem, polega na tym, że do stałego paliwa przed
spaleniem go w piecu dodaje się jeden lub więcej
związków metali alkalicznych.
(5 zastrzeżeń)
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P. 216433

T

18.06.1979

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Ryszard Petela).
Sposób wytwarzania paliwa gazowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie utylizacji emul
sji olejowo-wodnej, zwłaszcza pochodzącej z chło
dzenia urządzeń przemysłowych.
Sposób wytwarzania paliwa gazowego przez zgazowanie paliwa stałego lub półspalanie paliwa ciekłe
go, charakteryzuje się tym, że jako nośnika wody w
substratach procesu zgazowania lub półspalania sto
suje się emulsję olejowo-wodną.
(1 zastrzeżenie)
C10L

P. 216763

T

30.06.1979

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Sławomir
Hulanicki, Adam Stępniak, Stanisław Grzywacz, Jan
Gulbiński, Tadeusz Nowalany).
Paliwa

do

wysokoprężnych silników
z zapłonem samoczynnym

spalinowych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego paliwa, które charakteryzuje się pełniejszym
spalaniem i zmniejszoną zawartością sadzy w spali
nach.
Paliwo do wysokoprężnych silników spalinowych z
zapłonem samoczynnym charakteryzuje się tym, że
składa się z zawiesiny powietrzno-paliwowej wytwo
rzonej bezpośrednio przed spalaniem w cylindrach
wysokoprężnego silnika.
(2 zastrzeżenia)
C10L

P. 218803

04.10.1979

Huta 1 Maja, Gliwice, Polska (Leszek Ślusarczyk,
Juliusz Olejnik, Roman Oleksiak, Henryk Wiertelorz).
Mieszanina olejów do opalania pieców przemysłowych
Mieszanina olejów według wynalazku zawiera w
swoim składzie 15 do 70% wagowych mazutu i 30
do 85% wagowych oleju popakowego stanowiącego
mieszaninę wysoko spolimeryzowanych związków aro
matycznych zawierającego minimum 92'% wagowych
węgla, przy czym zawartość więgla w mieszaninie
wynosi 81 do 90%.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania pali
wa olejowego charakteryzuje się niską zawartością
siarki oraz wysokim wskaźnikiem przekazywania cie
pła poprzez promieniowanie, co czyni ją szczególnie
przydatną do opalania pieców martenowskich.
(1 zastrzeżenie)
C10M

P. 210542

27.10.1978

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Fran
ciszek Steinmec, Marta Janik, Stefan Patzan, Alfred
Bednarski, Tomasz Szczurek).
Smar węglowodorowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania sma
ru węglowodorowego charakteryzującego się dobrą
plastycznością oraz przyczepnością do powierzchni
metalu w niskich temperaturach, przeznaczonych do
konserwacji wyrobów metalowych.
Smar węglowodorowy charakteryzuje się tym, że
wytworzony jest przez rozpuszczenie w mieszaninie
stałych i ciekłych węglowodorów korzystnie o temperoturze wrzenia powyżej 330°C, 0,02-15% wago
wych nieoczyszczonego ataktycznego polipropylenu
lub kopolimeru propylenowo-etylenowego, uzyskiwa
nych jako produkt odpadowy w produkcji polipropy
lenu stereoregularnego, zawierających minimum 3%
wagowych, korzystnie powyżej 10% wagowych frak
cji nierozpuszczalnej w n-heksanie, do 40% wago
wych wosku polietylenowego uzyskiwanego jako pro
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dukt odpadowy w produkcji polietylenu wysokociś
nieniowego oraz do 10% wagowych znanych dodat
ków typu inhibitorów utlenienia, korozji, dodatków
smarnych, biobójczych, przeciwpiennych i innych, po
czym ochłodzenie poniżej temperatury krystalizacji
węglowodorów stałych i ewentualne zdyspergowanie
w lotnym rozcieńczalniku.
(1 zastrzeżenie)

C10M

P. 216385 T

15.06.1979

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Cze
sław Kajdas, Kazimierz Łojek, Anna Bugaj).
Smar do plastycznego kształtowania na zimno, zwłasz
cza wytłoczek z grubych blach stalowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
smaru taniego w produkcji i o dobrych właściwoś
ciach smarnych.
Smar do plastycznego kształtowania na zimno,
zwłaszcza wytłoczek z grubych blach stalowych, cha
rakteryzuje się tym, że zawiera w swym składzie
36% wagowych oleju maszynowego 10 Z o gęstości
0,89-0,91 g/cm8, 25% wagowych oleju maszynowe
go MN - 1 5 o gęstości 0,90-0,94 g/cm3, 10% wago
wych oleju maszynowego M-8 o gęstości 0,82-0,88
g/cm3 oraz 4% wagowych odpadów cząsteczkowych
ze skór naturalnych podczas szlifowania skór które
zawieszone są w 25% wagowych lanoliny.
(1 zastrzeżenie)
C10M

P. 217064

T

11.07.1979

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, Polska (Janusz Madejski, Anna Kryska, Gerd
Liszka).
Sposób sporządzania środka do nakładania podkładu
smarowego
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzys
kanie środka o własnościach użytkowych pozwalają
cych wyeliminować stosowane dotychczas fosforano
wanie i szczawianowanie oraz zwiększyć intensyw
ność odkształcania plastycznego w procesach prze
róbki plastycznej.
Sposób sporządzania środka do nakładania podkła
du smarowego na powierzchnie półwyrobów metalo
wych przeznaczonych do przeróbki plastycznej, zwła
szcza ciągnieniem, polega na tym, że do wody o tem
peraturze 10-60°C dodaje się 50-140 g/l CH3COOH
i podczas mieszania otrzymanego roztworu wprowa
dza się 60-180 g/l CaO, a otrzymaną w ten sposób
zawiesinę rozcieńcza się wodą w ilości od 0 do dzie
sięciokrotnego zwiększenia objętości, najlepiej kon
tynuując mieszanie i podgrzewając do temperatury
70-90°C w ciągu 5 - 3 0 min.
(1 zastrzeżenie)
C10M

P. 217088 T

12.07.1979

Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra", Kielce, Uniwer
sytet Śląski, Katowice, Polska (Ryszard Koziński,
Jerzy Połowniak, Stanisław Szczepaniak, Ludomir Tokarzewski).
Elektrolit do chłodzenia elektrowrzecion
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania wod
nego elektrolitu do chłodzenia elektrowrzecion i urzą
dzeń hydraulicznych, charakteryzującego się dobrymi
własnościami smarnymi i przeciwzużyciowymi. Elek
trolit wedłlug wynalazku oparty na wodnych bezolejowych roztworach dobranych związków organicznych,
charakteryzuje się tym, że zawiera: 1-lOOg/dm* fosfororamidów lub produktów ich hydrolizy o wzorze 1, w
którym R oznacza pierwszorzędową lub drugorzędową aminę alifatyczną, poliaminę, alkanoloaminę o
2 - 1 0 atomach węgla w cząsteczce albo drugorzędową
aminę heterocykliczną, 0,01-10 g/dm' heterocyklicz
nego związku o wzorze 2, w którym X oznacza atom
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siarki lub grupą >NR 3 , A oznacza grupę -CN,
> C = S , 1>CH2, R1( R2 i R3 oznaczają grupę alkilo
wą o 1 - 4 atomach węgla, podstawniki fenylowe albo
wodór, n oznacza 0 lub 1, 0,005-5 g/dm' soli kwasów
dwualkilodwutiokarbaminowych lub alkileno-bis(dwutiokarbaminowych) albo ich pochodne o wzorach 3, 4,
5, w których Me oznacza metal, n oznacza liczbę cał
kowitą określającą wartościowość metalu, Ri i R2
oznaczają grupy alkilowe o 1 - 5 atomach węgla.
(1 zastrzeżenie)

Ciecz według wynalazku oparta na wodnych roztwo
rach synergetycznie działających związków organicz
nych charakteryzuje się tym, że związki te należą do
trzech podstawowych grup: związków o wzorze 1, uży
wanych w ilości 1-100 g/dms, w którym R oznacza
pierwszo- lub drugorzędową aminę alifatyczną, poliaminę, alkanoloaminę o 2 - 1 0 atomach węgla albo dru
gorzędową aminę heterocykliczną, związków z grupy
oksyetlowanych amin i amidów kwasów tłuszczowych
0 wzorach 2, 3, 4, używanych w ilości 0,1-50 g/dm',
w którym R oznacza alikl o 8 - 2 0 atomach węgla,
(x+y) wynosi 2 - 2 0 , zaś ( x + y + z ) wynosi 3 - 1 5 oraz
związków o wzorach 5, 6, używanych w ilości 0 , 0 0 1 1 g/dm', w których R oznacza alkil o 8 - 2 0 atomach
węgla Rx oznacza grupę alkilową o 1 - 4 atomach węg
la lub grupę benzylową, a X oznacza chlor, brom, jod
lub grupę metylosiarczanową, zaś (x-f-y) wynosi 2 - 2 0 .
(1 zastrzeżenie)
C10M
C09K
B23B

P. 217089 T

12.07.1979

Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra", Kielce, Uniwer
sytet Śląski, Katowice, Polska (Stanisław Szczepaniak,
Jerzy Połowniak, Ryszard Koziński, Ludomir Tokarzewski).
Ciecz chłodząco-smarująca do obróbki skrawaniem
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie możliwości uzys
kania bezolejowej, niepalnej cieczy chłodząco-smarującej do obróbki skrawaniem.

C21B
F16J
Pierwszeństwo:

P. 217317

T

23.07.1979

24.07.1978 - RFN (nr P. 2832476.7)

Paul Wurth S. A., Luksemburg, Luksemburg.
Uszczelnienie śluz w przeciwprężnych wielkich piecach
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skon
struowanie uszczelnienia, które eliminuje przypiekanie
się pyłu na stalowym pierścieniu uszczelniającym, a
tym samym zapobiega przestojom wielkiego pieca.
Uszczelnienie śluz w przeciwprężnych wielkich pie
cach ma grzejne elementy, które są usytuowane w pier
ścieniowym rowku (5), na zewnętrznym obwodzie sta
lowego uszczelniającego pierścienia (3) i mają postać
grzejnych kabli (6) z metalowym płaszczem. Grzejne
elementy są zamocowane w cementowym podłożu (7)
przewodzącym ciepło oraz są podtrzymywane przez
jedną lub kilka mocujących taśm (8), otaczających je
z zewnątrz. Pomiędzy grzejnymi elementami a uszczel
niającą powierzchnią (14) są usytuowane w otworach
(15), w stalowym uszczelniającym pierścieniu (3), czuj
niki (16) pomiaru temperatury.
(6 zastrzeżeń)
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P. 216279 T

11.06.1979

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Janusz Szreniawski, Heliodor Kujawiak).
Sposób przygotowania żeliwa do odlewania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu, który umożliwi wykonywanie odlewów
cienkościennych, które w całym przełomie nie będą
miały zabieleń.
Sposób przygotowania żeliwa szarego do odlewania,
zawierającego nie więcej niż 3,5% wagowych alumi
nium, polega na tym, że do pieca lub kadzi wprowa
dzony zostaje, poza innymi składnikami modyfikują
cymi lub rafinującymi, węglik wapnia w ilości 0 , 0 1 % 1,5% wagowych w stosunku do masy żeliwa.
(1 zastrzeżenie)

C22C

P.

217027

11.07.1979

Western Electric Company, Inc., Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki (Gilbert Yukyu Chin, Bud Caeser Wonsiewicz, Sungho Jin, John Travis Plewes).

C22B

P. 218258 T

12.09.1979

Pierwszeństwo: 13.09.1978 - RFN (nr P 28 39 794. 6)
Norddeutsche Affinerie, Hamburg, RFN.
Sposób przeróbki półproduktów hutniczych,
rud siarczkowych i/lub koncentratów rud
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opraco
wanie prostej i możliwej do prowadzenia w istnieją
cych urządzeniach technologii procesu przy jednoczes
nym obniżeniu kosztów paliwa.
Sposób przeróbki półproduktów hutniczych, rud siar
kowych i/lub koncentratów rud w obecności gazów
zawierających tlen oraz paliwa, przy temperaturze
płomieni wynoszącej co najmniej 1500°C z wytwarza
niem dwutlenku siarki i stopionej fazy ciekłej, cha
rakteryzuje się tym, że co najmniej część paliwa wy
mienia się na żywicę kwasową o zawartości co naj
wyżej 85% wagowych części nieorganicznych.
(3 zastrzeżenia)

24.11.1978

Sposób wytwarzania ferrytycznej stali typu Fe-Cr-Al
zwłaszcza na oporowe elementy grzejne
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest po
lepszenie własności plastycznych stali przy zacho
waniu wysokich żaroodporności i trwałości.
Sposób wytwarzania stali Fe-Cr-Al, zwłaszcza na
oporowe elementy grzejne polega na tym, że do stali
wprowadza się na około 10 minut przed spustem itr
w ilości 0,9-1,2%.
(1 zastrzeżenie)

P. 211285

27.11.1978

Efim Jakovlević Ljublinskij, Leningrad, Viktor Gerasimović Kotik, Moskwa, Igor Pavlović Vjatkin, Berezniki, Vladimir Andreević Kećin, Berezniki, Niko
łaj Nikolaević Bibikov, Leningrad, Larisa Fedorova
Kirina, Podolsk, ZSRR (Efim Jakublevió Ljublinskij,
Viktor Gerasimović Kotik, Igor Pavlović Vjatkin, Vladimir Andreević Kećin, Nikołaj Nikolaević Bibikov,
Larisa \Fedorovna Kirina).

Sposób obróbki stopu magnetycznego Fe-Cr-Co
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego procesu obróbki korpusów, który zapewni wyso
kie właściwości mechaniczne oraz wyeliminuje od
kształcenia w rdzeniach bez pogarszania właściwości
magnetycznych.
Sposób według wynalazku, który dla poprawienia
właściwości megnetycznych korpusów metalicznych
zwłaszcza przekaźników, dzwonków i przetworników
elektroakustycznych zrobionych ze stopu zawierającego
Fe, Cr i Co i który także zawiera jeden albo kilka do
datkowych ferrytów tworzących pierwiastki takie jak
na przykład Zr, Mo, V, Nb, Ta, Ti, Al, Si albo W
obejmuje obróbkę starzeniową, polega na tym, że stop
jest oziębiany przy szybkości co najmniej 60°C na
godzinę od temperatury początkowej, w której stop jest
w stanie zasadniczej, pojedynczej fazy alfa do drugiej
temperatury, która jest w pobliżu 600°C. Następnie
stop jest oziębiany przy drugiej, niższej szybkości do
trzeciej temperatury, która jest w pobliżu 525°C, która
powyżej zasadniczo całego zakresu temperatury po
między drugą temperaturą i trzecią temperaturą jest
w zakresie 2 - 3 0 ° C/h i może optymalnie zawierać do
datkowy etap, po czym utrzymuje się korpus w dru
giej temperaturze w zakresie od 585-625°C w okresie
od 10 minut do 1 godziny.
(10 zastrzeżeń)

P. 211234

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Adam Gierek, Edmund Grochowski,
J a n Nowok, Stanisław Wójcik, Karol Smarzoch).

C22C
C21D
C22C
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Stop magnezu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymania sto
pu magnezu o takim składzie, aby przy zastosowa
niu tego stopu w charakterze anod galwanicznych
była zapewniona możliwość jego zastosowania do za
bezpieczenia konstrukcji metalowych i budowli za
równo przed korozją morską jak i gruntową.
Zgodnie z wynalazkiem stop zawiera aluminium,
cynk, mangan, miedź, żelazo, nikiel, chlorki oraz ty
tan, przy czym zawartość wyżej wymienionych skład
ników w stopie w procentach wagowych jest nastę
pująca: aluminium 5-10, cynk 2 - 4 , mangan 0 , 0 2 0,5, tytan 0,001-0,04, miedź nie więcej niż 0,004,
chlorki nie więcej niż 0,005, żelazo nie więcej niż
0,003, nikiel nie więcej niż 0,001, pozostałą ilość sta
nowi magnez.
(1 zastrzeżenie)

C22C

P. 216567 T

22.06.1979

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, Polska (Kazimierz Pogórecki, Kazimierz Franusiak, Władysław Kania, Zdzisław Zawadzki).
Stal do ulepszania cieplnego, odporna na ścieranie
na blachy rynien przenośników zgrzebłowych i inne
zastosowania
Stal spawalna, odporna na ścieranie przeznaczona
zwłaszcza na blachy o grubości do 20 mm, posiada
jąca w stanie ulepszonym cieplnie równomierną
twardość 280 HB na całym przekroju poprzecznym,
zawierająca C, Mn, Si, P i S, charakteryzuje się tym,
że zawiera wagowo: 0,22-0,28% C, 1,10-1,60% Mn,
0,40-0,70% Si, max 0,035% P, max 0,035% S oraz
dodatkowo 0,10-0,25% Mo, resztę stanowi Fe.
(1 zastrzeżenie)

C22C
C21D
B21H
Pierwszeństwo:

P. 217026

11.07.1979

13.07.1978 - USA (nr 924138)

Western Electric Company, Inc., Nowy Jork, Sta
ny Zjednoczone Ameryki (Sungho Jin).
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Wyrób zawierający korpus ze stopu magnetycznego
Fe-Cr-Co oraz sposób wytwarzania wyrobu zawie
rającego stop magnetyczny Fe-Cr-Co
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymania t r ó j 
składnikowego stopu magnetycznego Fe-Cr-Co o tak
drobnym ziarnie, że 1 mm 3 zawiera co najmniej 3000
ziaren posiadającego natężenie .koercji w granicach
300-600 erstedów, indukcję szczątkową w granicach
8.000-13.000 gausów i maksymalny iloczyn energe
tyczny w granicach 1 - 6 MGsOe.
Wyrób, zawierający korpus ze stopu magnetyczne
go Fe-Cr-Co, zgodnie z wyznalazkiem charakteryzuje
się tym, że stop zawiera 25-29, a lepiej 2 6 - 2 6 %
wag. Cr, 7-12°/o wag. Co i jako resztę, oprócz nie
znacznej ilości mimowolnych zanieczyszczeń, zasad
niczo Fe i ma co najmniej 3000 ziaren na mm 8 , na
tężenie koercji w granicach 8.000-13.000 gausów
i iloczyn energii magnetycznej w granicach 1-6
MGsOe.
Sposób wytwarzania wyrobu polega na poddawaniu
go działaniu temperatury wyżarzającej wybranej tak,
aby uzyskać w stopie średnią wielkość ziarna nie
przekraczającą 70 mikrometrów, która to temperatura
nie przekracza 1000°C, nadawaniu korpusowi pożą
danego kształtu w temperaturze nie przekraczającej
100°C, poprzez ciągnienie lub głębokie tłoczenie w
stopniu odpowiadającym redukcji pola przekroju po
przecznego o co najmniej 50%, lub poprzez głębo
kie tłoczenie lub gięcie powodujące zmianę kierun
ku o co najmniej 30°, przy czym wypadkowy pro
mień krzywizny jest taki, że nie przekracza wartoś
ci proporcjonalnej do zmiany kierunku, i który dla
zmiany kierunku o 30° jest równy głębokości giętej
części, a dla zmiany kierunku o 90° jest równy 4-krotnej grubości giętej części i następującym po tym
starzeniu stopu.
(10 zastrzeżeń)
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z kąpielą metalową, której swobodne lustro stano
wiące szerokość roboczą pieca znajduje się pomiędzy
głowicami (4) wzdłuż podłużnej osi wanny (1).
Celem wynalazku jest zwiększenie szerokości ro
boczej pieca.
(3 zastrzeżenia)

C25D
Pierwszeństwo:

P. 218010
30.08.1978 - RFN (nr P

29.08.1979
2837753.9)

Wilhelm Linnhoff oHG, Hemer, RFN
Robert Reichling Comp. GmbH, Grevenbroich, RFN.
Urządzenie do obróbki cieczą części masowych w wi
rującym bębnie

C22C

P. 218500

25.09.1979

Pierwszeństwo: 25.09.1978 - Wlk. Brytania
(nr 37978/78)
Johnson Mattey and Co., Ltd., Londyn, Wlk. Bryta
nia.
Stop zawierający metal z grupy platynowców
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest dal
sze zwiększenie odporności nadstropów na utlenienie
i na korozję w wysokich temperaturach, zwłaszcza
przez zwiększenie zdolności stopu wstrzymywania pe
netracji międzykrystalicznej.
Stop zwłaszcza nadstopu, zawierający metal z gru
py platynowców, charakteryzuje się tym, że zawiera
oprócz zanieczyszczeń 5 - 2 5 % wagowych chromu,
2 - 7 % wagowych aluminium, 0 , 5 - 5 % wagowych ty
tanu, itr i/lub skand w sumarycznej ilości 0,01-3%
wagowych, sumarycznie 3 - 1 5 % wagowych jednego
lub kilku z metali z grupy platynowców, przykłado
wo platyny, palladu, rodu, irydu, osmu, rutenu i resz
tę niklu.
(6 zastrzeżeń)

C23C

P. 211373

29.11.1978

Biuro Projektów Przemysłu Wyrobów Metalowych,
Kraków, Polska (Jan Kołpak, Wacław Pawłowski).
Piec z górnym nagrzewem do metalizacji ogniwo-zanurzeniowej
Piec do metalizacji ogniwo-zanurzeniowej z górnym
nagrzewem realizowanym przez głowice grzewcze
według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma
dwie grzewcze głowice (4) usytuowane naprzeciw sie
bie wzdłuż dłuższych boków ceramicznej wanny (1)

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie, przedsta
wione na fig. 1 do obróbki cieczą części masowych
w wirującym bębnie, zwłaszcza do płukania w bęb
nie galwanizacyjnym z perforowanym płaszczem bęb
na i z otworem do napełniania i opróżniania, w któ
rym bęben umieszczony w wannie jest natryskiwa
ny z zewnątrz przez dysze.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że zawiera urzą
dzenie natryskowe (2) w wannie (1) wokół poziomej
osi (4) z odstępem osiowym większym od promienia
bębna, względem którego przesuwa się w jednako
wej osi bęben agregatu bębnowego (3), umieszczony
na łożyskach (5) zamocowanych na stałe, przesuw
nych w górę i w dół, uszczelniając to urządzenie.
(10 zastrzeżeń)
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Dział D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
D01G

P. 216863 T

03.07.1979

Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych „Befama",
Bielsko-Biała, Polska (Karol Muras).
Poziomy układacz runa do automatycznego jednoczes
nego zasilania dwóch zgrzeblarek dzielących lub dwóch
maszyn igłująco-przeszywających
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy
dajności zgrzeblarek.
Poziomy układacz runa według wynalazku składa
się z przenośników (1, 2, 3, 4) transportujących ru
no (5) dzielone następnie na pasma (6) za pomocą
walców (7) z igłami (8).
(2 zastrzeżenia)

Urządzenie składające się z lejka zgęszczającego (1)
wałków prasujących (2, 3) i wałka dociskowego (4)
wyposażone jest w pręt kierujący (6) o przekroju
poprzecznym zbliżonym do trapezu, usytuowany w
wolnej przestrzeni między wałkiem prasującym (3)
i wałkiem dociskowym (4). Powierzchnia robocza (a)
pręta tworzy kąt (a) ze styczną do wałków prasu
jących (2 i 3) w punkcie styku oraz szczelinę (x)
z powierzchnią roboczą dolnego wałka prasującego (2).
Wielkość kąta (a) i szczeliny (x) jest regulowana.
Urządzenie ma zastosowanie w maszynach włókien
niczych, których produktem końcowym jest taśma
włókiennicza.
(1 zastrzeżenie)
D01H

P. 211205

23.11.1978

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych „Polmatex-Majed", Łódź, Polska (Bogdan Wacławski, Ta
deusz Taubwurcel, Andrzej Szulc).
Rama natykowa maszyn włókienniczych
Rama natykowa maszyn włókienniczych, przezna
czona zwłaszcza do odwijania przędzy z nieruchomych
nawojów zasilających stosowanych w procesie tekstu
rowania, według wynalazku składa się z trzech le
żących na różnych wysokościach rur (2), (3), i (4)
z osadzonymi na nich znanymi uchwytami cewek
(11), (12), (13), (14), których osie wzdłużne przechodzą
przez środki symetrii oczek (25a, b, c, d, e, f) prowa
dzących przędze (23) prowadników odwojowych (25).
Rząd pierwszych tych uchwytów leży w płaszczy
źnie „P", rząd drugi w płaszczyźnie „R" nachylonej
pod kątem ((3) do płaszczyzny „P", a rząd trzeci
uchwytów leży w płaszczyźnie „Z" nachylonej pod
kątem (a) do płaszczyzny „R".
(4 zastrzeżenia)

D01H

P. 209980

30.09.1978

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Włókienniczych „POLMATEX - CENARO", Łódź, Pol
ska (Józef Świątek, Leszek Gałkiewicz).
Urządzenie do formowania taśmy włókienniczej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia łat
wego i pewnego kierowania taśmy do zwijadła w fa
zie zaprzędzania.

D01H

P. 217367

T

25.07.1979

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Rudolf Owczarz,
Andrzej Włochowicz).
Urządzenie do balonowania nitki,
zwłaszcza na skręcarce dwuskrętnej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowa
nia dodatkowej bariery ciernej w strefie zasilania
oraz umożliwienia regulacji promienia nitki tworzą
cej balon. Urządzenie według wynalazku składa się
z pierścienia (1) osadzonego na tulei (2) między na-
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wojem górnym (3) a nawojem dolnym (4), oraz króć
ca (5) osadzonego w dolnej części tulei (2). Pierścień
(1) ma na całym obwodzie równomiernie rozmieszczo
ne otwory (6), przez które sprężone powietrze z króć
ca (5) działa siłą odśrodkową na nitkę (7) powodując
jej odchylanie i tworzenie się balonu. (1 zastrzeżenie)

Nr 12 (17Ó) 198Ó

geometrycznej stycznej do powierzchni walcowej ko
mory (1). Natomiast w dolnej walcowej części ko
mory (1), poniżej wlotu otworu (4) do odprowadzania
przędzy (5), są rozmieszczone kanały (8) doprowadza
jące powietrze o wlotach konfuzorowych, styczne do
powierzchni walcowej komory (1).
(1 zastrzeżenie)
D03D

P. 216196 T

07.06.1979

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy
słu Wełnianego „Północ", Łódź, Polska (Jan Wojtysiak, Andrzej Barankiewicz, Kazimierz Rymaszewski,
Grzegorz Lasota, Ryszard Starzyński).
Sposób sterowania wątkami w krosnach rapierowych
i układ do sterowania wątkami
w krosnach rapierowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia nie
zawodności układu.
Sposób sterowania według wynalazku polega na
tym, że mechaniczne sygnały w postaci ruchu posu
wisto-zwrotnego, nadawane w kodzie dwójkowym,
przetwarzane są na sygnały elektryczne w kodzie
dwójkowym, a następnie zamieniane na sygnały elek
tryczne w kodzie dziesiętnym i po wzmocnieniu kie
rują elektromechanicznym blokiem wykonawczym.
Sposób realizowany jest przy pomocy układu skła
dającego się z bloku dowolnych przetworników (2),
układu kombinacyjnego (3). wzmacniaczy (4) i elek
tromechanicznego bloku wykonawczego (5), oddziały
wującego pośrednio lub bezpośrednio na palce (7) w
mechanizmie podającym wątek na rapier.
(3 zastrzeżenia)
D01H

P. 217571

T

02.08.1979

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Władysław R.
Gundlach, Janusz Ziółkowski, Józef Golański, Leszek
Zawadzki, Leon Kowalczyk, Ryszard Przytulski).
Urządzenie do pneumatycznego przędzenia włókien
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia du
żej wydajności procesu przędzenia przy niskiej ener
gochłonności.
Urządzenie według wynalazku stanowi nieobrotowa, przędząca komora (1), której pola przekrojów po
przecznych zmniejszają się w kierunku den komory.
W górnej podstawie komory (1) jest umieszczony
przewód odsysający (2) o wlocie konfuzorowym, za
głębiony w komorze (1). W dolnej podstawie komory
(1) jest umieszczony trzpień (3) z przelotowym otwo
rem (4) do odprowadzania przędzy (5), umieszczony
wewnątrz komory (1), którego obrys przekroju po
przecznego ma kształt zbliżony do deltoidu. Nadto
w górnej części komory (1) powyżej wlotu przewodu
odsysającego (2) jest usytuowany kanał (6) doprowa
dzający włókna (7), o kształcie konfuzorowym i osi

D03D

P. 216706 T

28.06.1979

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 199964.
Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego,
Żyrardów, Polska (Stefan Olejniczak, Tadeusz Za
lewski).
Tkanina techniczna
Przedmiotem wynalazku jest tkanina techniczna,
szczególnie tkanina brezentowa.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
i zmniejszenia kosztów wytwarzania tkaniny.
Tkanina techniczna, szczególnie tkanina brezento
wa, wykonana jest z podwójnie skręconej przędzy
rdzeniowej otrzymanej techniką wiru stacjonarnego,
przy czym ilość oplotów na rdzeniu wynosi od 50
do 300 na mb, a ilość skrętów w przędzy skręconej
waha się od 150 do 390 na mb.
(1 zastrzeżenie)

D03D

P. 218107

T

03.09.1979

Pierwszeństwo: 04.09.1978 - Czechosłowacja
(nr PV 5716-78)
Vyzkumny a vyvojowy ustav Zavodu vśeobecheho
strojirenstvi, Brno, Czechosłowacja.
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Urządzenie do wprowadzania wątku na krosna
dla igłowych krosien tkackich
Wynalazek dotyczy urządzenia do wprowadzania
wątku na krosna dla igłowych krosien tkackich, ma
jącego jedną parę igieł do wprowadzania wątku na
krosna, które są usytuowane względem siebie na ma
szynie przesuwalnie w układ nici osnowowych, z któ
rych to igieł każda na swym końcu zaopatrzona jest
w część głowicową przekazującą ze szczękami prze
kazującymi i w część głowicową przejmującą ze szczę
kami przejmującymi.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji urządzenia i zapewnienia możliwości
wprowadzania różnych rodzajów nitek wątkowych
z minimalnym odpadem po obu stronach.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że szczęki prze
kazujące (7) umieszczone są obrotowo na korpusie (5)
części głowicowej przekazującej (1) pod wpływem
środków sprężystych (8) dla wspólnego czołowego ze' tknięcia się w celu zaciśnięcia nitki wątkowej, a szczę
ka przejmująca (14) umieszczona jest obrotowo na
korpusie (11) części głowicowej przejmującej (10) pod
wpływem środka sprężystego (16) do zetknięcia się
z utworzoną na korpusie (11) części głowicowej przej
mującej (10) powierzchnią roboczą (17), w celu zaciś
nięcia przekazanej nitki wątkowej i do zetknięcia się
ze szczęką przekazującą (7) w położeniu końcowym
igieł wprowadzających wątek na krosna (3a, 3b), przy
czym w drugim położeniu końcowym igieł wprowadza
jących wątek na krosna (3a, 3b), szczęki przekazujące
(7) stykają się z rozluźniarką, a szczęka przejmująca
(14) styka się z mechanizmem rozluźniającym.
(6 zastrzeżeń)
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Forma do wykonywania struny nicielnicowi cha
rakteryzuje się tym, że z każdą z jej połówek (32,34)
jest połączony jeden trzpień orientujący (36, 36'),
przeznaczony do przejmowania i centrowania oczka
(10).
(8 zastrzeżeń)

D04H
Centralny
słu Izolacji
Nagrodzki,
Przybycień,

P. 216007

T

30.05.1979

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy
Budowlanej, Katowice, Polska (Bronisław
Adolf Patryn, Tadeusz Trybus, Edward
Ryszard Konopczyński).

Sposób wytwarzania waty z włókien szklanych
i urządzenie do wytwarzania waty
z włókien szklanych
Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie zwiększenia
wydajności wytwarzania.
Sposób według wynalazku polega na tym, że włók
na pierwotne (3) o grubości 100-300 mikrometrów
zostają wprowadzone do strefy spalin o temp. 1 3 0 0 1600°C, wypływających z dwóch usytuowanych na
przeciw siebie szczelin wylotowych (9) palników ga
zowych (6) z prędkością około 400/sek, gdzie zostają
rozmiękczone i rozciągnięte na włókna wtórene do
grubości 1 - 4 mikrometrów, przy czym włókna te
zostają poprzerywane na odcinki kilku do kilkuset
milimetrów.

D03D
B29F
D03J

P. 218475

24.09.1979

Pierwszeństwo: 26.09.1978 - Szwajcaria (nr 10003/78-5)
Bracker AG, Pfaffikon, Szwajcaria.
Struna nicielnicowa,
sposób wytwarzania struny nicielnicowej
oraz forma do wykonywania struny nicielnicowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji stru
ny nicielnicowej, wyposażonej w oczko odporne na zu
życie, odznaczającej się niskimi kosztami wytwarzania
i umożliwiającej osiąganie dużej prędkości tkania.
Struna nicielnicowa według wynalazku jest wyko
nana z tworzywa sztucznego, w którym zakotwione
jest oczko (10).
Sposób wytwarzania struny nicielnicowej polega na
tym, że w taki sposób osadza się oczko (10) w formie
wtryskowej (32, 34, 36, 36') aby stanowiło gubioną część
formy wtryskowej, określającą jej powierzchnię.
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Urządzenie według wynalazku składa się z łódki
platynowo-rodowej (1) prowadnika włókien (2), gu
mowych wałków pociągowych (4), poniżej których są
usytuowane końcówki (5) zespolonych szczelinowych
palników gazowych (6), umieszczonych naprzeciw
siebie w ten sposób, że końcówki palników (5)
o kształcie łukowatych wylotów szczelinowych za
krzywionych ku dołowi tworzą szczelinę wylotową
(9) w postaci prostokąta o przekroju poprzecznym.
(2 zastrzeżenia)
D05G

P. 209953

28.09.1978

Zakłady Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych
„Polonit", Łódź, Polska (Jerzy Godycki, Edward Sło
ta, J a n Kasztelan, Bolesław Machowski, Tadeusz Mi
chalski, Tadeusz Pallester, Kazimierz Głąbała).
Włóknina termoizolacyjna
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
włókniny charakteryzującej się lekkością i dobrymi
własnościami termoizolacyjnymi.
Włókninę według wynalazku stanowi runo z włó
kien organicznych przeszyte łącznie z tkaniną szkla
ną nićmi szklanymi lub szklanymi skręconymi z nić
mi z włókien organicznych.
Zawartość włókien organicznych w runie nie po
winna przekraczać 35% ogólnej masy włókniny.
(1 zastrzeżenie)
D06F

P. 218260

12.09.1979

Pierwszeństwo: 25.09.1978 - RFN (nr P 2841690.2)
Siemens Aktiengesellschaf t, Berlin i Monachium, Re
publika Federalna Niemiec (Gerhard Dumbser).
Układ napędowy pralki automatycznej
Przedmiotem wynalazku jest układ napędowy pral
ki automatycznej z zasilanym z sieci jednofazowej
prądu zmiennego silnikiem uniwersalnym o sterowa
nej za pośrednictwem triaka prędkości obrotowej.
Według wynalazku pomiędzy zaciskami wyjścio
wymi (11, 12) triaka (7) a zaciskami przyłączeniowy
mi (31, 32) silnika uniwersalnego (13) włączony jest
niesterowany dwudrogowy układ prostowniczy (pro
stownik mostkowy (2); w szczególności triak (7), ste
rowany za pomocą członu IC. Zastosowanie zwłasz
cza do elektronicznych napędów pralek automatycz
nych.
(3 zastrzeżenia)

D07B

P. 217815

Pierwszeństwo:

17.08.1979

22.08.1978 - Francja (nr 78/24 532)

Sodetal, Sociele pour le Developpment du FilMetalligue, Paryż, Francja (Alain Palsky, Guy Vella).
Linka metalowa do wzmacniania opon
i sposób wytwarzania linki
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji lin
ki metalowej mającej dobrą zwartość połączenia przy
dobrej wytrzymałości na zerwanie i na zmęczenie
i charakteryzującej się prostotą wykonawstwa.
Linka według wynalazku, utworzona z co najmniej
dziewięciu pojedynczych drutów o takiej samej śred
nicy skręconych razem, w tym samym kierunku i o
tym samym skoku ma w przekroju kształt zwartego
układu o zarysie wielokątnym, regularny na całej
długości linki.
Linka jest utworzona przez współosiowe warstwy
drutów umieszczone wokół rdzeni utworzonych z jed
nego, dwóch, trzech lub czterech drutów, przy czym
druty są styczne względem siebie i w stosunku do
warstwy.
Sposób wytwarzania linki charakteryzuje się tym,
że druty doprowadza się ze zwojów utworzonych
przez pojedynczy drut, oraz zmniejsza się i dostoso
wuje naprężenie drutów w miejscu połączenia, przez
napęd drutów z możliwością poślizgu.
(8 zastrzeżeń)

Dział E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E01B

P. 211375

29.11.1978

Polskie Koleje Państwowe Centralne Biuro Kon
strukcyjne, Poznań, Polska (Władysław Kowalski).
Złącze szynowe
Wynalazek dotyczy złącza szynowego przeznaczo
nego do łączenia torów podsuwnicowych zabudowa
nych na wagonach platformach do układania i zry
wania torów.
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest za
pewnienie liniowej ciągłości szyn podsuwnicowych
w płaszczyźnie poziomej i pionowej zarówno na to
rze prostym jak i na łuku.
Swobodne końce odcinków szyn (1) złącznych są
wykonane jako rozwidlone i umieszczone w tunelo
wej prowadnicy (5) w ten sposób, że rozwidleniami

(4) obejmują dwustronnie listwę (6) prowadzącą, usy
tuowaną w osi podłużnej prowadnicy (5). Dla za
pewnienia przesuwu wzdłużnego, wymaganego pod
czas skracania lub wydłużania się złącza, odcinki
szyn złączonych mają wykonane podłużne otwory (7).
przez które przechodzą złączne sworznie (8) osadzo
ne w kadłubie tunelowej prowadnicy (5).
(1 zastrzeżenie)
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P. 210897

13.11.1978

Bronisław Tutak, Warszawa, Polska (Bronisław Tutak).
Krawężnik dróg autostrad i ulic naszego kraju
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od płaszczyzny jazdy, przy czym koło podnoszące (5)
porusza się częściowo w przestrzeni pośredniej w
podwoziu (1), które ma w płaszczyźnie poziomej
kształt litery U, której ramiona (la, Ib) przebiegają
prostopadle do urabianej skarpy (T) hałdy.
(8 zastrzeżeń)

Przedmiotem wynalazku są krawężniki dróg, auto
strad i ulic, chroniące w miastach chodniki przed
zbyt częstymi wykopkami oraz likwidujące w budo
wie dróg sypanie pod krawężniki, kosztownej ławy
suchego betonu.
Krawężnik (1) ma skos kanałowy (2) otwór (3)
oraz dwa wykrojniki (4) służące do wiernego usta
wienia krawężnika na stopce.
Stopka (5) składa się z wykrójnika (6) oraz z łuku
statycznego (7) utrzymującego stopkę w bezruchu.
(2 zastrzeżenia)

E03F

P. 210748

06.11.1978

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp.Z.O.O. War
szawa, Polska (Andrzej Kolanowski, Aniel Frenkler,
Zbigniew Korda, Kazimierz Żytowiecki).
Wpust ściekowy podłogowy

E01C

P. 211194

24.11.1978

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, Pol
ska (Wiesław Tokaj, Ryszard Kaczmarek, Ryszard
Gierniak).

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest za
pewnienie dostatecznego pewnego zamknięcia wod
nego bez konieczności zwiększenia wysokości wpu
stu.
Wpust ściekowy podłogowy stanowi pojemnik, któ
rego korpus (1) zabezpieczony jest kratownicą (8) lub
innym podobnym elementem. Podzielony jest na dwie
komory, dopływową i odpływową. Komora odpływo
wa (12) przykryta jest szczelnie pokrywą (2), zaś ko
mora dopływowa (11) zaopatrzona jest w lej' (3), któ
rego górna krawędź częścią swego obwodu połączona
jest ze wspomnianą pokrywą najkorzystniej tworząc
z nią jedną całość.
(4 zastrzeżenia)

Sposób poprawy szorstkości nawierzchni bitumicznych
Sposób poprawy szorstkości nawierzchni bitumicz
nych polega na wypalaniu nawierzchni przy pomocy
płomienia o temperaturze powyżej 500°C z równo
czesnym wtarciem w nawierzchnię piasku fileryzowanego przy pomocy szczotek stalowych. Działanie
to powoduje spalenie lepiszcza na powierzchni ziarn
kruszywa, usunięcia nadmiaru lepiszcza nie związa
nego z kruszywem i wypełniaczem polepsza makroteksturę nawierzchni. Sposób ten może być stosowa
ny zwłaszcza do nawierzchni z ponadnormatywną
ilością v lepiszcza nawet nierównomiernie rozłożonego
w masie mineralno-bitumicznej, z której wykonano
nawierzchnię.
(1 zastrzeżenie)
E02F
B65G

P. 218684

02.10.1979

Pierwszeństwo: 04.10.1978 - Francja (nr 7828333)
Maschinenfabrik Andritz Aktiengesellschaft,
-Andritz, Austria.

Graz-

Ładowarka wieloczerpakowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy
dajności w stosunku do znanych maszyn.
Przedmiotem wynalazku jest ładowarka wieloczer
pakowa, samobieżna z obrotowym podwoziem i z
obrotowym kołem podnoszącym oraz z urządzeniami
odprowadzającymi urobiony materiał pobrany przez
koło podnoszące i składowany na hałdzie lub zabie
rany z hałdy.
Ładowarka zawiera koło podnoszące (5) zamonto
wane na podwoziu (1) na nieruchomej względem pod
wozia osi obrotu ( X - X ) . Promień koła podnoszące
go (5) jest równy odstępowi (d) osi obrotu ( X - X ) ,

E04B
E04H

P. 211272

27.11.1978

Główne Biuro Studiów i Projektów Energetycznych
„Energoprojekt", Warszawa, Polska (Janusz Kołacz
kowski).
Sposób ognioochronnego zabezpieczenia
konstrukcji stalowych i prefabrykowany element
blaszano-siatkowy do stosowania sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
pracochłonności oraz uzyskanie wymaganej grubości
narzutu z zaprawy.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do
zabezpieczonych antykorozyjnie i pokrytych od stro
ny pasa siatką (9) w przypadku belek (4), stalowych
konstrukcji przymocowuje się od strony pustek ele
menty (1, 2, 3) o ściśle określonej szerokości (b), na
kładając je wzdłuż zabezpieczanej konstrukcji kolej-
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no na siebie na długości (c) i wspólnie przystrzeliwując kołkami (6) do stropu (8) i belki (4) lub słupa.
Osiatkowanie pasa słupów wykonuje się z siatki (2),
wystającej poza szerokość (b) blachy (1), zaginając
ją na krawędzi pasa stupa i przystrzeliwując do po
wierzchni lub sztorca pasa. W powstałych dookoła
konstrukcji przestrzeniach wykonuje się następnie
narzut z zaprawy o giubości (a).
Prefabrykowany element (1, 2, 3) składa się z za
giętej w kształcie liteiy „L" blachy (1), do której
przymocowana jest za pośrednictwem podkładek (3)
siatka (2), o krawędzi wystającej z jednej strony po
za szerokość (b) blachy (1). Wysokość (a) zagiętej kra
wędzi blachy (1) równa jest wymaganej grubości na
rzutu z zaprawy. Natomiast szerokość (b) równa jest
sumie wysokości (h) zabezpieczanej konstrukcji i gru
bości (a) narzutu z zaprawy.
(6 zastrzeżeń)

E04B
E04C

Nr 12 (170) 1980

P. 217450 T

27.07.1979

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego, „Miastoprojekt-Katowice", Katowice, Polska (Zygmunt Win
nicki, Zdzisław Skulski).
Zestaw dwu segmentów konstrukcji pionowej,
zwłaszcza dla budownictwa mieszkaniowego
wielorodzinnego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
ilości klatek schodowych w stosunku do tradycyjnie
konstruowanych klatek.
Zestaw dwu segmentów komunikacji pionowej,
zwłaszcza dla budownictwa mieszkaniowego, wielo
rodzinnego, charakteryzuje się tym, że segmeny ko-

E04B
P. 211360
30.11.1978
E04H
Biuro Projektów Budownictwa Elektrowni i Prze
mysłu „Elpro", Warszawa, Polska (Jerzy Dzięgielewski, Kazimierz Kuropatwa, Maciej Kamiński, Wie
sław Zborowski).
Osłona przesuwna
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie konstrukcji osłon przesuwnych, które są ła
two rozbieralne i można je wielokrotnie stosować
jak zaplecza budowlane na kolejnych budowlach.
Przedmiotem wynalazku jest osłona przesuwna ma
jąca co najmniej dwa segmenty, zewnętrzny (1) i we
wnętrzny (2) zmontowane z ram nośnych po trzy na
każdy segment. Ramy mają jednakowej wielkości
narożne elementy (3), modułowe elementy słupowe
(4) z dystansowymi elementami (5), elementy modu
łowe dachowe (6) z elementami dystansowymi (7)
oraz u spodu każdego ze słupów ramy nośnej znaj
duje się zestaw jezdny (8). Do zamocowania pokryć
dachowych służą płatwie dachowe (15) z łącznikami
i gniazdem, zaś- do zamocowania ścian bocznych ram
nośnych służą gniazda z łącznikami i ryglem ścien
nym (16), przy czym w ścianach bocznych znajdują
się zamocowane pasy z płyt poliestrowych dla doświetlania powierzchni użytkowej wewnątrz osłony.
(2 zastrzeżenia)
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munikacyjne o rzucie wielobocznym (1) stanowią prze
gub umożliwiający łączenie trzech segmentów miesz
kalnych (2), przy czym segment komunikacyjny (1)
pozwala na obsłużenie znacznej ilości mieszkań (3)
na kondygnacji.
(3 zastrzeżenia)
E04B

P. 217500

T
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Korzystny jest również wariant elementu ścienne
go, który zawiera co najmniej dwie warstwy (1) izo
lacyjne z trzciny, przy czym włókna trzcinowe po
szczególnych warstw ustawione są tak, że kierunki
włókien trzcinowych przecinają się.
(6 zastrzeżeń)

01.08.1979

Biuro Projektów Budownictwa Elektrowni i Prze
mysłu „Elpo", Warszawa, Polska (Włodzimierz Mysz
kowski).
Złącze elementów ścianek działowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
montażu ścianek działowych oraz umożliwia wielo
krotne użycie tych samych elementów.
Złącze służy do łączenia typowych elementów, wy
konanych z materiałów drewnopochodnych, w ścian
ki działowe, ustalane w pionie za pośrednictwem
prowadnic „u" związanych z sufitem i podłogą. Ele
mentem ustalającym i mocującym ze sobą elementy
(1) i (2) są listwy (9) i (10), z osadzonymi w ich otwo
rach (11) śrubami (12), o przekroju poprzecznym „v"
o ściętym wierzchołku. Ramiona listew (9) i (10) są
rozchylone pod kątem 90° i zakończone pazurami (7)
i (8) wchodzącymi w rowki (5) i (6), które znajdują
się w skośnych ściankach (3) i (4) elementów (1) i (2).
Ścianki (3) i (4) powstały w wyniku ścięcia pod ką
tem 45° krawędzi pionowych-czołowych boków ele
mentów.
(2 zastrzeżenia)

E04D

P. 215442 T

08.05.1979

Pomorskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni
i Przemysłu, Szczecin, Polska (Czesław Andruszkie
wicz, Maria Kucnerowicz, Witold Janiszewski, Jerzy
Romeyko, Ryszard Szydłowski, Kazimierz Ciuruś).
Izolacja przeciwwilgociowa i chemoodporna
zwłaszcza do krycia dachów

E04C

P. 211276

27.11.1978

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Mi
chał Sandowicz, Zdzisław Woźniak, Władysław Włodyszewski).
Wielowarstwowy element ścienny
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzy
skanie większej sztywności elemenetu ściennego oraz
zapewnienie odparowania wilgoci z trzciny.
Wielowarstwowy element ścienny według wyna
lazku charakteryzuje się tym, że warstwa (1) izola
cyjna pokryta jest "obustronnie okładzinami (2) siatkobetonowymi, które złączone są z warstwą (1) izola
cyjną za pomocą substancji (3) wiążącej, stanowiącej
zaktywizowany zaczyn cementowy lub klej synte
tyczny z wypełniaczem w postaci trocin drzewnych.
Korzystne jest jeśli również zaczyn cementowy za
wiera wypełniacz z trocin drzewnych, zwłaszcza w
ilości 60% wagowych w stosunku do masy zaczynu.
Element ścienny zawiera również, co najmniej
dwie warstwy (1) izolacyjne z trzciny, przy czym
włókna trzcinowe poszczególnych warstw ustawione
są tak, że kierunki włókien trzcinowych przecinają
się.
Wariant elementu ściennego wyróżnia się tym, że
warstwa (1) izolacyjna pokryta jest obustronnie okła
dzinami (2) siatkobetonowymi, których zbrojenia (5)
siatkowe połączone są poprzez warstwę (1) izolacyj
ną za pomocą łączników (4).

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie pokrycia dachowego, które jest odporne na
działanie wysokich temperatur w okresie letnim i ni
skich temperatur w okresie zimowym.
Izolacja przeciwwilgociowa i chemoodporna zwłasz
cza do krycia dachów, składa się z trzech warstw,
z których warstwa środkowa jest wykonana z papy
i jest trwale złączona z warstwą impregnacyjną podkładową i warstwą wierzchnią, wykonanych na
bazie preparatów polimerowych.
(1 zastrzeżenie)
E04D

P. 215443

T

08.05.1979

Pomorskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni
i Przemysłu, Szczecin, Polska (Czesław Andruszkie
wicz, Elżbieta Muszyńska, Kazimierz Ciuruś, Witold
Janiszewski).
Izolacja bezpapowa przeciwwilgociowa i chemoodporna
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie izolacji, która może być wykonywana przy
temperaturach ujemnych, daje trwałe połączenia
z podłożem oraz stanowi powłokę odporną na wstrzą
sy i działania czynników agresywnych.
Izolacja bezpapowa przeciwwilgociowa i chemood
porna składa się z trzech warstw tworzyw, opartych
na bazie polimerów, której warstwa środkowa sta
nowi konstrukcję izolacji i zawiera azbest krótkowłóknisty lub płyt azbestowych.
(2 zastrzeżenia)
E04F

P. 211062

18.11.1978

Zakłady Stolarki Budowlanej „Stolbud", Bydgoszcz,
Polska
(Bogdan
Kwiatkowski-Mizera,
Eugeniusz
Preus, Henryk Wojcieszczak).
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Podłoga do przenośnego pomieszczenia
zaplecza budowy

Zagadnieniem
podlegającym
rozwiązaniu
jest
zmniejszenie zużycia materiałów i zmniejszenie cię
żaru elementów.
Podłoga wg wynalazku stanowi jednoramową kon
strukcję nośną i podłogę właściwą. Podłoga składa
się z dwóch bocznych ramiaków (1) do których po
wewnętrznej stronie przymocowane są kątowniki (2)
połączone trwale z narożnymi uchwytami (3). Do
uchwytów (3) przymocowane są złączami śrubowymi
ramiaki boczne (1) oraz ramiaki poprzeczne (4).
W przestrzeni ramy umieszczone są poprzeczki (6)
rozmieszczone między elementami dystansowymi (7)
Skrzynkową przestrzeń ramy podłogi zamykają dwie
płyty dolna (5) oraz górna (8).
(1 zastrzeżenie)

E04F

P. 215335

T

02.05.1979

Biuro Prójektowo-Badawcze Budownictwa „Miastoprojekt-Budopol", Warszawa, Polska (Zbigniew Lewonowski, Jerzy Lindemann, Stanisław Gryzą, An
drzej Hałaczkiewicz).

E04G

Nr 12 (170) 1980

P. 210373

19.10.1978

Przedsiębiorstwo .Betonów
„Prefabet-Warszawa",
Warszawa, Polska (Stanisław Czempiński).
Urządzenie do montażu szkieletów zbrojeń,
zwłaszcza belek nadproży, podciągów,
o różnych wymiarach i sposób jego stosowania
Zagadnieniem
podlegającym
rozwiązaniu
jest
zmniejszenie pracochłonności parowników zatrudnio
nych przy montażu szkieletów zbrojeń.
Urządzenie składa się z zespołu stojaków: jednego
stojaka głównego usytuowanego w środku i dowol
nie określanej liczby stojaków bocznych. Każdy stojak
składa się z podstawy (1) do której w układzie pio
nowym są przymocowane tuleje: główna (2) i bocz
na (3), połączone ze sobą w górnym położeniu po
przeczką wspornikową (4), na której składa się przy
gotowane do montażu zbrojeń pręty konstrukcyjne
i inne wkładki.
W tulei głównej (2) osadzony jest trzpień (8), zao
patrzony z wierzchu w tulejkę oraz przesuwjiie w
element łącznikowy (8) składający się z tulejki pio
nowej zaopatrzonej w gwint (7) i tulejki bocznej-poprzecznej.
W tulejkach tych (9 i 10) są osadzone przetyczki
wspornikowe (11 i 12), służące do wspierania prętów
konstrukcyjnych w czasie montażu.
Pręty konstrukcyjne są unieruchomione czasowo
w czasie montażu na stojaku głównym, za pomocą
klinów, przetkniętych przez otwory kształtek w for
mie pazura.
W czasie nasuwania strzemion na pręty konstruk
cyjne, ramiona przetyczek wspornikowych stojaków
bocznych przesuwa się w bok.
Po zmontowaniu szkieletu zbrojenia, uwalnia się
go od stojaka głównego poprzez wybicie klinów.
(11 zastrzeżeń)

Prefabrykowana obudowa szybu dźwigowego
i sposób wykonywania prefabrykowanej obudowy
szybu dźwigowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykonawstwa
elementów w prostych formach płaskich oraz mon
tażu ich ogólnodostępnym sprzętem montażowym.
Prefabrykowaną obudowę szybu dźwigowego sta
nowią cztery elementy żelbetowe; dwa płaskie (2) je
den ceowy wejściowy (3) i jeden ceowy tylni (4).
Elementy ceowe (3) i (4) zaopatrzone są w śruby
rektyfikacyjne (5). Elementy płaskie (2) mają po dwie
wnęki montażowe (9).
Sposób wykonywania prefabrykowanej obudowy
szybu dźwigowego polega na podawaniu przy pomo
cy żurawia montażowego elementów (2), (3) i (4) po
jedynczo i scalaniu w miejscu wbudowania przy po
mocy śrub rektyfikacyjnych i zaprawy betonowej.
Montaż odbywa się kondygnacjami. (2 zastrzeżenia)

E04G

P. 211064

18.11.1978

PKP Biuro Projektów Kolejowych, Katowice, Pol
ska (Jerzy Szymocha, Stefan Dziedziul, Leonard Kot)
Sposób podnoszenia sieci trakcyjnej
szczególnie na terenach objętych szkodami
górniczymi
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podnoszenia sie
ci trakcyjnej na elektryfikowanych liniach kolejo
wych położonych na terenie objętym występowaniem
szkód górniczych. Jednocześnie wynalazek umożliwia
zastosowanie na tych terenach konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej wykonanych z żelbetu zamiast
tradycyjnie dotychczas stosowanych ze, §tali.
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Sposób podnoszenia polega na wykonaniu, w płasz
czyźnie równoległej do osi toru (6) bocznych wyko
pów (8) na głębokość fundamentu (2), po czym pod
nosi się fundament (2) wraz z słupem (1) przy po
mocy urządzenia dźwigowego do wysokości nie więk
szej niż połowa wysokości fundamentu (2). Następnie
przestrzeń (7) wypełnia się piaskiem i zasypuje bocz
ne wykopy (8). Po zasypaniu wykopów zwalnia się
urządzenie dźwigowe.
(2 zastrzeżenia)

E04H

P. 210685

Stacja obsługi złożona sposobem modułowym
z elementów kontenerowych w szczególności służąca
do utrzymywania w dobrym stanie naprawy i/lub
składowania samochodów
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie stacji obsługi, która może być zmontowana
w bardzo szybkim czasie, w dowolnym miejscu i do
starczana na miejsce montażu w kontenerach oraz
zawiera wszystkie podejścia do doprowadzenia in
stalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.
Stacja charakteryzuje się tym, że pionowe krawę
dzie kontenerów (1) i/lub umieszczone w otoczeniu
wymienionych elementów pionowe elementy konstruk
cyjne ukształtowane są jako pionowe elementy noś
ne, a wewnąti z kontenerów (1), znajdują się warsz
taty z celowo ogólnie stosowanymi łączami. Wszy
stkie zewnętrzne elementy konstrukcyjne składane
są razem z wymiarowanych tak części, że wykazują
one rozmiar mniejszy od wewnętrznego pomieszcze
nia kontenera (1).
(10 zastrzeżeń)

P. 210749

Kabina dźwiękoizolacyjna dla obsługi maszyn i urzą
dzeń składa się z ramy (1) stalowej, do której na
podkładach amortyzacyjnych przykręcone są ścianki
dźwiękoizolacyjne (3). Kabina może składać się z jed
nej warstwy ścianek bądź dwu. Ponadto wymiary
ścianek (wysokość, szerokość) są tak dobrane, że przy'
zastosowaniu trzech grup wymiarowych ścianek moż
liwa jest budowa kabin o różnej powierzchni podło
gi. Na dachu kabiny ustawiony jest zestaw wenty
lacyjny (8), który wdmuchuje świeże powietrze do
wnętrza kabiny. Zużyte powietrze jest odprowadzane
poprzez wytłumiony kominek na zewnątrz. Kabina
posadowiona jest na amortyzatorach (13).
(3 zastrzeżenia)

03.11.1978

1. Mogurt Gepjarmu Kereskedelmi,
2. Ikarus, Karoszeria es Jarmugyar, Ungarn, Węgry.
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06.11.1978

Zakłady Azotowe „Puławy", Puławy, Polska (Woj
ciech Nowakowski, Józef Kamiński).
Kabina dźwiękoizolacyjna
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
kabiny, która pozwala na znaczne wytłumienie ha
łasu, jest łatwa w montażu i nadaje się do przeno
szenia.

E04H

P. 210833

08.11.1978

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewi
cza, Rzeszów, Polska (Eugeniusz Rydzik).
Sposób wymiany wody w dużych basenach
kąpielowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wymiany wody
we wszystkich miejscach niecki basenowej, szybkie
go usuwania zanieczyszczeń. Powierzchniowj^ch i dna
basenu oraz zmiennej intensywności w poszczegól
nych warstwach.
Przedmiotem wynalazku jest sposób wymiany wo
dy w nieckach dużych basenów kąpielowych z w y 
korzystaniem rynien przelewowych, wlotów i wylo
tów punktowych oraz urządzenia zasilająco-odbiorczego. Sposób polega na tym, że wymieniana woda
w niecce basenowej (1) wprawiana jest w cyrkulację
dwuwalcową (9) za pomocą pionowych wlotów punk
towych (4) i poziomych wylotów szczelinowych (10)
umieszczonych w dnie basenu (1) wzdłuż ścian bocz
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nych (2) basenu, po obu jego stronach. Część wody
zostaje odprowadzona poprzez rynnę przelewową (7)
umieszczoną centralnie na jednej ścianie czołowej (3),
przy czym wymiana wody jest wspomagana przez
dodatkowy wlot punktowy (8) i dwa wyloty (12)
umieszczone w ścianach czołowych niecki baseno
wej (1).
Odmiana sposobu wymiany wody polega na zróż
nicowaniu wydatków wlotów punktowych (4) i zasto
sowaniu dwu rynien przelewowych (13) na całej sze
rokości obydwu ścian czołowych (3), co powoduje
powstanie cyrkulacji spiralno-dwuwalcowej (14) za
pewniającej optymalną wymianę wody zużytej w ca
łej objętości basenu.
(2 zastrzeżenia)
E04H

P. 210834
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basenowej oraz dużą intensywność wymiany przypo
wierzchniowej i przydennej warstwy wody.
Urządzenie zasilająco-odbiorcze według wynalazku
zbudowane jest z segmentów o kształcie korzystnie
prostopadłościennym o identycznej konstrukcji współ
pracujących niezależnie w układzie szeregowym. Każ
dy segment ma na całej swej długości wylot szcze
linowy (25) zużytej wody o wydatku równomiernym
oraz rozmieszczone symetrycznie na całej długości
wloty punktowe (20) świeżej wody o regulowanym
wydatku usytuowane prostopadle do wylotu szczeli
nowego. Wszystkie elementy segmentu wykonane są
z tworzywa sztucznego.
(3 zastrzeżenia)

08.11.1978

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukaszewicza, Rze
szów, Polska (Eugeniusz Rydzik).
Sposób wymiany wody w wielofunkcyjnych
basenach kąpielowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wymiany wody
we wszystkich miejscach niecki basenowej, szybkie
go usuwania wody najbardziej zanieczyszczonych
partii wody zużytej.
Sposób wymiany wody w wielofunkcyjnych base
nach kąpielowych według wynalazku polega na tym,
że świeżą wodę do niecki basenowej (1) doprowadza
się wlotami punktowymi (2) rozmieszczonymi rów
nomiernie w dnie basenu na całej jego szerokości
w części głębszej, a odprowadzenie następuje częś
ciowo poprzez rynnę przelewową (4) oraz poziomy
wylot szczelinowy (5) usytuowany na całej szeroko
ści basenu na poziomie dna niecki basenowej (1), przy
czym woda w niecce wprawiana jest w ruch walcowo-tłokowy (7), (8).
Odmiana tego sposobu polega na tym, że woda w
niecce basenowej (1) jest wprawiana w ruch walcowo-tłokowy ze wspomaganiem bocznym, w wyniku
zastosowania dwóch wlotów (11) w ścianach bocznych
basenu (1).
(2 zastrzeżenia)

E04H

P. 210836

08.11.1978

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rze
szów, Polska (Eugeniusz Rydzik).
Sposób wymiany wody w basenach kąpielowych
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzy
skanie równomiernej wymiany wody w całej objęto
ści zbiornika i zwiększonej intensywności wymiany
przypowierzchniowej oraz przydennej warstwy wody.
Sposób wymiany wody w basenach kąpielowych
według wynalazku polega na tym, że świeżą wodę
do niecki basenowej (1) doprowadza się wlotami
punktowymi (2) rozmieszczonymi równomiernie w
dnie basenu. Odprowadzenie następuje częściowo
przez rynnę przelewową (4) oraz przez wylot szcze
linowy (5) usytuowany na poziomie dna niecki ba
senowej (1), przy czym woda w tej niecce jest wpra
wiana w ruch walcowy (6).

E04H

P. 210835

08.11.1978

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewi
cza, Rzeszów, Polska (Eugeniusz Rydzik).
Urządzenie zasilająco-odbiorcze do dokonywania
wymiany wody w basenach kąpielowych
oraz sposób jego instalowania
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie konstrukcji urządzenia, które umożliwia rów
nomierną wymianę wody w całej objętości niecki
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Odmiana tego wynalazku polega na tym, że woda
w niecce basenowej (1) jest wprawiana w ruch spiralno-walcowy (11), w wyniku zastosowania dodat
kowego otworu wlotowego (9) i wylotowego (10) w
ścianach basenu (1).
(2 zastrzeżenia)
E21B

P. 216988 T

09.07.1979

Kopalnia Siarki „Siarkopol" w Grzybowie, Staszów,
Polska (Bronisław Małek, Kryspian Niziałek, Tadeusz
Stabicki, Wiesław Zalewski).
Sposób eksploatacji złóż siarki o przepuszczalnej
warstwie stropowej serii chemicznej
metodą podziemnego wytapiania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
zużycia ciepła do wydobycia siarki oraz zwiększenia
stopnia wykorzystania złoża.
Sposób eksploatacji złóż siarki o przepuszczalnej
warstwie stropowej serii chemicznej metodą pod
ziemnego wytapiania polega na tym, że w przepusz
czalnej warstwie stropowej (4) lub w jej części two
rzy się mechaniczną warstwę uszczelniającą (14) po
przez zatłoczenie w te warstwy mieszaniny uszczel
niającej. Utworzony sztucznie zamknięty profil złoża
zabezpiecza przed jałową ucieczką wody technologicz
nej zapewniając jednocześnie zwiększony wytop siar
ki i mniejsze zużycie wody na jednostkę wydobycia.
(3 zastrzeżenia)

E21C

89
P. 216081

T

04.06.1979

Wytwórnia Sprzętu Górniczego „DEHAK", Mysło
wice, Polska (Paweł Wrona).
Głowica rozprężna do wtłaczania cieczy w caliznę
Przedmiotem wynalazku jest głowica rozprężna do
wtłaczania cieczy w caliznę, stosowana zwłaszcza w
urządzeniach do nawilgacania pokładów węglowych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowa
nia zjawiska zatykania się dysz.
Głowica według wynalazku ma oprawkę zewnętrz
ną (2) zaciśniętą na wężu rozprężnym (1) nasadzo
nym na końcówkę wewnętrzną (4) zakończoną dyszą
(6) i mającą nacięcie wewnętrzne (5) o kształcie wieOprawka zewnętrzna (2) ma nacięty wewnętrzny
gwint okrągły (3) i zakończona jest występem opo
rowym umieszczonym w rowku (7) znajdującym się
na zewnętrznej powierzchni końcówki wewnętrz
nej (4).
(2 zastrzeżenia)

E21C

P. 216166 T

06.06.1979

Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit", Tychy-Lędziny, Polska (Zdzisław Cienciała, Wiktor Woź
niak, Zygmunt Jaromin, Wojciech Skoczynski, Zenon
Wasyłeczko, Krystian Skupnik, Edmund Godzik Hel
mut Blochel).
Nóż skrawająco-łamiący

E21C

P. 210725

04.11.1978

Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia", Jastrzę
bie, Polska (Tadeusz Woźniak, Stefan Ulczok, Chrustian Sibila, Engelbert Woźnica, Andrzej Błażewicz).
Kombajn węglowy
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwięk
szenie trwałości urządzenia w stosunku do znanych
kombajnów.
Kombajn według wynalazku przeznaczony jest do
urabiania węgla w ścianach za pomocą organów o
dużej średnicy.
Kombajn zawiera siłowniki (5) i (7) połączone prze
ciwległe jednym końcem do ramienia (6), a drugim
końcem do ucha (4) i (8), zaś człony kombajnu (3)
spięte są dodatkowo cięgłem (9).
(1 zastrzeżenie)
lostożka.

Przedmiotem wynalazku jest nóż skrawająco-ła
miący mocowany do organu roboczego stanowiącego
element maszyny zespołowej urabiającej kopaliny
użyteczne, zwłaszcza węgiel kamienny.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji no
ża, który w wyniku obrotu organu urabiającego i po
suwu kombajnu wykonywać będzie występy międzybruzdowe powstałe w caliźnie w wyniku skrawania,
dla
zwiększenia wypadu
sortymentów grubych
i zmniejszenia zapylenia w przodkach wydobywczych.
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Nóż skrawająco-łamiący do kombajnów bębnowych
ma korpus (2), rozbudowany w formie symetryczne
go wielościanu mającego w ogólnym zarysie prze
strzennym kształt klina o szerokości przy jego po
wierzchni czołowej większej od szerokości skrawa
jącej krawędzi (4) ostrza (3). Płaszczyzny boczne (5)
ostrza (3) są rozbieżne w kierunku ruchu roboczego
noża, zaś płaszczyzny robocze (7) klinowego korpusu
(2) są zbieżne w kierunku ruchu roboczego noża. Po
między ostrzem (3) noża a klinowo ukształtowanym
korpusem (2) utworzone jest zwężenie (6), które umoż
liwia głębsze wnikanie ostrza (3) noża do calizny
i dynamiczne oddziaływanie płaszczyzn roboczych (7)
na występy międzybruzdowe w pobliżu podstawy po
wodując w efekcie ich odłamywanie od calizny.
(2 zastrzeżenia)

E21C

P. 217792
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Na wrębniku (2) wrębiarki zamocowane są dwie
grupy dysz (15, 15', 16, 16') dla każdej głowicy (6, 6')
wrębiarki, przy czym dysze (15, 15') jednej grupy są
skierowane na obszar najwyższego położenia gryzów,
zaś dysze (16, 16') drugiej grupy są skierowane na
przestrzenie między gryzami, istniejące między rzę
dami gryzów w obszarze najwyższego położenia gry
zów. Doprowadzenie wody do każdych dysz przypo
rządkowanych głowicy wrębiarki jest odcinane nie
zależnie i ponieważ przy wrębianiu poziomym tylko
jedna głowica wrębiarki atakuje wrębiany materiał,
przeto doprowadzanie wody jest każdorazowo otwar
te jedynie dla grup dysz przyporządkowanych danej
głowicy wrębiarki i daje się niezależnie odcinać od
doprowadzenia wody do grupy dysz przyporządko
wanych drugiej głowicy wrębiarki. (12 zastrzeżeń)

16.08.1979

Pierwszeństwo: 18.08.1978 - RFN (nr P 2836133.3)
Gewerkschaft Eisenhiitte Westfalia, Lunen, Repu
blika Federalna Niemiec.
Strug do podziemnego urabiania węgla
lub podobnych minerałów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy proste
go w uruchomieniu i mało wrażliwego na zabrudze
nia oraz cechującego się małymi wymiarami urzą
dzenia nastawczego dla przestawialnego w wysokości
uchwytu noży przystropowych, które umożliwiałoby
także przestawianie bezstopniowe.
Strug według wynlaazku ma urządzenie nastawcze
składające się z napędu ślimakowego (17, 18), który
jest utworzony ze ślimaka (18) ułożyskowanego obro
towo w korpusie (10) struga i zębatki (17) pozostają
cej w zazębieniu ze ślimakiem. Zębatka (17) jest
umieszczona na części prowadzącej (13), która jest
prowadzona w prowadnicy (14) korpusu (10) struga
i na której jest ułożyskowany wychylnie wokół osi
poprzecznej (12) uchwyt (11) noży przystropowych.
Ślimak (18) leży zakryty w komorze (19) korpusu (10)
struga i stanowi go niesamohamowne jedno lub dwuzwojne koło ślimakowe.
(6 zastrzeżeń)

E21D

P. 217882

21.08.1979

Pierwszeństwo: 22.09.1978 - RFN (nr P. 2841190.7)
Thyssen Industrie AG, Essen, Republika Federal
na Niemiec.
Stojak obudowy tarczowej
z prowadzącym mechanizmem lemniskatowym,
zwłaszcza do stosowania w podziemnych kopalniach

E21C

P. 218800

08.10.1979

Pierwszeństwo: 10.10.1978 - Austria (nr A 7278/78)
Voest-Alpine Akiengesellschaft, Wiedeń, Austria
(Alfred Zitz, Otto Schetina, Herwig Wrulich).
Urządzenie do chłodzenia gryzów i czoła przodka
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie związania du
żych ilości pyłu wytwarzanego podczas pracy wrę
biarki przy możliwie małym zużyciu wody.
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do chło
dzenia gryzów głowic wrębiarki podpartych obroto
wo na zasadniczo poziomej osi (5) i czoła przodka (3)
za pomocą dysz wodnych (15, 16), przy czym na każ
dej stronie wrębnika (2) wrębiarki jest zamocowana
jedna głowica (6, 6') wrębiarki.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania sto*
jaka obudowy tarczowej, który charakteryzuje się
stosunkowo krótkim czasem montażu, dużym z a k o 
sem przestawiania wysokości przy małej długości
prowadzenia lemniskatowego.
Stojak obudowy tarczowej z prowadzącym mecha
nizmem lemniskatowym, zwłaszcza do stosowania w
podziemnych kopalniach, z konstrukcją stropnicy
i poziomu, między którymi usytuowany jest przynaj
mniej jeden stempel zasilany na przemian z obu
stron czynnikiem pod ciśnieniem, korzystnie stem
pel hydrauliczny, przy czym tarcza przyzawałowa od
strony podsadzki sprzęgnięta jest przegubowo z pod
stawą poprzez kilka prowadników lemniskatowych,
a swoim skośnym p ł o ż e n i e m dopasowywana jest dc
grubości pokładu, charakteryzuje się tym, że zawie
szenia prowadników lemniskowatych (7, 8) mają prze
stawiane położenie w pionie między konstrukcją strop
nicy i pokładu (1, 2) również w czasie normalnej
eksploatacji oraz mają ustalone położenie na dowol
nej wysokości.
(12 zastrzeżeń)
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05.10.1979

Pierwszeństwo: 07.10.1978 - RFN (nr P 2843857.5)
Bochumer Eintenhiitte Heintzmann & Co, Bochum,
Republika Federalna Niemiec.
Korpus obudowy tarczowej
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest stwo
rzenie korpusu budowy tarczowej wyrobiska, którą
można stosować w co najmniej dwukrotnie większym
obszarze miąższości pokładu.
Korpus zaopatrzony jest w płozy spągowe i umo
cowaną przegubowo, w pionie przy końcu od strony
przodka wybierkowego, tarczę ochronną przeciwzawałową dźwigającą stropnicę jako część składową
mechanizmu
przekładniowego
czteroprzegubowego.
Oba elementy mechanizmu przekładniowego o różnej
długości kierujące, przytoczone są jeden za drugim,
z jednej strony do końca płóz spągowych od strony

podsadzki, a z drugiej strony do odcinka końcowego
z boku spągu tarczy ochronnej przeciwzawałowej,
przynajmniej pośrednio podpartej stojakami.
Korpus charakteryzuje się tym, że każdy element
kierujący (4, 5) obok swych końcowych połączeń
przegubowych (15, 16 wzgl. 17, 18) ma co najmniej
jedno dalsze połączenie przegubowe przełączalne (23
lub 24), które usytuowane jest w płaszczyźnie odchylnej elementu kierującego (4 albo 5) jako przesunięte
względem połączeń przegubowych (15, 16 albo 17, 18).
Przy każdej płozie spągowej (2) lub przy tarczy
ochronnej przeciwzawałowej (7) obok łożysk elemen
tów kierujących (19, 21 albo 20, 22) znajduje się co
najmniej jedno łożysko przełączalne (25 albo 26) dla
każdego elementu kierującego (4, 5), którego odstęp
do odpowiedniego łożyska elementu kierującego (19
albo 21) odpowiada odstępowi połączenia przegubo
wego przestawnego (23 albo 24) do obecnego połą
czenia przegubowego (15 albo 17).
(4 zastrzeżenia)

Dział F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
F01L
F16K

P. 219158

23.10.1979

Pierwszeństwo: 25.10.1978 - Francja (nr 7830382)
Societe d'Etudes de Machines Thermiąues S.E.M.T.
Saint-Denis, Francja (Jean Paul Coulin).

cinki kanałów prostoliniowych, które zaczynają się
od obwodu grzybka (2) i mają wyloty (13, 14) na ze
wnątrz, przy czym kanał obwodowy (7) ma kształt
wielokątny, zaś kanały prostoliniowe (9, 10 i 11) ma
ją zatkane wyloty (13, 14).
Rozwiązanie według wynalazku umożliwia wytwa
rzanie zaworu jako jednego elementu. (15 zastrzeżeń)

Zawór grzybkowy,
zwłaszcza do silnika spalinowego
Zawór grzybkowy, zwłaszcza do silnika spalinowe
go, chłodzony wymuszonym krążeniem płynu chło
dzącego, charakteryzuje się tym, że kanały (9, 10, 11)
usytuowane w grzybku (2) są utworzone przez od-

F02B

P. 210642

Politechnika Poznańska,
Pietrzyk).

Poznań, Polska

31.10.1978
(Wiktor

Sposób badania przepłukania cylindrów
w silnikach spalinowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu badania aby mógł być prowadzony cią
gle i nie wymagałby przeróbki silnika.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do
powietrza wpływającego do badanego cylindra (2)
silnika, wprowadza się lotny związek chemiczny za
wierający węgiel zaczony C14 np. alkohol, aceton,
metan lub tym podobny, a z wylotowego kanału (3)
pobiera się gazy spalinowe, które najpierw przepusz
cza się przez licznik (4) Geigera sprzężony z prze
licznikiem (5) impulsów (N) atomów węgla C14 znaj
dujących się w tych gazach, a następnie przepuszcza
się przez pochłaniacz (6) tlenku i dwutlenku węgla
zatrzymujący także atomy węgla C14 znajdujące się
w tych związkach. Pozostały gaz przepuszcza się
przez licznik (7) Geigera sprzężony przelicznikiem (8)
impulsów (n) atomów węgla C14 znajdujących się
w związku uprzednio dostarczonym do cylindra sil
nika. Stopień przepłukania cylindra określa się z licz
bowych zależności impulsów (N) i (n) zarejestrowa
nych przez przeliczniki.
(1 zastrzeżenie)
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Silnik spalinowy z układem recyrkulacji spalin, w
którym część spalin doprowadzana jest do układu ssą
cego silnika charakteryzuje się tym, że w kanale wylo
towym (1) głowicy (2) cylindra w pobliżu siedzenia (3)
zaworu wylotowego ma pierścieniową wkładkę (4) kon
centryczną z gniazdem zaworu wylotowego zaopat
rzoną w wywiniętą krawędź (7) skierowaną przeciw
nie do kierunku napływu spalin w kanale wyloto
wym (1), przy czym pierścieniowa wkładka (14) w
pobliżu wywiniętej krawędzi od strony kierunku na
pływu spalin ma odprowadzające kanały (9) połączo
ne z pierścieniowym kanałem zbiorczym (11) na zew
nętrznym obwodzie wkładki (4) połączonym z prze
wodem (5) doprowadzającym spaliny do układu ssą
cego (6) silnika. Pierścieniowa wkładka (4) może sta
nowić jedną całość z gniazdem zaworu wylotowego.
(2 zastrzeżenia)

F02B

05.06.1979

P. 216158 T

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Zdzisław
Szklarzewicz)
Tłokowy silnik spalinowy
Przedmiotem wynalazku jest tłokowy silnik spali
nowy z turbosprężarką napędzaną gazami wylotowy
mi i sprężającą ładunek doprowadzany następnie do
cylindra.
Istota wynalazku polega na tym, że w tłokowym
silniku spalinowym wyposażonym w turbosprężarkę
(1 i 2) napędzaną gazami wylotowymi z przewodu
wylotowego silnika i sprężającą ładunek doprowadza
ny następnie do cylindra (3) silnika, sprężarka (1)
podaje do cylindra (3) ładunek sprężony do ciśnienia,
przy którym następuje zapłon w momencie, gdy tłok
(4) znajduje się w wewnętrznym zwrotnym położeniu.
Bezpośrednio po wprowadzeniu ładunku do cylindra
(3) następuje zapłon i ekspansja czynnika. Przy pow
rotnym ruchu tłoka (4) do wewnętrznego zwrotnego
położenia następuje wylot spalin, które doprowadzane
są do turbiny (2) połączonej wałem napędowym (5) ze
sprężarką (1).
(1 zastrzeżenie)

F02B

P. 216952 T

06.07.1979

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zdzisław
Kieżun).
Sześciosuwowy dwuobiegowy silnik spalinowy

F02B

P. 216159 T

Politechnika Krakowska, Kraków,
Jarnuszkiewicz).

05.06.1979
Polska

(Marek

Silnik spalinowy tłokowy z recyrkulacją spalin
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia tok
syczności spalin oraz zawartości w nich węglowodo
rów.

Przedmiotem wynalazku jest sześciosuwowy dwu
obiegowy silnik spalinowy, w którym obieg silnika
spalinowego czterosuwowego połączony jest z obie
giem silnika parowego w sześciosuwowym cyklu pra
cy, mający zastosowanie w napędach pojazdów samo
chodowych oraz w innych urządzeniach mechanicz
nych.
Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie
polepszenia
sprawności energetycznej przy jednoczesnym zmniej
szeniu ciężaru jednostkowego na jednostkę mocy oraz
toksyczności spalin.
Silnik według wynalazku stanowi cylindrowy blok
(1) z głowicą (2) wyposażoną w układ sterujących za
worów po cztery dla każdego cylindra (3). Napełnia-
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nie cylindra (3) rozpoczyna się w chwili otwarcia ssą
cego zaworu (4). Tłok drugiego cylindra wykonuje
wówczas suw sprężenia, a trzeciego suw pracy, na
tomiast tłok czwartego cylindra po otwarciu wyde
chowego zaworu (5) znajduje się w trakcie usuwania
spalin. W tej samej chwili w cylindrze piątym nastę
puje suw pracy, po otwarciu drugiego wlotowego zawo
ru (6), kosztem energii ciśnienia pary cieczy chłodzącej
znajdującej się w głowicy silnika, natomiast w szóstym
cylindrze otwiera się wylotowy zawór (7) i następu
je usuwanie rozprężonej pary do kolektora pary pro
wadzącego do chłodnicy skraplacza, Ciecz chłodząca
znajduje się między cylindrami silnika.
(1 zastrzeżenie)
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Tuleja cylindrowa silnika spalinowego
wysokoprężnego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
powstawania pęknięć tulei w jej narożach wykrojów.
Tulej według wynalazku mająca wykroje wykony
wane w dolnej części tulei cylindrowej dla korbowodu silnika spalinowego wysokoprężnego charaktery
zuje się tym, że promienie zaokrąglenia wykrojów
silnika spalinowego mają wartość R > 6 mm.
Wynalazek znajduje zastosowanie w naprawach i
remontach silników spalinowych wysokoprężnych
przeznaczonych do napędu lokomotyw stosowanych w
kolejnictwie.
(1 zastrzeżenie)
F02M

P. 216013 T

01.06.1979

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An
drzej Żmigrodzki, Leon Kołodziejczyk).
Sekcja tłocząca pompy wtryskowej o sterowaniu
dawki skokiem tłoka

F02B

P. 219302

29.10.1979

Pierwszeństwo: 03.11.1978 - RFN nr P 2847770.5)
Burmeister &

Wain A/S,

Kopenhaga,

Dania.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji uszczelnienia pary tłok-cylinder a tym
samym technologii wytwarzania pomp wtryskowych.
Para tłok - cylinder sekcji tłoczącej uszczelniana
jest za pomocą membrany (1) w kształcie stożka,
przylegającej do stożkowej powierzchni górnej części
tłoka (4) i stożkowej powierzchni (5) cylindra (9), w
którym porusza się tłok (4). Z tłokiem tym połączona
jest dźwignia (11), na której jedno ramię działają
element napędzający (19), wymuszający stały skok te
go ramienia dźwigni (11), oraz działa sprężyna pow
rotna (20). Drugie ramię dźwigni (11) jest połączone
suwliwie za pomocą sworznia (12) z dźwignią stero
waną (3) zewnętrznym elementem, określającym wiel
kość dawki paliwa.
(2 zastrzeżenia)

Urządzenie do kompensowania swobodnych
momentów powodowanych przez siły bezwładności
w silniku spalinowym
Urządzenie do kompensowania swobodnych mo
mentów powodowanych przez siły bezwładności w
silniku spalinowym (2), zwłaszcza stosowanym do na
pędu statku, zawiera kompensator (8) oddalony wzdłuż
statku od silnika. Kompensator ten zawiera jedną lub
kilka obrotowych mas niewyważonych (9). Każda ma
sa niewyważona jest napędzana przez hydrauliczny
silnik wyporowy (12) połączony poprzez przewód za
silający i przewód powrotny (14, 15) z wyporową
pompą hydrauliczną (13) napędzaną przez silnik (2),
tak że prędkość obrotowa masy jest równa lub dwu
krotnie większa od prędkości obrotowej wału korbo
wego silnika (3) i że utrzymana jest żądana zależność
fazowa pomiędzy obrotami masy a ruchami drgają
cych mas silnika.
(5 zastrzeżeń)

F02M

P. 216014

T

01.06.1979

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Leon
Kołodziejczyk, Andrzej Żmigrodzki).
Wtryskiwacz paliwa o otwarciu sterowanym
ciśnieniem

F02F

P. 210388

18.10.1978

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, Nowy
Sącz, Polska (Józef Mirek, Ryszard Batkowski).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji wtryskiwacza oraz wyeliminowania ele
mentów pasowanych, masywnych i wykonywanych
z drogich materiałów oraz stosowania smarowania.
Istota wynalazku polega na tym, że wtryskiwacz
ma mebranę (6), do której zamocowany jest grzy
bek zaworu (7), obrzeże tej membrany (6) przytwier
dzone jest do nieruchomej części wtryskiwacza. Mem
branę od strony zaworu ugina ciśnienie paliwa, ot
wierające zawór (7, 10), a z przeciwnej strony działa
na nią sprężyna (8) zamykając zawór (10, 7), jeśli
ciśnienie paliwa jest mniejsze od ciśnienia otwarcia.
(3 zastrzeżenia)
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Sprężarka śrubowa o regulowanej wydajności z
obiegiem oleju i regulacją stopnia sprężania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji sprężarki, w której przy maksymal
nej wydajności zapewnione jest całkowicie dopasowa
nie wewnętrznego stopnia sprężania do zewnętrzne
go stosunku ciśnień między króćcami tłocznym i ssaw
nym tak, że sprężarka pracuje zawsze przy optymal
nej sprawności sprężania niezależnie od warunków
eksploatacji, w całym lub prawie całym zakresie ob
ciążeń.
Sprężarka śrubowa o regulowanej wydajności z
obiegiem oleju i regulacją stopnia sprężania charak
teryzuje się tym, że ma co najmniej jedną płytę ste
rującą (2, 3) połączoną z siłownikiem (4), który zasi
lany jest czynnikiem pod ciśnieniem dostarczanym
osobno lub pobieranym z maszyny a do sterowania
siłownika przewidziany ma co najmniej jeden zespół
sterujący (5) uruchamiający siłownik (4) w zależności
od końcowego ciśnienia sprężania pk bezpośrednio
przed wejściem komory sprężania do przestrzeni
tłocznej lub w przybliżeniu równego mu ciśnienia
komory pkl oraz do przeciwciśnienia w króćcu tłocz
nym, albo w zależności od różnicy ciśnień p d - p k
względnie p d - p k l .
(13 zastrzeżeń)
F04B

P. 210614

Wojewódzkie Zakłady Doskonalenia
Toruń, Polska (Tomasz Stróżyński).

27.10.1978
Zawodowego,

Mechanizm napędu i regulacji pompy dozującej
Istota wynalazku polega na tym, że w otworze
wałka napędowego (2) umieszczony jest wałek regu
lacji (5). Wałki te połączone są klinem przesuwnym
(6). Do ukośnej poprzeczki wałka regulacji (5) przy
legają czopy (8) umieszczone ślizgowo w otworze
korbowodu (7). Drugi otwór korbowodu (7) połączony
jest z wodzikiem (9), nadającym określoną wielkość
ruchu roboczego pompy dozującej.
Poosiowe przesunięcie wałka regulacji (5) za pomocą
śruby (11) i pokrętła (12) powoduje zmianę wielkości
mimośrodowego ruchu korbowodu (7), a tym samym
zmianę wielkości skoku wodzika (9). Wodzik (1) można
sprzężyć z układem hydraulicznym lub pneumatycz
nym co umożliwia przesterowanie wydajności w au
tomatycznym cyklu pracy.
(1 zastrzeżenie)

P. 216912

F04D
Pierwszeństwo:
206622)

06.07.1979

10.07.1978 - NRD (nr WB F04D/

VEB Kombinat Luft-und Kaltetechnik, Drezno, Nie
miecka Republika Demokratyczna.
Wirnik o przepływie promieniowym
Przedmiotem wynalazku jest wirnik o przepływie
promieniowym przeznaczony do wentylatorów i dmu
chaw, zwłaszcza z dwustronnym dopływem strumie
nia.
Wirnik o przepływie promieniowym charakteryzuje
się tym, że obrotowe łopatki (2) między osłonami (1)
koła są wykonane przepływowo i tworzą obrzeże (3)

F04C

P. 219173

T

24.10.1979

Pierwszeństwo: 27.10.1978 - N R D (nr WPF04/208716)
VEB Kiihlautomat, Berlin, Niemiecka Republika De
mokratyczna.
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tarczy wirnika, przy czym średnica zewnętrzna centrycznego elementu (4) napędowego jest mniejsza niż
środkowa średnica (d lm ) wejściowa łopatek (2) obro
towych i część (5) elastyczna jest usytuowana korzys
tnie między obrzeżem (3) tarczy wirnika a elemen
tem (4) napędowym.
(7 zastrzeżeń)
F15C

P. 216383 T

15.06.1979

Wytwórnia Sprzętu Górniczego „DEHAK", Mysło
wice, Polska (Bronisław Urbanek, Paweł Wrona).
Wysokociśnieniowy

zespół

wieloprzewodowy

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie miniaturyzacji
hydraulicznych zespołów sterujących poprzez zastą
pienie
kilku
pojedynczych,
wysokociśnieniowych
przewodów hydraulicznych i związanych z nimi po
jedynczych gniazd, jednym zespołem wieloprzewodowym służącym do połączenia z jednym gniazdem wielootworowym. Zespół składa się z kilku przewodów hy
draulicznych (1) o jednakowej długości zakończonych
końcówkami wtykowymi (3) umieszczonymi w rowkach
promieniowych (5) naciętych równomiernie na płytce
ustalającej (4) znajdującej się wewnątrz oprawki mo
cującej (9) i zabezpieczonej przed przesunięciem po
osiowym pierścieniem (8) znajdującym się w rowku
(11). Czoła końcówek wtykowych (3) znajdują się na
jednej powierzchni dzięki temu, że płytka ustalająca
(4) opiera się o powierzchnię oporową (12) naciętą
wewnątrz oprawki mocującej (9). Rowki promieniowe
(5) nacięte na płytce ustalającej (4) są zakończone
siedziskami (6), których osie są równomiernie rozło
żone na okręgu podziałowym (7). Ilość naciętych row
ków promieniowych (5) odpowiada ilości łączonych
przewodów hydraulicznych (1). Wynalazek ma zasto
sowanie zwłaszcza w układach sterujących zespołami
napędowymi maszyn górniczych.
(6 zastrzeżeń)

F16B

P. 217788

16.08.1979

B21G
Pierwszeństwo:

16.08.1978 - Szwecja (Nr 7808672-5)

Nordisk Kartko Aktiebolag, Farsta, Szwecja.
Gwóźdź i sposób wytwarzania gwoździ
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wytwarzania gwoździ o porównywalnie ni
skiej cenie i korzystnych właściwościach w porów
naniu ze znanymi gwoździami.
Gwóźdź mający wąskie strefy wzdłużnych po
wierzchni, usytuowane pomiędzy obwodowo sąsiadu
jącymi klinowymi pochyleniami (19), utwardzane za
pomocą walcowania pomiędzy usytuowanymi obwo
dowo, w równych odstępach, pracującymi pionowo
rolkami, (20, 21, 22), przy czym strefy te są strefami
dolnych powierzchni wzdłużnych rowków oraz są po
łączone ze strefami powierzchni na których są usy-
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touwane klinowe pochylenia (19) i są przedstawione
tak jak te powierzchnie.
Sposób wytwarzania gwoździ, w których w pierw
szym etapie walcowania walcuje się nagwintowaną
przedkuwkę, korzystnie o przekroju kołowym, dla
nadania przedkuwce przekroju poprzecznego, mają
cego kilka usytuowanych obwodowo występów, w
drugim etapie walcowania obniża się występy oraz
jednocześnie
kalibruje
się
klinowe
pochylenia
i zmniejsza się o powierzchnię poprzecznego przekroju
przedkuwski za pomocą rolek, przy czym obwodowe
powierzchnie rolek mają kalibrujące wgłębienia od
powiadające klinowym pochyleniom, zaś odstęp po
między kalibrującymi wgłębieniami jest taki, aby
powierzchnia poprzecznego przekroju przedkuwki po
końcowym walcowaniu była stała w każdym punk
cie, wzdłuż całej długości przedkuwki, a następnie
tnie się przedkuwkę na gwoździe, którym formuje
się łby.
(11 zastrzeżeń)

F16B

P. 218134

05.09.1979

Pierwszeństwo: 06.09.1978 - USA (Nr 940006)
Union Carbidge Corporation, Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki.
Łącznik gwintowany
Przedmiotem wynalazku jest łącznik gwintowany
a zwłaszcza łącznik przystosowany do użycia w pod
wyższonych temperaturach.
Łącznik gwintowany, obciążany w kierunku osio
wym, składa się z dwóch części (4, 5) mających zgod
ne osie i różne współczynniki liniowej rozszerzalno
ści cieplnej, przy czym część (4) jest częścią gwinto
waną wewnętrznie, a część (5) gwintowaną zewnętrz
nie. Łącznik gwintowany ma w temperaturze otocze
nia taki stożek, że zmiana w luzie promieniowym na
jednostkę długości pomiędzy przeciwległymi gwinta
mi każdej części jest równa rozszerzalności AAT tangensu ©, gdzie:
A= różnica we współczynnikach liniowej rozsze
rzalności cieplnej materiałów, z których każda
część jest wykonana w kierunku osiowym,
AT = temperatura działania łącznika minus tempe
ratura otoczenia,
© = kąt ostry utworzony przez powierzchnię ob
ciążenia gwintu każdej części względem osi,
przy czym luz promieniowy wzrastający w kierunku
obciążenia części (4) ma wyższy współczynnik linio
wej rozszerzalności cieplnej.
(8 zastrzeżeń)
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P. 218907

T

Urządzenie do ograniczania sił osiowych
zwłaszcza dla organów zamykających

11.10.1979

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarko
wego „Siarkopol", Tarnobrzeg, Polska (Bronisław Dul,
Zbigniew Kruk, Edward Kowal, Jan Drobiecki, Jó
zef Werek, Zbigniew Pantula).
Sposób mocowania konstrukcji
w blokach siarkowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
i zwiększenia szybkości mocowania konstrukcji w
blokach siarkowych.
Sposób mocowania konstrukcji w blokach siarko
wych według wynalazku polega na wprowadzeniu
sworznia kotwiącego (2) z elastyczną tuleją (5) do
otworu (3), wykonanego w czasie zestalania płynnej
siarki, na który nakłada się element konstrukcji ze
wspornikiem (1). Przez dokręcenie na sworzniu (2)
nakrętki (4), ściska się tuleję elastyczną (5), która
pęczniejąc zakleszcza się w otworze (3), mocując ele
ment. Otwory w blokach siarkowych wykonuje się
przez zatapianie w procesie zestalania siarki kształ
tek (9) z gotowymi otworami (3) lub trzpieni meta
lowych (7), które po zestaleniu siarki wyjmuje się
pozostawiając uformowane otwory (3). (3 zastrzeżenia)
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Wynalazek dotyczy urządzenia do ograniczania sił
osiowych, zwłaszcza dla organów zamykających, wy
posażonego w napęd silnikowy nakrętki wrzeciona
w celu wzdłużnego przesunięcia wałka z gwintem,
połączonego śrubowo z nakrętką wrzeciona, w ele
menty sprężynowe, podatne w kierunku osiowym
wałka z gwintem, oraz w wyłączniki krańcowe do
ograniczania przesuwu wrzeciona.
Urządzenie to charakteryzuje się tym, że ma ułożyskowaną osiowo przesuwnie nakrętkę wrzeciona
(8), dwa osiowo przesuwne pierścienie smarowe (21,
22), obciążone sprężynami (24, 25), ze zwróconymi do
siebie powierzchniami (19, 20) stożka wewnętrznego,
które tworzą razem pierścieniową szczelinę klinową
i przyjmują elementy zderzakowe (18) rowek pier
ścieniowy (17) w nakrętce wrzeciona (8), współpra
cujący z elementami zatrzaskowymi (18), oraz że za
wiera kształtowe, wytrzymałe na skręcenie połącze
nie nakrętki wrzeciona (8) i koła napędowego (11),
dopuszczające osiowe przesunięcie.
(5 zastrzeżeń)

F16C

P. 210707

03.11.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Hutniczych,
Bytom, Polska (Józef Kasperczyk).
Przegub obrotowy zwłaszcza do ciężkich wałów
przegubowych napędzających maszyny hutnicze
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji przegubu eliminującej szybkie zużywa
nie się uszczelnienia a tym samym zapobiega wycie
kowi środków smarnych z komory przegubu.
Końcówka wału (1) przegubu obrotowego jest osa
dzona w komorze przegubu (2) na trzpieniu (5) zało
żonym centrycznie w osi korpusu przegubu (7) za
pomocą łożyska wahliwego (3).
Komora przegubu (2) jest uszczelniona pokrywą (6)
o powierzchni wklęsłej czaszy kulistej zwróconej do
wnętrza komory przegubu (2), umocowaną sztywno
do czoła korpusu przegubu (7). Do pokrywy (6) przy-

F16B

P. 219107

22.10.1979

Pierwszeństwo: 23.10.1978 - Szwajcaria (Nr 10920/78)
BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri und Cie.,
Baden, Szwajcaria.
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lega przesuwny i uchylny pierścień uszczelniający
(9), który styka się swą wypukłą powierzchnią kuli
stą z wklęsłą powierzchnią pokrywy (6). Pierścień
uszczelniający (9) dociskany jest do pokrywy (6) ze
społem sprężyn (11) i kołków dociskowych (12).
Wał (10) ma otwór, w którym umieszczony jest
oporowy układ sprężynujący (20).
(8 zastrzeżeń)
F16C
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P. 211288

27.11.1978

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Leon
Kukiełka).
Ślizgowe łożysko wahliwe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji o małych wymiarach nawet przy znacz
nych obciążeniach.
Ślizgowe łożysko wahliwe według wynalazku za
wiera element łożyskowy w postaci pierścienia po
średniego (3), którego powierzchnia zewnętrzna ma
kształt kuli współpracującej z powierzchnią kulistą
pierścienia zewnętrznego (2), zaś powierzchnia we
wnętrzna ma kształt walca i ma nacięcia wzdłużne
promieniowe, zakończone otworami.
Zarówno pierścień zewnętrzny jak i pierścień we
wnętrzny (4) mają na obwodzie rowek smarowy (9)
i otwory promieniowe (10).
(3 zastrzeżenia)

(2) i (4), przy czym na wieńcu kołnierzy wykonane
są identyczne wycięcia (5) w kształcie wycinka koła,
które są rozmieszczone symetrycznie na obwodzie koł
nierzy a po złączeniu kołnierzy nakładają się na
siebie.
(1 zastrzeżenie)
F16C

P. 217322

Wytwórnia Części
(Zbigniew Grela).

T

Zamiennych,

24.07.1979
Radom,

Polska

Ruchome złącze piasty z wałem
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
regulacji luzów powstałych pomiędzy elementami
współpracującymi.
Ruchome złącze piasty z wałem według wynalazku
charakteryzuje się tym, że w cylindrycznych gniaz
dach (7) rozmieszczonych w otworach piasty (1)
i zbieżnych w osi wału ma ruchome wkładki (3)
o zmiennym przekroju na całej swej długości, wypo
sażone w regulacyjne śruby (4) do przesuwania
wzdłużnego wkładek (3).
(1 zastrzeżenie)

F16C
B66F

P. 217574 T

02.08.1979

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych Biuro Studiów i Typizacji, Katowice, Polska (Hen
ryk Drobiec).
Łożyskowanie ślizgowe kół wieloklinowych na osi

F16C

P. 216645 T

27.06.1979

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Sprzętu
Sportowego i Turystycznego „Polsport", Warszawa,
Polska (Zbigniew Słomczyński).
Obudowa łożyska, zwłaszcza do wrotek
Obudowa łożyska w kółku wrotki składa się z dwu
elementów (1) i (3) wykonanych w kształcie tulei,
połączonych ze sobą nierozłącznie poprzez kołnierze

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
jednakowego i dostatecznego smarowania wszystkich
panewek.
Łożyskowanie ślizgowe kół wieloliniowych urządzeń
wyciągowych według wynalazku charakteryzuje się
tym, że każdy z szeregu kół linowych (1) ułożyskowany jest na jednej wspólnej osi (2) za pośrednie-
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twem tulei (3) tworzącej czopy łożyskowe. W pier
ścieniach (9) wykonane są odpowiednie otwory (10)
i kanały (11) oraz rowki (5), otwory (7) i rowki (8)
w tulejach (3), umożliwiające doprowadzenie smaru
do każdego łożyska oddzielnym kanałem smarowym.
(1 zastrzeżenie)
F16D

P. 216750 T

29.06.1979

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska, Ośrodek Ba
dawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych i Hydrau
liki „Wifamatex", Łódź, Polska (Jerzy Tysiak, Hen
ryk Krzemiński-Freda).

Nr IŻ (170) 1980

Zadziałanie hamulca jest zapoczątkowane przez
przesunięcie płyt dociskowych (6, 7) w przeciwnych
kierunkach do styku z tarczami ciernymi (5). Wy
gięta dźwignia (11) jest zamontowana przegubowo na
jednej z płyt dociskowych (7) za pomocą pierwsze
go połączenia przegubowego (12) i jest sprzężona
przegubowo jednym końcem z cięgłem hamującym
(18) za pomocą drugiego połączenia przegubowego
(17), a drugim końcem oddziaływuje na drugą płytę
dociskową (6), rozpychając płyty dociskowe (6, 7) ką
towo w przeciwnych kierunkach.
(8 zastrzeżeń)

Sprężynowe sprzęgło elastyczne
Przedmiotem wynalazku jest sprężynowe sprzęgło
elastyczne przeznaczone do urządzeń, w których wy
stępują nierównomierności pracy, zwłaszcza w ko
palnictwie miedzi w ładowarkach.
Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie
konstrukcji
sprzęgła zapewniającego przeniesienie bez uderzeń
zmiany momentu napędowego, wytłumienie drgań
sprzęganych wałów oraz swobodne dostosowanie do
występujących przemieszczeń i skoszeń wałów.
Sprężynowe sprzęgło elastyczne charakteryzuje się
tym, że na jednym wale (1) jest osadzona kołowa
tarcza (2) z umieszczonymi na jej obwodzie zewnętrz
nym zabierakami (3), zaś drugi wał (4) jest złączo
ny z pierścieniem zewnętrznym (5), na którego po
wierzchni wewnętrznej są także zamocowane zabieraki (6), przy czym między zabierakiem (3) przymo
cowanym do tarczy (2), a zabierakiem (6) zamoco
wanym do pierścienia (2) są umieszczone sprężyny
śrubowe (7), wstępnie naprężone, wsparte swymi
czołami o zabieraki (3 i 6) za pośrednictwem kulek
(8), nadto na powierzchniach czołowych tarczy (2) są
wykonane otwory, w których są umieszczone śrubo
we sprężyny (9) zakończone kubkami (10) spoczywa
jącymi na osłonie (11) pierścienia zewnętrznego (5).
(1 zastrzeżenie)

F16D

P. 218499

25.09.1979

Pierwszeństwo: 26.09.1978 - Wielka Brytania
(nr 38096/78)
F16D

P. 218498

25.09.1979

Pierwszeństwo: 26.09.1978 - Wielka Brytania
(Nr 38096/78).
Lucas Industries Limited, Birmingham, Wielka Bry
tania.
Samozasilający, tarczowy hamulec roztloczny
Samozasilający, tarczowy hamulec roztłoczny, za
wiera obrotowe tarcze cierne (5), wyposażone w okła
dziny cierne i przystosowane do utrzymywania w
styczności z przeciwległe rozstawionymi, promienio
wymi powierzchniami obudowy (1) za pomocą płyt
dociskowy (6 i 7), umieszczonych pomiędzy tymi tar
czami ciernymi.

Lucas Industries Limited, Birmingham, Wielka Bry
tania.
Samozasilający, tarczowy hamulec roztłoczny
Samozasilający, tarczowy hamulec roztłoczny, za
wiera obrotowe tarcze cierne (5), wyposażone w okła
dziny cierne i przystosowane do utrzymywania w
styczności z przeciwległe rozstawionymi promienio
wymi powierzchniami obudowy (1) za pomocą płyt
dociskowych (6 i 7), umieszczonych pomiędzy tymi
tarczami ciernymi (5). Zadziałanie hamulca jest za
początkowane przez przesunięcie płyt dociskowych
(6), (7) w przeciwnych kierunkach do styku z tar
czami ciernymi (5).
Hydrauliczny człon uruchamiający, umieszczony w
płytach dociskowych i zawierający dopełniające, sty
kające się osiowo ślizgowe powierzchnie (22, 23) w
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płytach dociskowych (6, 7), ma pierścieniowe uszczel
ki elastomeryczne (24, 25) pomiędzy powierzchniami
ślizgowymi (22, 23) oraz przestrzeń ciśnieniową utwo
rzoną pomiędzy uszczelkami (24, 25), przystosowaną
do sprężania za pomocą płynu hydraulicznego dla
odpychania płyt dociskowych (6, 7) od siebie w prze
ciwnych kierunkach zetknięcia się z tarczami (5).
(6 zastrzeżeń)

§Q

Sprzęgło sprężyste przeciwwstrząsowe i przeciw
drganiowe zawiera tarczę wewnętrzną (1) tarczę ze
wnętrzną (2), elastyczną poduszkę (3) mającą w prze
kroju poprzecznym kształt wycinka pierścienia oraz
odcinki linowe (4). W tarczach (1, 2) wykonane są
otwory (6), przez które przechodzą odcinki linowe (4)
oraz wybrania (8) w których osadzone są elementy
sprężyste (7) mocujące odcinki linowe (4).
(5 zastrzeżeń)
F16F

P. 218883

11.10.1979

Pierwszeństwo: 11.10.1978 - Wielka Brytania
40146/78)
Holset Engineering Company Limited, Turnbridge,
Wielka Brytania.
Tłumik drgań skrętnych
Przedmiotem wynalazku jest tłumik drgań skręt
nych dla tłumienia drgań skrętnych wałów korbo
wych silników spalinowych.
Tłumik drgań skrętnych, w którym piasta (10) ma
dużą liczbę zębów (42), wystających promieniowo do
środka do pierścieniowej komory (20), bezwładnościo
wy element (24) ma wręby (44) usytuowane pomię
dzy przylegającymi, promieniowo na zewnątrz wy
stającymi zębami, przy czym obwodowe przestrzenie
po obu stronach każdego zęba (42) piasty (10) są po
łączone bezpośrednio z rozmieszczonymi kątowo, pro
mieniowo do wewnątrz otworami (46, 48) w piaście
(10), które mają objętości gazu stanowiące źródła
gazu. Wszystkie źródła gazu są połączone za pomocą
kanałów (50, 58) i pierścieniowych rowków (52, 60),
których pole przekroju poprzecznego jest małe w po
równaniu z polem przekroju poprzecznego otworów
(46, 48).

F16D

P. 218853

Pierwszeństwo:

14.10.1978 - RFN (P

10.10.1979
2844849.9)

Thyssen Industrie AG, Essen, Republika Federalna
Niemiec.
Sprzęgło sprężyste przeciwwstrząsowe
i przeciwdrganiowe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji sprzęgła umożliwiającej ułożenie lin lub
odcinków linowych w otworach lub punktach zacze
piania lin.
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Tłumik ma środki ograniczające względne kątowe
przemieszczenie piasty (10) względem bezwładnościo
wego elementu (24), którymi są występy (36) mające
wkładki w postaci krążków i wgłębienia (40) o prze
kroju kołowym.
(7 zastrzeżeń)
F16G
B65G

P. 217868

20.08.1979

Pierwszeństwo: 22.08.1978 - RFN (nr P. 2836633.8)
Gewerkschaft Eidenhutte Westfalia, Liinen, Repu
blika Federalna Niemiec.
Urządzenie do mocowania zgrzebła, do łańcucha
przenośnika z łańcuchem podwójnym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia kosz
tów wytwarzania urządzenia oraz uproszczenia mon
tażu i demontażu przy zachowaniu stabilnego i pew
nego zamocowania zgrzebła.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że długość (1) noska (13) odpowiada co najmniej
w przybliżeniu sumie odległości (a) pomiędzy ramio
nami wzdłużnymi (8, 14) poziomego ogniwa (4) łań
cucha i połowy średnicy (d) ramienia wzdłużnego,
a przedłużeniem (7) wystającym aż do odległości od
noska (13), która jest mniejsza od średnicy (d) ra
mienia wzdłużnego (8). Korzystnie jest, gdy przedłu
żenie (7) wystaje aż do strony wewnętrznej (16)
noska (13).
(3 zastrzeżenia)

F16H

P. 211317

F16H

Nr i2 (17Ó) 1960
P. 216502 T

Politechnika Wrocławska, Wrocław,
fan Miller, Władysław Twaróg).

20.06.1979
Polska

(Ste

Mechanizm różnicowy ze sprzężeniem wewnętrznym
dwóch członów
Przedmiotem wynalazku jest mechanizm różnicowy
ze sprzężeniem wewnętrznym dwóch członów mają
cy zastosowanie, zwłaszcza w mostach napędowych
pojazdów samochodowych do sprzęgania półosi kół
napędowych.
Wynalazek dotyczy mechanizmu różnicowego ze
sprzężeniem wewnętrznym dwóch członów składająceko się z jarzma i dwóch kół centralnych połączo
nych zestawem kół satelitarnych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
budowy mechanizmu, wyeliminowania możliwości
utraty stateczności w czasie jazdy po łuku, popra
wienia warunków eksploatacyjnych oraz zapewnie
nia płynnej i łatwej regulacji dopuszczalnej różnicy
prędkości kątowych sprzęganych członów mechanizmu
różnicowego.
W mechanizmie według wynalazku co najmniej
jedno centralne koło (1) i jarzmo (3) połączone są ze
sobą poprzez mechanizm sprzękający w ten sposób,
że na wale centralnego koła (1) osadzona jest prze
suwnie, hydrauliczna pompa (6) o zamkniętym ukła
dzie hydraulicznym, której korpus tworzy z jarz
mem (3) połączenia bezpośrednie śrubowe oraz po
średnie za pomocą sprężystego elementu (7) nato
miast zębate koło (5) hydraulicznej pompy (6) połą
czone na sztywno z hamulcową tarczą (4) tworzy roz
łączne połączenie cierne z hamulcowym bębnem (8)
osadzonym na jarzmie (3).
(1 zastrzeżenie)

28.11.1978

Zakłady Mechanizmów Okrętowych, Gniew, Polska
(Deward Muller).
Przekładnia obiegowa z jarzmem pośrednim
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji z wy równo ważeniem obciążeń satelitów
o obniżonych kosztach wykonania.
Przekładnia obiegowa według wynalazku ma jarz
mo (1) ustalone tylko z jednej strony za pomocą ło
żyska wahliwego (4) na wale czynnym (2) w pobliżu
koła zębatego czynnego (3) i w pobliżu sprzęgła zę
batego (7), przy czym wymiar
„b" jest korzystnie
znacznie większy od wymiaru „a".
(1 zastrzeżenie)

F16J

P. 216403 T

18.06.1979

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Wojciech Ant
kowiak, Wiesław Strobin).
Uszczelnienie pierścieniowe
Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie pier
ścieniowe przeznaczone zwłaszcza do uszczelnia bę
bnów obrotowych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji i montażu, łatwej kontroli i konserwacji,
zapewnienia szczelności także podczas pracy bębna
w warunkach wysokiej temperatury oraz przy du
żym zapyleniu.
Uszczelnienie pierścieniowe, przeznaczone zwłasz
cza do uszczelniania bębnów obrotowych, zawiera
pierścień (1) osadzony przestronnie na bębnie obro
towym (5), którego jedno z czół jest oparte o pier
ścień ślizgowy (2), złączony rozłącznie z kołnierzem
(3) bębna obrotowego (5), o drugie zaś jego czoło,
które stanowi wycinek powierzchni kulistej, jest
oparte czoło pierścienia (6) osadzonego suwliwie na
tulei (7) z kołnierzem, złączonej trwale z zsypem (8)
bębna (5), przy czym między drugim czołem tego
pierścienia a kołnierzem tulei (7) są umieszczone do
ciskowe sprężyny (9).
(5 zastrzeżeń)
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P. 216431

T

18.06.1979

Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej, Katowi
ce, Polska (Tadeusz Spyra, Bohdan Wróblewski, An
drzej Zieliński, Eugeniusz Balcer).
Zawór elektromagnetyczny
z zawieradłem odciążającym

F16J

P. 219080

20.10.1979

Pierwszeństwo: 21.10.1978 - RFN (P 2845920)
O und K Orenstein und Koppel Aktiengesellschaft,
Berlin Zachodni, Lorenz GmbH, Konigstein, Repu
blika Federalna Niemiec.

Przedmiotem wynalazku jest zawór elektromagne
tyczny z zawieradłem odciążającym służący do od
cinania przepływu cieczy i gazów w różnych insta
lacjach przemysłowych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji, zmniejszenie ciężaru i zwiększenie nie
zawodności działania zaworu elektromagnetycznego.
Zawór według wynalazku ma zawieradło (3), które
wraz z gniazdem (20) zaworu odciążającego jest
sztywno połączone poprzez tulejkę (13) z trzpieniem
(6) wprowadzonym do obwodu magnetycznego elek
tromagnesu i sprzężonym przez sprężynę (11) z tu
leją (4) znajdującą się wewnątrz tulejki (13) wraz
z dociskaczem (14) odciążającego zawieradła (12).
Przy tym, poprzez tuleję (4), sprężynę (11), trzpień
(6) i łącznik (7) zaworu przechodzi trzpień (17) z za
łożonym na jego końcówce kółkiem (18) dla ręczne
go sterowania zaworem, zaś łącznik (7) ma wewnętrz
ne wytoczenie służące do prowadzenia końcówki
trzpienia (6) a tulejka (13) otwory („O") dla prze
pływu czynnika do zaworu odciążającego.
(1 zastrzeżenie)

Uszczelnienie elementów maszyn
o ruchu posuwisto-zwrotnym
Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie elemen
tów maszyn o ruchu posuwisto-zwrotnym, zwłaszcza
uszczelnienie tłoczyska cylindrów hydraulicznych,
które uszczelnione są zarówno w obudowie jak i w
tłoczysku o ruchu posuwisto-zwrotnym stanowiąc ze
spół, który zawiera element uszczelniający, umiesz
czony między uszczelnieniem a przestrzenią tłoczną
cylindra zgarniacza, zwróconym ku atmosferze.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu uszczelnienia elementów maszyn, eliminują
cego uszkodzenia ściętych krawędzi pierścienia samouszczelniającego i opracowanie konstrukcji uszczel
nienia odpornej na pulsacje ciśnienia czynnika.
W uszczelnieniu według wynalazku czołowo osa
dzony pierścień samouszczelniający (17) wyposażony
jest w ściętą krawędź (20) zwróconą w kierunku
przestrzeni tłocznej (5) oleju i dociskaną do obwo
dowej powierzchni o ruchu posuwisto-zwrotnym,
przy czym pierścień samouszczelniający (17) ma ka
nał (21), stanowiący połączenie między przestrzenią
tłoczną (5) oleju i przestrzenią oleju utworzoną mię
dzy czołowo osadzonym pierścieniem samouszczelniającym (17) i środkowym pierścieniem somouszczelniającym (7).
(3 zastrzeżenia)
F16K

P. 216439 T

18.06.1979

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
Opole, Polska (Ryszard Pazdan).
Zawór elektromagnetyczny dwudrogowy
Przedmiotem wynalazku jest zawór elektromagne
tyczny dwudrogowy do stosowania w urządzeniach,
gdzie następuje przepływ czynnika ciekłego.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
budowy i zwiększenia niezawodności działania za
woru.
Zawór według wynalazku składa się z obudowy
(1), kształtki (2), cewek elektromagnesów (7 i 8).
Kształtka (2) jest elementem ruchomym włożonym
obustronnie w korpusy cewek elektromagnesów (7
i 8) z trwale umocowanymi mieszkami sprężystymi
(5 i 6). Kształtka (2) stanowi jednocześnie gniazdo
dla nieruchomej przesłony zaworu (4). (4 zastrzeżenia)
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Sposób wytwarzania rury zaopatrzonej w kołnierz,
w którym stosuje się dużą liczbę usytuowanych osio
wo warstw włókien wzmacniających usytuowanych
obwodowo, przy czym odległość co najmniej jednej
warstwy od osi rury zmienia się wzdłuż szerokości
warstwy włókien wzmacniających, korzystnie szero
kość warstwy włókien wzmacniających jest większa
od szerokości formy kołnierza i podczas nakładania
warstwa wzmacniająca zagina się ku środkowi z jed
nej, korzystnie obu stron formy kołnierza albo fa
luje się. Impregnuje się żywicą plastyczną tylko jed
ną powierzchnię warstwy włókien wzmacniających
i powierzchnia impregnowana styka się z powierzch
nią nieimpregnowaną, po nawinięcu zabezpieczając
przed wniknięciem powietrza.
(10 zastrzeżeń)

F16K
F16L

P. 217572 T

02.08.1979

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali
zacji, Szczecin, Polska (Bolesław Wodzień, Stanisław
Bognat, Tadeusz Pawlik).
Hydrauliczny tłumik uderzeń
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji dostosowanej do potrzeb armatury sieci
wodociągowej. Hydrauliczny tłumik uderzeń czyn
nika w sieci rurowej, zwłaszcza wody w sieci wodo
ciągowej według wynalazku składa się z dwóch cy
lindrów. W wewnętrznym cylindrze (9) osadzone jest
tłoczysko (10) i zamocowany jest we wkładce (13)
zwrotny zawór (12) ograniczające roboczą komorę
(11), w której znajduje się olej.
(3 zastrzeżenia)
F16K
F24H

P. 219656 T

16.11.1979

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej „Instal", Warszawa, Polska, Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy „PREDOM-DEZAMET", Nowa
Dęba, Polska,
j

Zawór grzejnikowy z podwójną regulacją
z zamienną głowicą termostatyczną

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy
dajności, obniżenia kosztów produkcji.
Zawór grzejnikowy z podwójną regulacją z za
mienną głowicą termostatyczną jest wyposażony w
podwójny grzybek składający się z wydrążonego w
środku grzybka zamykającego (11) oraz współosiowo

F16K
B29C
Pierwszeństwo:

P. 219355

31.10.1979

31.10.1978 - Holandia (Nr 7810838)

Wavin B.V. Handellann, Holandia.
Rura zaopatrzona w kołnierz
i sposób wytwarzania rury zaopatrzonej w kołnierz
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
rury i sposobu wytwarzania rury z tworzyw sztucz
nych wzmocnionych włóknami, mającej integralny
kołnierz.
Rura (1) zaopatrzona w kołnierz (2) z tworzywa
sztucznego wzmocnionego włóknami, mający obwodowo usytuowane warstwy (5) włókien wzmacniają
cych korzystnie włókien szklanych. Warstwa (5) włó
kien wzmacniających ma zagięte do wewnątrz brze
gowe części (5a, 5b, 5c) z jednej strony ściany, ko
rzystnie obu ścian (6, 7) kołnierza (2) albo sfalowa
ne części (8c, 8e),
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z nim połączonego grzybka dławiącego (10) o kształ
cie zbliżonym do ściętej paraboloidy obrotowej. Sto
pień wysunięcia grzybka dławiącego (10) z grzybka za
mykającego (11) jest regulowany poprzez obrót trzpie
nia (4). Trzpień (4) zaworu przystosowany jest do
wykonywania ruchu posuwisto-zwrotnego o wielko
ści skoku stałej i niezależnej od wzajemnego poło
żenia grzybka zamykającego (11) i grzybka dławią
cego (10). Zawór przystosowany jest do połączenia
głowicy ręcznej lub głowicy termostatycznej z kor
pusem (1) korzystnie za pośrednictwem gwintu.
(4 zastrzeżenia)
F16L

P. 216239 T

08.06.1979

Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Ko
munalnego, Opole, Polska (Bogdan Chorążak, Józef
Szmigiel, Andrzej Nawrocki).
Sposób układania rurociągów ciepłowniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu
budowy i obniżenie kosztów wykonywania sieci cie
płowniczych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że na
suwa się na rurociąg (1) rurę (2) azbestowo-cementową łącznie z warstwą izolacyjną (3) z przędzy szkla
nej. Miejsca złącz poszczególnych odcinków rurocią
gu (1) osłonięte są łupiną (7) żelbetową o czołach
zamkniętych ściankami (8).
Pozostała trasa rurociągu (1) spoczywa na podsypce
piaskowej.
(4 zastrzeżenia)

F16L

P. 216573 T

Politechnika
Komorzycki).

Lubelska,

Lublin,
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Pierścień przecięty w punkcie (2) tworzy dwa półpierścienie stykające się ze sobą w płaszczyźnie sy
metrii pierścienia prostopadłej do kompensatora, przy
czym każda z części półpierścienia składa się torusa
(3) oraz z części płytowej (4).
(1 zastrzeżenie)
F16S

P. 218908

T

11.10.1979

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarko
wego „Siarkopol", Tarnobrzeg, Polska (Bronisław Dul,
Edward Kowal, Zbigniew Kruk, Jan Drobiecki, Jó
zef Worek, Zbigniew Pantula).
Sposób zabezpieczania osób formujących bloki
z płynnej siarki
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
bezpiecznej pracy obsługi przy odlewaniu i formo
waniu bloków siarki na placach składowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że na
pozostawionych wokół bloku półkach (2) stanowią
cych ciągi roboczo-komunikacyjne, zabudowuje się na
zewnątrz bloku barierki ochronne (3), mocowane do
podłoża z siarki lub do konstrukcji przystawnej (4)
ustawionej na zewnątrz bloku siarki. (1 zastrzeżenie)

23.06.1979
Polska

(Cyprian

Dzielony pierścień wzmacniający
do kompensatora mieszkowego
Przedmiotem wynalazku jest dzielony pierścień
wzmacniający do kompensatorów mieszkowych umieszczony we wgłębieniu powłoki mieszka.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
pierścienia bardzo podatnego w kierunku osiowym
i sztywnego w kierunku promieniowym.

F22B
F24H

P. 210984

16.11.1978

STEAG Aktiengesellschaft, Essen, Republika Fe
deralna Niemiec.
Urządzenie do regulacji wydajności kotłów z rusztem
taśmowym do wytwarzania pary lub gorącej wody
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia działającego w sposób całkowicie zauto
matyzowany w całym zakresie obciążenia z optymal
ną sprawnością cieplną.
Urządzenie do regulacji wydajności kotłów z rusz
tem taśmowym do wytwarzania pary lub gorącej
wody, w którym ciśnienie lub temperatura u wylotu
kotła stanowi wielkość regulowaną dla natężenia
przepływu powietrza doprowadzanego do rusztu taś
mowego (3a), przepływ powietrza z kolei stanowi
wielkość regulowaną przez regulator regulujący pręd
kość rusztu taśmowego, ponadto zawierające urządze
nie do regulowania w sposób stopniowy wysokości
warstwy paliwa na ruszcie taśmowym, charaktery
styczne tym, że nastawne w sposób stopniowy urzą
dzenie (30, 31, 32) do ustalania wysokości warstwy
paliwa na ruszcie taśmowym (3a) jest urządzeniem
automatycznie regulowanym w zależności od wydaj
ności kotła, za pomocą przelicznika (29), przy czym
regulator paleniskowy (16) jest zasilany poza wiel
kością regulowaną, odpowiadającą natężeniu dojprowadzanego powietrza, a pochodzącą z przetwornika
pomiarowego (13), również i wielkościami regulowa
nymi, odpowiadającymi ilości paliwa, uzyskanymi
z uwzględnienia prędkości i szerokości rusztu taś
mowego (3a), wysokości warstwy i własności paliwa
pochodzącymi z przelicznika (23).
(5 zastrzeżeń)

104

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 12 (170) 1980

Zamknięcie leja żużlowego kotła energetycznego
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie zwiększenia
szczelności. Zamknięcie leja żużlowego kotła ener
getycznego ma klapy zawieszone na zawiasach przy
mocowanych do ramy leja, które zamykane są za po
mocą siłowników. Szczeliny dylatacyjne między po
szczególnymi klapami uszczelnione są za pomocą
uszczelnień wykonanych z uprofilowanych blach (1)
i (2) oraz prętów okrągłego (3) i płaskiego (4). Uszczel
nienia zabezpieczone są osłonami (9) i (10). Zamy
kanie leja odbywa się w taki sposób, że klapy (5)
i (6) zamykane są do wewnątrz natomiast klapy (7)
na zewnątrz leja żużlowego.
(3 zastrzeżenia)

F22B

P. 216251

T

09.06.1979

Zgłoszenie dodatkowe do patentu tymczasowego
nr 92348
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji In
westycji Specjalnych, Warszawa, Polska (Jan Zbi
gniew Mroczkowski).
Termiczno-ciśnieniowy odgazowywacz wody
zasilającej kotły wodne
Termiczno-ciśnieniowy odgazowywacz wody zasila
jącej kotły wodne jest przeznaczony do utrzymania
w stanie ciągłego wrzenia i rozdeszczenia wody za
silającej celem usunięcia resztek gazów zawartych
w wodzie i zabezpieczenia wody odgazowanej przed
powtórnym natlenieniem. Woda zmiękczona w ilo
ści odpowiadającej ubytkom wody w instalacji, prze
pływa przez wymiennik wstępny (1) do górnej części
odgazowywacza (2). W wymienniku (1) woda zostaje
podgrzana od 10 do 90°C (95°C) wodą gorącą
150/100°C.
W odgazowywaczu (2) i zbiorniku wody zasilającej
(3) połączonym z wymiennikiem przeponowym sta
bilizującym (4), woda zostaje podgrzana od temp. 90°
do 104° C (w samym wymienniku nawet wyżej),
utrzymana w tej temperaturze, a dzięki pompie (6)
pozostaje w stałym rozdeszczeniu. Zastosowanie rozprężacza między wymiennikiem (4) a odgazowywa
czem (2) porządkuje prowadzenie pary i wody w pro
cesie odgazowywania i zabezpiecza odgazowywacz
(2) przed uderzeniami pary wody.
(1 zastrzeżenie)

F23J

P. 210966

16.11.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń
Energetycznych Tarnowskie Góry, Polska (Jerzy Paliga, Andrzej Kochel).

F24B

P. 210423

20.10.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów
Metalowych „MEDOM", Kraków, Polska (Henryk
Gramatyka, Edward Sitarski, Andrzej Kostur).
Piec ogrzewczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji pieca grzewczego, która pozwoli na
używanie go zarówno do ogrzewania pomieszczeń ja
ko pieca CO jak i do gotowania jako pieca kuchen
nego.
Istota wynalazku polega na tym, że ruszt (1) osa
dzony jest poprzez przegub ruchomy (9) na wspor
niku (2), który poprzez ruchome złącze (10) oraz r a 
mię (3) połączony jest z dźwignią (11). Konstrukcja
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taka umożliwia zmianę odległości rusztu (1) od pły
ty grzewczej (5). Położenie rusztu (1) w odległości
maksymalnej (6) pozwala na ogrzewanie wodnego
wkładu grzejnego (4). Zmiana położenia rusztu (1) na
minimalną odległość (7) umożliwia używanie pieca
jako kuchennego.
(1 zastrzeżenie)
F24B

P. 216203 T

07.06.1979

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energe
tycznej, Katowice, Polska (Jerzy Pochciał, Józef Kubiniok, Zygmunt Falecki).

rych jeden (6) zabezpiecza przed spadkiem tempera
tury substratów przez oddziaływanie na palnik (4),
a drugi (7) przed nadmiernym wzrostem temperatury
spalin i substratów przez oddziaływanie na doprowa
dzenie (5) zimnego powietrza do chłodzenia spalin
oraz wydmuch (11) gorących substratów.
(1 zastrzeżenie)
F25D

F24C

P. 210241

P. 211221

25.11.1978

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL", Kros
no, Polska (Edward Kłeczek).

Przenośny piec metalowy na paliwa stałe,
a szczególnie węgiel płomienny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji pieca, która umożliwia efektywne
spalanie paliw stałych a szczególnie węgla płomien
nego przy ograniczonej do minimum pracochłonności
związanej z jego eksploatacją.
Przenośny piec metalowy opalany paliwem stałym,
a szczególnie węglem płomiennym, w którym stru
mień objętościowy powietrza pierwotnego doprowa
dzany jest przewodem (6) pod ruszt (5) ma na wlo
cie (10) do przewodu (6) zainstalowaną klapę (12),
która zależnie od wymaganej wydajności cieplnej
pieca i chwilowej intensywności spalania węgla jest
regulowana automatycznie i przymyka wlot (10), ogra
niczając tym samym strumień powietrza dopływają
cego pod ruszt (5).
Strumień objętościowy powietrza wtórnego<, regu
lowany ręcznie, doprowadzany jest przez komorę (7),
gdzie się podgrzewa, a następnie kanalikami (8) prze
dostaje się nad ruszt (5) do palącego się węgla oraz
do pierwszego kanału spalinowego (9). (1 zastrzeżenie)
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Urządzenie do chłodzenia cieczy
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do chło
dzenia cieczy zwłaszcza mleka, oraz jej przechowy
wania czasowo w obniżonej temperaturze.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia o wysokiej sprawności, mniejszej po*wierzchni i dobrych warunkach higienicznych.
Zbiornik cieczy chłodzonej (4) ma płaszcz we
wnętrzny (4a), oraz izolowane spienionym poliureta
nem boczne ściany. Pomiędzy płaszczem (4a), a izo
lacją termiczną jest utworzona wolna przestrzeń po
łączona z kanałem pierścieniowym (4b) poprzez szcze
liny (4c). Zbiornik (4) jest umieszczony nad akumu
latorem lodu (3). Akumulator lodu stanowi zbiornik
o izolowanych cieplnie ściankach, wewnątrz którego
znajduje się zanurzony w cieczy chłodzącej parowacz
(2a) agregatu ziębiącego (2). Kanał (4b) połączony jest
hydraulicznie z pompą (5) tłoczącą ciecz chłodzącą
z akumulatora lodu (3) na powierzchnię płaszcza (4a).
Ciecz omywając powierzchnię płaszcza (4a) odbiera
ciepło od cieczy chłodzonej unosząc je do akumula
tora lodu (3) gdzie oddaje je powodując rozstapianie
lodu na ściankach parowacza. Zamknięcie zbiornika
(4) stanowi pokrywa (6) wraz z umocowanym na niej
mieszadłem, termometrem kontaktowym i innymi po
mocniczymi urządzeniami. Całość urządzenia umiesz
czona jest na ramie podtrzymującej (1).
(4 zastrzeżenia)

11.10.1978

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Wincenty War
kocz, Janusz Chmielewski, Kazimierz Suchoń).
Układ do stabilizacji substratów podgrzewanych
w odzysknicy cieplnej urządzeń grzewczych
a zwłaszcza w rekuperatorze pieca grzewczego
Układ według wynalazku charakteryzuje się tym,
że zawiera element pomiarowy (9) temperatury sub
stratów oraz bloki automatycznej regulacji, z któ

F28D

P. 210995

15.11.1978

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków, Polska
(Jerzy Majewski, Henryk Nagiel, Zbigniew Sawicki).
Sposób wymiany ciepła oraz urządzenie
do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia du
żej sprawności, opracowania urządzenia na bardzo
duże ciśnienie robocze.
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Przedmiotem wynalazku jest sposób wymiany cie
pła między strumieniami biorącymi udział w proce
sie odbywającym się w wymiennikach płytowych lub
rurowych, którego istotą jest ciągły kierowany ruch
warstwy przyściennej na skończonej powierzchni ele
mentarnej płyty lub rury zmniejszający do minimum
grubość izolującej warstwy przyściennej. Strumień
wprowadzony do przestrzeni międzypłytowej lub ru
rowej trafiając na kierownice nachylone pod kątem
jest zmuszony do ruchu w kierunku ścianki płyty lub
rury a następnie trafiając na niżej usytuowany układ
kierownic nachylonych pod kątem różnym od nachy
lenia kierownic wyżej położonych jest zmuszony do
zmiany kierunku ku przeciwległej ściance. Ilość cykli
zmiany kierunku ruchu strumienia jest uzależniony
od ilości rzędów kierownic. Wymiennik ciepła do wy
konywania sposobu według wynalazku, charakteryzu
je się tym, że płyty (4) na swych obu powierzchniach
mają przytwierdzone kierownice o kształcie płaskich
figur geometrycznych takich jak prostokąt, trapez,
trójkąt itp. odgięte pod kątem od płyty w kierunku
osi strumienia. Przeciwległe płyty (4) mają identycz
ne kierownice (3) odgięte pod różnym kątem niż kąt
nachylenia przeciwległych kierownic i są przesunięte
w stosunku do nich w pionie i/lub pioziomie.
(3 zastrzeżenia)

F28D
F25B

P. 211060
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Wymiennik ciepła składa się z lamel i przewo
dów (2). Każda lamela ma użebrowanie (3) i (3') na
wzajem skośnie się przecinające tworząc powtarzalne
czworoboki, w których narożach usytuowane są otwo
ry (4, 5, 6, 7) dla rur (2) wymiennika oraz wewnątrz
otwór (8), przy czym otwory są przelotowe i nie
przelotowe i o różnych średnicach.
(1 zastrzeżenie)
F41D

P. 217101 T

13.07.1979

Lotnicze Zakłady Remontowe Nr 4, Warszawa, Pol
ska (Krzysztof Borowski, Henryk Malarz, Jan Trochimiuk).
Imitator ognia broni maszynowej,
zwłaszcza do pozoracji pola walki
Imitator ognia broni maszynowej, zwłaszcza do po
zoracji pola walki, składa się z nabojowej tarczy (1)
zamocowanej obrotowo na wale (4) lub na osadczej
tarczy (3) oraz z opory (10) zamocowanej w korpu
sie (5). Kurek (9) i tarcza osadcza (3) są napędzane
za pośrednictwem napędowego wału (8) zaopatrzonego
w krzywki.
'(1 zastrzeżenie)

18.11.1978

Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe „Promer",
Warszawa, Polska (Andrzej Kędziorek, Jerzy Wielisiej,
Jerzy Kilanowski).
Wymiennik ciepła zwłaszcza dla urządzeń chłodniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania wy
miennika ciepła o lamelach z użebrowaniem i z otwo
rami o różnych średnicach i dla różnych układów
i rozstawów rur wymiennika ciepła.

F41F

P. 217100 T

13.07.1979

Lotnicze Zakłady Remontowe Nr 4, Warszawa, Pol
ska (Teodor Gorzelańczyk, Krzysztof Borowski).
Urządzenie do wystrzeliwania pocisków
specjalnego przeznaczenia za pomocą elektrozapłonnika,
zwłaszcza do pocisków sygnałowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia bez
pieczeństwa przy ładowaniu i rozładowywaniu po
cisków.
Urządzenie do wystrzeliwania pocisków specjalnego
przeznaczenia za pomocą elektrozapłonnika, zwłaszcza
do pocisków sygnałowych, charakteryzuje się tym, że
ma nabojową komorę (4) z otworem (5) przeznaczo
nym do mocowania elektrozapłonnika (9). Komora (4)
jest zamknięta zamkiem (2) mającym kontaktowy
trzpień (10) izolowany od zamka nieprzewodzącymi
tulejami (11).
(1 zastrzeżenie)
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P. 210496

25.10.1978

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warsza
wa, Polska (Stanisław Tarasiuk, Zbigniew Siekiera).
Generator dymu
Generator dymu do wytwarzania zasłon dymnych
składający się z obudowanej cylindrycznej komory
zaopatrzonej w doprowadzeniu czynników zasilania
i wentylarora, charakteryzuje się tym, że w komo
rze (1) generatora są umieszczone współosiowo dwie
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rury (2) i (3) ograniczające jednakowe przekroje czyn
ne. Rura (2) jest zamocowana do ścianki (4) komory
(1). Rura (3) zamknięta z jednego końca jest osadzo
na otwartym końcem na rurze (2). Pomiędzy zakoń
czeniem rury (3) i ścianką (4) jest zachowany przekrój
czynny. Do ścianki (4) komory (1) są doprowadzone
przewody (5) i (6) z czynnikami zasilania. Do ze
wnętrznej powierzchni ścianki (4) jest domontowana
kierownica powietrza (7) o przekroju równym prze
krojowi komory (1).
Generator według wynalazku może być wykorzy
stany do wytwarzania układów aerozolowych z do
wolnych ciekłych substancji stosowanych w rolnic
twie, ogrodnictwie, leśnictwie, przeznaczonych do
prac związanych z chemiczną ochroną roślin.
(1 zastrzeżenie)

Dział G
FIZYKA
G01B
G01F

P. 210521

26.10.1978

Kóolaj - es Foldgazbanyaszati Iparii Kutató Laboratórium Budapeszt, Węgry (Mihaly Megyeri, Bela
Tóth).
Urządzenie do pomiaru oddziaływań interferencyjnych
w porowatych lub spękanych warstwach
akumulacyjnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
i zwiększenia dokładności pomiarów.
Urządzenie do pomiaru oddziaływań interferencyj
nych w porowatych lub spękanych warstwach akumulujących zawiera różnicowy manometr (26) z bocz

nikiem (28), dołączony z jednej strony poprzez ciś
nieniowy przekaźnik (24) i za pośrednictwem giętkie
go rurowego przewodu (14) do ciśnieniowego naczy
nia (16) z hydraulicznym czynnikiem (36), a z dru
giej strony do głowicy (10) rury wiertniczej. Między
ciśnieniowym naczyniem (16) i ciśnieniowym przekaź
nikiem (24), po obu stronach różnicowego manometru
(26) oraz w boczniku (28) umieszczonych jest po jed
nym odcinającym organie (18, 22, 33, 32, 34).
(1 zastrzeżenie)
G01B

P. 210534

Państwowa Wytwórnia Papierów
Warszawa, Polska (Jerzy Hilsberg).

26.10.1978
Wartościowch,

Przyrząd do pomiaru odległości pomiędzy liniami
na płaszczyźnie a zwłaszcza paserów w procesie
sporządzania form drukowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do
kładności pomiarów rozstawienia linii na płaszczyź
nie.
Przyrząd składa się z linii (1) z podziałką, noniuszowego suwaka (2) z precyzerem (3) i optycznym
układem (4), bisektora (6) w oprawie (5), z optycz
nym układem (7), bisektora (8) w oprawie (9) z op
tycznym układem (10).
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Bisektor (6) zamocowany jest na stałe do linii (1)
po stronie „O" podziałki, a bisektor (8) przesuwnie
do osadzonego wzdłuż linii (1) suwaka (2) sprzęgnię
tego z precyzerem (3).
Przyrząd stosowany jest w procesie sporządzania
form drukowych, a także w geodezji i kartografii.
(2 zastrzeżenia)
G01B

P. 216187 T

05.06.1979

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Zbigniew
Pałasiński).
Paralaktyczny odległościomierz laserowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy odległościomierza umożliwiającego w sposób prosty i łatwy
wykonanie pomiaru przy niedostępności jednego punk
tu oraz przy świetle dziennym na zewnątrz obiektu
inwentaryzowanego.
Paralaktyczny odległościomierz według wynalazku
ma belkę (1), na której osi podłużnej pod kątem do
niej umieszczone są dwa zwierciadła (2, 3). Jedno
zwierciadło (2) o stałym kącie nachylenia do belki (1)
jest nieruchome, natomiast drugie zwierciadło (3)
o stałym kącie nachylenia względem belki (1) jest
przesuwne wzdłuż tej belki (1) wraz z suwakiem (6).
Do belki (1) umocowane jest składane ramię z wmon
towanym w nim laserem (8) małej mocy ciągłego
działania.
(2 zastrzeżenia)

G01B

P. 216315 T

13.06.1979

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", War
szawa, Polska (Waldemar Żbikowski).
Sprawdzian tłoczkowo-grzebieniowy

G01B

P. 216228 T

08.06.1979

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Bolesław
Kuiniewski).
Przyrząd do pomiaru walców kołowych
Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do pomiaru
średnicy i błędów kształtu walców kołowych zwłasz
cza do mierzenia zużycia czopów wałów korbowych
silników okrętowych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia po
miaru wartości i rozmieszczenia błędów kształtu po
wstających w wyniku naturalnego zużycia wałów.
Przyrząd do pomiaru walców kołowych zwłaszcza
czopów wałów korbowych silników okrętowych we
dług wynalazku ma korpus dzielony na dwie po
krywy (1 i 2) połączone wzajemnie obrotowo* bez lu
zów za pomocą nakiełków wykonanych we wkład
kach (3) osadzonych w pokrywie (1) i kłów stałych
(4) osadzonych w pokrywie (2). W korpusie przyrządu
są wykonane promieniowo na obwodzie otwory (6),
w których są umieszczone czujniki pomiarowe (7).
W czasie wzorcowania i pomiaru korpus przyrządu
opiera się na wypustach (8).
(2 zastrzeżenia)

Przedmiotem wynalazku jest sprawdzian tłoczko
wo-grzebieniowy z napędem pneumatycznym i syg
nalizacją świetlną, służący do sprawdzania wew
nętrznych powierzchni kształtowych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiego spraw
dzania dużych ilości wewnętrznych
powierzchni
kształtowych szczególnie gwintów w warunkach
warsztatowych i magazynowych.
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Sprawdzian ma kształt pistoletu pomiarowego i
charakteryzuje się tym, że tłok (11), tłoczysko (12)
zderzaki (13), popychacz (14), stożek i grzebienie (18)
czujnika (2) napędzane są sprężonym powietrzem
doprowadzonym do cylindra pneumatycznego (10)
przez końcówkę węża (4), zawór dławiący (7), zawór
sterujący (6) oraz, że tłok (11) sprzężony jest z mikrowyłącznikami (19) i (20) które sterują lampkami syg
nalizacyjnymi (21) i (22).
(4 zastrzeżenia)
G01B

P. 216854 T

02.07.1979

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego „FAMED-7", Żywiec, Polska (Tadeusz Pawlus).
Przyrząd do mierzenia średnic rowków wewnętrz
nych pierścieniowych o stosunkowo małej szerokości
i znacznej głębokości
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
przyrządu umożliwiającego łatwy i szybki pomiar.
Przyrząd do mierzenia średnic rowków wewnętrz
nych, pierścieniowych o stosunkowo małej szerokości
i znacznej głębokości, charakteryzuje się tym, że
wewnątrz drążonego korpusu (1) jest osiowo umiesz
czony trzpień (2), który z jednej strony jest ukształ
towany w dwa ścięte stożki (3) połączone ze sobą
większymi podstawami, których powierzchnie przez
docisk naprężonych, prostych sprężyn (4) współpra
cują z pomiarowymi końcówkami (5) o małej śred
nicy. Z drugiej strony, na trzpieniu (2) pomiędzy
pierścieniem (7) sztywno związanym z korpusem (1)
a pierścieniem (8) sztywno związanym z trzpieniem
(2) znajduje się spiralna sprężyna (9). Pierścień (8)
jest zaopatrzony w dwa uchwyty (10) przenikające
korpus (1) poprzez dwa podłużne, średnicowe otwo
ry (11), a natomiast czoło (12) trzpienia (2) styka się
z ruchomą końcówką czujnika (13), osadzonego w
korpusie (1) za pomocą zaciskającej nakrętki (14).
(1 zastrzeżenie)
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W celce pomiarowej (6) znajduje się próbka (1)
badanego materiału, oddzielona osłoną z cienkiej gu
my lateksowej od cieczy. Próbka (1) jest odkształca
na trzpieniem pomiarowym (9) napędzanym układem
hydraulicznym (8). Naprężenia na górnej i dolnej po
wierzchni próbki (1) są rejestrowane odpowiednio
przy pomocy czujników (2 i 3) a odkształcenia po
staciowe - czujnikiem (10). Ciśnienie w celce za
dawane jest z pneumatycznego układu (4) wytwarza
jącego ciśnienie. Ciśnienie w celce (6) jest rejestrowa
ne przy pomocy czujnika (11), a odkształcenie obję
tościowe - czujnikiem zmian objętości próbki (5).
Smarowanie trzpienia pomiarowego i uszczelnianie
celki odbywa się przy pomocy naczynia uszczelniająco-smarującego (7).
Czujniki pomiarowe (2 i 3) połączone są przez au
tomatyczne przetworniki z rejestratorem (12).
(2 zastrzeżenia)

G01C

P. 210132

06.10.1978

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn,
(Władysław Dąbrowski, Andrzej Waniec).

Polska

Sposób wykonywania geodezyjnych pomiarów kie
runkowych i liniowych do przedściennego punktu
geodezyjnego

G01B

P. 216876 T

05.07.1979

Polska Akademia Nauk, Zakład Agrofizyki,
blin, Polska (Adam Pokus).

Lu

Urządzenie i układ do przeprowadzania dynamicz
nych badań odkształceń objętościowych i postacio
wych materiałów w złożonych stanach naprężeń
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie i układ
do dynamicznego badania odkształceń objętościo
wych i postaciowych w złożonych stanach naprężeń,
zwłaszcza materiałów sypkich o dużych odkształce
niach objętościowych i postaciowych takich jak grun
ty gleby, materiały budowlane lub formierskie.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
wykonywania badań w złożonych stanach naprężeń
sposobem dynamicznym. Urządzenie według wyna
lazku składa się z celki pomiarowej (6), napędu hy
draulicznego (8), czujnika zmian objętości próbki (5),
naczynia smarującego (7), układu (4) pneumatyczne
go do wytwarzania ciśnienia w celce (6) oraz układu
rejestracji wyników.

Wynalazek dotyczy sposobu wykonywania geode
zyjnych pomiarów kierunkowych i liniowych teodo
litem i dalmierzem elektrooptycznym lub laserowym
do przedściennego punktu geodezyjnego.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowa
nia uciążliwej i nietrwałej naziemnej stabilizacji
punktów geodezyjnych na terenach zabudowanych.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że pomiaru dokonuje się do wybranego punktu lub
punktów leżących na osi pionowej, która znajduje
się w stałym i niezmiennym położeniu w stosunku
do ściany lub innego elementu konstrukcyjnego bu
dowli, umieszczając w tych punktach tarczę celow
niczą i reflektor dalmierza.
(1 zastrzeżenie)
G01C

P. 210171

10.10.1978

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (Ja
nusz Chalecki).
Teodolit z wahadłowym kompensatorem odczytów
kręgu pionowego
Teodolit ma kompensator, którego wahadło (1) za
wieszone jest w punkcie (O) poniżej osi (S) pionowe
go kręgu (3) w odległości (r). Kompensator składa
się z .pryzmatu (Z), soczewkowego elementu (01) obiektywu (2) sztywno zamocowanych do wahadła (1).
Soczewkowy element (02) obiektywu (2) jest sztyw
no związany z kadłubem teodolitu, w którym zamo
cowane jest wahadło kompensatora. Teodolit ma pio
nowy krąg (3) i poziomy krąg (4) ułożyskowane w
obudowie teodolitu. Obiektyw (2) układu odczytowe
go poprzez pryzmat (Z) odwzorowuje punkt (B) po
działu (K) pionowego kręgu (3) w płaszczyźnie (P)
podziału poziomego kręgu (4).
(1 zastrzeżenie)
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G01F
G01D

P. 218568

27.09.1979

Pierwszeństwo: 28.09.1978 - Wielka Brytania
(nr 38586/78)
Lucas Industries Limited,
Brytania (Alec Harry Seilly).

Birminghan,

Wielka

Przetwornik przemieszczeń
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do
kładności pomiaru przemieszczeń.
Przetwornik przemieszczeń zawiera wzornik (10)
wykonany z materiału nieprzewodzącego i niemag
netycznego, uzwojenie nawinięte na wzornik (10)
oraz rdzeń (13) przemieszczający się wewnątrz wzor
nika (10), połączony z elementem którego przemiesz
czenie podlega pomiarowi. Rdzeń (13) jest wykonany
z materiału przewodzącego, niemagnetycznego, zaś
uzwojenie składa się z dwóch połączonych ze sobą
uzwojeń śrubowych (15, 16) mających tą samą ilość
zwojów, połączonych tak, że kierunek przepływu prą
du w jednym uzwojeniu (15) jest przeciwny do kie
runku przepływu prądu w drugim uzwojeniu (16),
przy czym uzwojenia te są połączone ze źródłem prą
du przemiennego, indukując w części rdzenia (13)
znajdującej się wewnątrz wzornika (10) prądy wi
rowe.
(4 zastrzeżenia)

G01F

P. 216641 T
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P. 216940

T

06.07.1979

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Krzysztof Skot
nicki, Maciej Oleksiuk).
Pomiarowy dzielnik strumienia cieczy
Przedmiotem wynalazku jest pomiarowy dzielnik
strumienia cieczy, znajdujący zastosowanie w pomia
rach strumienia cieczy powyżej 100 l/min.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułatwienia wy
konywania pomiarów. Pomiarowy dzielnik strumie
nia cieczy, według wynalazku charakteryzuje się tym,
że ma identyczne rurki odpływowe (2) jednakowo
rozmieszczone w równych odstępach na kołowo-symetrycznym kolektorze (1), do którego przymocowany
jest koncentrycznie dopływowy króciec (4), zaś kołowo-symetryczny kolektor (1) jest postawiony na no
gach (5) w naczynie zbiorcze (6), które ma w dnie (7)
odpływowy króciec (8) przy czym na krawędzi naczy
nia zbiorczego (1) jest osadzony ruchomy lej (9) do
odprowadzania cieczy z jednej rurki odpływowej (2).
(1 zastrzeżenie)

26.06.1979

Przemys-łowy Instytut Automatyki i Pomiarów
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Sylwin Osipow,
Stanisław Kołodziejski).

G01G

P. 210097

06.10.1978

Gliwickie Zakłady Naprawy Samochodów, Gliwice,
Polska (Michał Szyma, Henryk Stokłosa).

Układ pomiaru natężenia przepływu paliwa

Urządzenie do ciągłego pomiaru zmiany wielkości
ciężaru ważonej masy

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do
kładności pomiaru.
Przedmiotem wynalazku jest układ pomiaru na
tężenia przepływu paliwa zasilającego za pomocą
pompy paliwowej silnik spalinowy, zawierający czuj
nik natężenia przepływu paliwa.
Układ według wynalazku charakteryzuje się tym,
że na drodze pomiędzy zbiornikiem a silnikiem spa
linowym (M) umieszczony jest amortyzator ciśnie
nia (4, 5).
(7 zastrzeżeń)

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do ciągłego
pomiaru zmiany wielkości ciężaru ważonej masy,
przeznaczone do procesów technologicznych w któ
rych konieczna jest znajomość ciągłego wydatku ja
kiegoś komponentu jak również w stacjach diagno
stycznych dla pojazdów mechanicznych a w szcze
gólności w hamowniach podwoziowych i silnikowych
dla określenia zużycia materiałów pędowych w ca
łym zakresie mocy i prędkości obrotowych badanych
silników.
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Urządzenie wg wynalazku charakteryzuje się tym,
że zmiana wielkości mierzonego ciężaru w czasie
powoduje wskazanie tej wielkości jak również zmian
w dowolnym okresie pomiarowym.
Urządzenie wg wynalazku ma belkę (1) spoczywa
jącą na pryzmie (8). Na belce (1) tworzącej dwa ra
miona, zawieszony jest z jednej strony pojemnik (2)
na drugim ramieniu belki (1)) umieszczony jest prze
suwny ciężar (3) oraz wałek śrubowy (4) napędzany
przez silnik (5). W linii pionowej pryzmy (8) zamon
towane jest ramię (7) które swym końcem ślizga się
po oporniku (6) o odpowiednio dobranej rezystencji.
(5 zastrzeżeń)

G01K

P. 210189
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Czujnik termometryczny, zwłaszcza termoelektryczny
Przedmiotem wynalazku jest czujnik termometrycz
ny, zwłaszcza termoelektryczny, przeznaczony do prze
mysłowych układów pomiaru i regulacji temperatury.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wibroodporności czujnika, a zarazem doprowadzenia do
zgodności jego cech konstrukcyjnych z cechami tech
nologicznymi i eksploatacyjnymi.
Czujnik termometryczny, zwłaszcza termoelektrycz
ny, złożony jest z głowicy (1), osłony (2), zespołu
wkładu pomiarowego (3) z zespołem zacisków przy
łączeniowych (8). Zespół wkładu pomiarowego (3)
ma łącznik sprężynowy (9), którego część środkowa
(10) o kształcie zwoju kołowego stanowi uchwyt rur
ki izolacyjnej (6), zaś ramiona (11), co najmniej dwa,
są styczne do tej kołowej części środkowej (10) i do
pobocznicy stożka ściętego, w jaki ten łącznik (9) jest
wpisany w położeniu pracy. Zaczepy (12) jako prze
dłużenie ramion (11) wchodzą w kanały kostki za
ciskowej (7), równoległe do osi rurki (6). Te zaczepy
(12), prostopadłe do ramion (11), są zakończone ha
czykami (13), wchodzącymi w wybrania (15) kostki
(7). Zespół zacisków (8) wkładu pomiarowego (3) ma
korpus walcowy (16), nakrętkę (17), podkładkę (18)
i końcówkę lutowniczą (19) w postaci blaszki z otwo
rem (30), umieszczoną między kołnierzem (20) a
dnem gniazda (29) kostki zaciskowej (7).
(2 zastrzeżenia)

10.10.1978

Spółdzielnia Pracy, Kujawska Wytwórnia Termo
metrów, Włocławek, Polska (Jan Marchuluk).
Termometr kontaktowy nastawny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji termometru kontaktowego nastawnego
przy zwiększonej niezawodności działania.
W termometrze według wynalazku rurka zanurzalna (2) ma przy jednym zakończeniu rozgałęzienie (4)
zestawione z kapilary pryzmatycznej (5) i kapilary
okrągłej (6), natomiast mechanizm nastawczy stano
wi mieszek membranowy (7), którego otwarty ko
niec jest osadzony szczelnie w zakończeniu kapilary
okrągłej (6), zaś przeciwległy zamknięty koniec miesz
ka membranowego (7) jest dociskany za pomocą śru
by nastawczej (8).
(1 zastrzeżenie)

G01L

P. 216440

T

18.06.1979

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki
nej, Opole, Polska (Ryszard Pazdan).
G01K

P. 217963

24.68.1979

Krakowska
Fabryka
Aparatów
Pomiarowych
„MERA-KFAP", Kraków, Polska (Ludomir Olkuśnik, Ryszard Czeluśniak, Roman Hnatowicz, Józef
Nosal).

Ciepl

Urządzenie do pomiaru różnicy ciśnień
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomia
ru różnicy ciśnień cieczy lub gazów, szczególnie ma
łych różnic ciśnień do stosowania w technice pomia
rowej.
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Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie
konstrukcji
urządzenia cechującego się dużą niezawodnością oraz
łatwością wykonania i obsługi.
Urządzenie do pomiaru różnicy ciśnień składa się
z obudowy (7) przeźroczystej rurki (2) i pływaka (1).
Pływak (1) zanurzony w cieczy o gęstości większej
od jego gęstości, ma wprowadzoną do wnętrza rurkę
impulsową (4). Rurka przeźroczysta (2) uszczelniona
jest korkami (5 i 6) przez które przechodzą rurki
impulsowe (3 i 4).
(4 zastrzeżenia)

Nr 12 (170) 1980

ną w polu siłowym, a jednocześnie cechującego się
dużą odpornością na przeciążenia, mającego przy tym
prostą i pewną konstrukcję aretażu oraz elementy
konieczne dla realizacji pomiarów automatycznych.
(2 zastrzeżenia)
G01M

P. 210027 T

20.09.1978

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Andrzej
Jeżowski, Waldemar Łygan, Janusz Oprzędkiewicz).
Przyrząd do badania i wzorcowania urządzeń diag
nostycznych zwłaszcza urządzeń do ustawiania świa
teł i geometrii układu jezdnego pojazdów samochodo
wych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
przyrządu przenośnego, łatwego w obsłudze, zapew
niającego dużą dokładność pomiarów oraz nie wy
magającego dużej powierzchni dla przeprowadzania
pomiarów.
W przyrządzie według wynalazku jako baza po-

G01L

P. 216552 T

23.06.1979

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, Pol
ska (Stanisław Sikorski, Piotr Tuchołka).
Urządzenie do wyznaczania-wartości siły działającej
na próbkę umieszczoną w polu siłowym
W urządzeniu belka podstawowa (14) jest przymo
cowana poziomo. Na jej dwu rozgałęzieniach (10 i
11) znajdują się dwie panewki (8 i 9), na których
spoczywają końce noża (7) przymocowanego do pio
nowej belki wahacza przedniego (6). Na ramieniu
belki wahacza przedniego (26) umocowane są dwie
panewki (4 i 5), a na nich spoczywają końce drugie
go noża (3), umocowanego do belki wysięgnika (1).
Na przeciwległym końcu tej belki wysięgnika jest
umocowany drugi nóż (17) o ostrzu zgodnym z osią
tej belki, oparty na panewce dwustronnej (29). P a 
newka ta z drugiej swej strony podpiera umocowa
ny do belki wahacza tylnego (16) kolejny nóż (30)
o ostrzu prostopadłym do noża (17) o ostrzu zgodnym
z osią belki wysięgnika (1). Natomiast nierozgałęziony koniec belki podstawowej (14) jest oparty na pa
newce dwustronnej (28), która z drugiej swej strony
podpiera umocowany do belki wahacza tylnego (16)
następny nóż (27).
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji urządzenia, w którym ciężar próbki nie wywiera wpły
wu na pomiar siły działającej na próbkę umieszczo

miarowa zastosowane
jest
światło
lasera
(2)
umieszczonego na głowicy (3), która osadzona jest
na regulowanej podstawie (4). Przyrząd ma ekran
kontrolny (5), liniał (7) z podziałką i wzornik (9).
Przyrząd według wynalazku przeznaczony jest do
okresowej kontroli stanu technicznego i wzorcowa
nia urządzeń do ustawiania świateł i urządzeń do
pomiarów geometrii układu jezdnego oraz innych
urządzeń lub stanowisk, których podstawowymi pa
rametrami są: płaskość i określone w przestrzeni po
łożenie powierzchni roboczej.
(4 zastrzeżenia)
G01M

P. 216226 T

08.06.1979

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte, Gdynia, Polska (Adam Charchalis, An
drzej Prażuch).
Sposób i urządzenie do mocowania silników turbo
odrzutowych lub turbośmigłowych zwłaszcza w sta
cjonarnych i lokomocyjnych stanowiskach badaw
czych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
przeprowadzenia w sposób ciągły pomiarów siły cią
gu silników.
Sposób według wynalazku polega na tym, że gło
wica ustalająca silniki turboodrzutowe lub turbo
śmigłowe mocowana jest przegubowo w płaszczyźnie
pionowej i przegubowo poprzez łącznik pomiarowy
usytuowany w płaszczyźnie osi wzdłużnej silnika.
Układ według wynalazku ma głowicę mocującą
(2) silniki turboodrzutowe lub turbośmigłowe zamo
cowaną w płaszczyźnie pionowej przegubowo (4) oraz
w płaszczyźnie poziomej przegubowo (5) poprzez łącz
nik pomiarowy siły ciągu (6) do obudowy głowicy
(3), która jest mocowana do fundamentu silnika. W
głowicy mocującej (2) silnik jest usytuowany wy
mienny czop (1) o wymiarach odpowiednich dla ba
danego typu silnika. Czop (1) jest w głowicy (2) usta
lony elementem ustalającym.
Urządzenie nadaje się szczególnie do mocowania
silników turboodrzutowych i turbośmigłowych na sta
nowiskach stacjonarnych i lokomocyjnych - lotni
czych i morskich, gdzie istotnym jest ciągły pomiar
siły ciągu silników.
(2 zastrzeżenia)
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materiału pochodzenia organicznego, sypkiego i nie
jednorodnej granulacji, uczestniczącego w procesie
technologicznym.
Sposób ciągłego pomiaru wilgotności materiałów
sypkich polega na przepuszczaniu promieniowania
mikrofalowego przez obszar pomiarowy, w którym
stabilizuje się gęstość nasypową materiału i zapew
nia ciągłość przepływu materiału.
Urządzenie do ciągłego pomiaru wilgotności ma
teriałów sypkich ma mechaniczny ogranicznik prze
pływu materiału (3) przez obszar pomiarowy, który
ma postać płyty zawieszonej przegubowo w czterech
punktach na cięgnach (9) i połączonej z mimośrodem
(5) wprawiającym ją w ruch posuwisto-zwrotny.
(2 zastrzeżenia)

G01M
F02P

P. 218626

29.09.1979

Pierwszeństwo: 29.09.1978 - Francja (nr 7627923)
THOMSON - CSF, Paryż, Francja (Menard Christain, Gaches Philippe).
Czujnik położenia kątowego do silnika spalinowego
z elektronicznym układem zapłonowym
Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie
konstrukcji
czujnika w którym wszystkie nadlewy metalowe są
identyczne i o małych wymiarach.
Czujnik z jednej strony zawiera elementy elektro
mechaniczne (105a) mające nadlewy metalowe (M)
wszystkie identyczne, napędzane obrotowo przez wał
napędowy (A) silnika i jedną parę nieruchomych
czujek (Dl) i (D2) ustawionych naprzeciwko toru nadlewów oraz elementy elektroniczne (105b) do przetwa
rzania sygnałów wyjściowych (El) i (E2) czujek w
celu wytworzenia sygnałów (SI) i (S2) synchronizu
jących układy automatycznego wyprzedzenia zapłonu
o kanale podwójnym i sygnał (SO) synchronizacji
cyklu zapłonowego silnika. Z drugiej strony elemen
ty elektromechaniczne (105a) mogą być włączone w
konstrukcję silnika.
Sygnały wyjściowe czujnika umożliwiają zsynchro
nizowanie układów elektronicznego systemu zapłono
wego.
(8 zastrzeżeń)

G01N

P. 209963 T

29.09.1978

Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego, Warsza
wa, Polska (Lech Lisiecki, Andrzej Kraszewski, Je
rzy Madziar, Antoni Zinkiewicz, Jerzy Koźmiński).
Sposób i urządzenie do ciągłego pomiaru wilgotności
materiałów sypkich
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu i urządzenia umożliwiającego objęcie ciągłym
pomiarem całości lub znacznej części bliskiej całości,

G01N

P. 210075

03.10.1978

Kombinat Górniczo-Hutniczy „Orzeł Biały", Pie
kary Śląskie, Polska (Zdzisław Buchwald, Andrzej
Połoczek, Walter Tejchman).
Sposób badania filtracyjnych właściwości materiałów
zwłaszcza masek przeciwpyłowych i urządzenie do
badania filtracyjnych właściwości materiałów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do
kładności badania.
Sposób według wynalazku polega na powietrznej
segregacji dowolnego pyłu we wznoszącym prądzie
powietrza i wywianiu cząsteczek pyłu o wymiarach
poniżej 5 [im, wprowadzeniu tej frakcji pyłu do ko
mory o kształcie spłaszczonej na biegunach kuli, wy
tworzeniu tam stężenia pyłu odpowiadającego wa
runkom na stanowiskach pracy. Osiągnięcie takiego
stężenia pyłu w komorze sygnalizuje ilość osadzone
go na filtrze kontrolnym pyłu oraz ilość zassanego
przez ten filtr powietrza. Po uzyskaniu wymaganego
stężenia pyłów zasyssa się zapylone powietrze na ba
dany materiał z wydajnością odpowiadającą wen
tylacji płuc pracownika wykonującego określony ro
dzaj pracy. Równocześnie bada się oporność prze
pływu powietrza przez badany materiał i zasyssa tę
samą ilość zapylonego powietrza na umiejscowiony
obok badanego materiału filtr kontrolny. Ilość pyłu
osadzonego na filtrze kontrolnym i ilość pyłu, który
przeniknął przez badany materiał i osadził się na
filtrze umiejscowionym za badanym materiałem, ilość
zassanego powietrza określona przez gazomierz oraz
oporność badanego materiału dla zasysanego po
wietrza, charakteryzują właściwości filtracyjne ba
danych materiałów masek przeciwpyłowych.
Urządzenie według wynalazku ma pojemnik pyłu
(1) dozownik ślimakowy (4) i komorę fluidyzacyjną
(5) w postaci pionowej rury w której od dołu zabu
dowana jest ukośnie dysza (7) sprężonego powietrza.
Wytworzony wznoszący prąd powietrza zabiera n a j 
drobniejsze cząstki pyłu do rozszerzonej górnej częś
ci (9) fluidyzatora. W pokrywie (11) tej części znaj
duje się ujście (10) do przewodu (12) dodatkowego
nadmuchu prowadzącego do komory pyłowej (14) w
kształcie spłaszczonej na biegunach kuli. Na obwodzie
tej komory rozmieszczone są symetrycznie względem
wlotu (17) pyłu do tej komory dwa punkty pomia
rowe składające się z głowic (21) z nałożonym na

114

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 12 (170) 1980

nich badanym materiałem filtracyjnym (22) wraz z
umiejscowionym za tym materiałem filtrem oraz gło
wic (23) z filtrami kontrolnymi (24) położonych tuż
obok głowic (22) z badanym materiałem. Obydwie
pary głowic (21) i (23) podłączone są do instalacji
próżniowej. W przewodach instalacji ssącej zabudo
wane są gazomierze zaś pomiędzy badanym materia
łem filtracyjnym (22) a umiejscowionym za nim fil
trem uzupełniającym zainstalowany jest mikromanometr. Głowice (21) z badanymi materiałami (22) i gło
wice (23) dla filtrów kontrolnych (24) zainstalowane
są w klapach zewnętrznych (19) osadzonych na za
wiasach (25) które powiązane są z klapami wewnętrz
nymi (20) tak aby w chwili zdejmowania badanego
materiału (22) klapy wewnętrzne (20) przylegały do
otworu (18) i zabezpieczały wydostawanie się pyłu
poza komorą (14).
(6 zastrzeżeń)

G01N

P. 210525

24.10.1978

Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe, Nowy Sącz,
Polska (Władysław Matczyński, Sławomir Witkowski,
Maria Fedor).
Metoda badania rozszerzalności termicznej koksów
i paków elektrodowych

G01N

P. 210227

12.10.1978

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Wiesław Augustyniak, Wacław Luty, Kazimierz Derlacki, Jerzy Rożek, Jerzy Stachyra).
Urządzenie do badania zdolności chłodzącej płynnych
i fluidalnych ośrodków hartowniczych metodą
termometryczną
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu
nagrzewania się próbnika oraz zmniejszenia różnicy
temperatur między częścią nagrzewającą próbnika a
częścią nagrzewaną.
Urządzenie do badania zdolności chłodzącej płyn
nych i fluidalnych ośrodków hartowniczych metodą
termometryczną z próbnikiem w kształcie wklęsłej
bryły obrotowej, którego górna część otoczona jest
grzejnikiem elektrycznym lub gazowym charaktery
zuje się tym, że próbnik złożony jest z trzech prze
nikających się ułożonych jedna nad drugą wypukłych
brył obrotowych o wspólnej osi symetrii, najkorzy
stniej z walców. Średnica walca górnego (6) równa
się średnicy walca dolnego (4), a stosunek średnicy
walca środkowego (5) do średnicy walca dolnego (4)
zawarty jest w przedziale 1,05-4-1,25, najkorzystniej
w przedziale 1,10-4-1,20. Górny walec (6) połączony
jest rozłącznie z łącznikiem (2) w kształcie rury, wy
konanym z materiału o złym przewodnictwie ciepl
nym; wysokość połączenia jest nie mniejsza od śred
nicy walca górnego.
(5 zastrzeżeń)

Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru współ
czynnika liniowej rozszerzalności termicznej koksów
i paków elektrodowych, stosowanych w procesie wy
twarzania wyrobów elektrodowych. Wynalazek roz
wiązuje zagadnienie uproszczenia i zwiększenia do
kładności pomiaru.
Sposób według wynalazku polega na tym, że po
miar współczynnika liniowej rozszerzalności termicz
nej koksów i paków prowadzi się na kształtkach
prasowanych przelotowo z masy zawierającej 72°/o
wagowych mieszanki koksowej i 28% wagowych pa
ku elektrodowego w postaci stałej o frakcji poniżej
0,3 mm, przy czym w skład mieszanki koksowej wcho
dzi 40%> wagowych koksu o frakcji 0,2-ł-0,5 mm i 60°/o
wagowych o frakcji poniżej 0,075 mm, wypalonych w
kokilach w max temperaturze 850°C, w ciągu 12,5 h
i grafitowych w temp. 2800°C.
(3 zastrzeżenia)
G01N

P. 216225 T

08.06.1979

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte, Gdynia, Polska (Michał Stankiewicz,
Alina Pawlak-Tymańska, Ewa Mackiewicz).
Sposób identyfikacji rodzaju wody
zwłaszcza w eksploatowanym oleju smarowym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
dokonania w sposób łatwy i szybki identyfikacji ro
dzaju wody - słodkiej lub morskiej - w zawodnio
nym oleju smarowym eksploatowanym w okrętowych
silnikach spalinowych oraz innych maszynach i urzą
dzeniach.
Sposób według wynalazku polega na wypłukaniu
wody z eksploatowanego oleju smarowego za pomo
cą benzyny i wody destylowanej oraz dodaniu do wy
dzielonej mieszaniny wód jednorazowej określonej
ilościowo porcji chromianu potasu i 0,ln AgNOj. Na
skutek tego następuje zabarwienie wydzielonej mie
szaniny wody słodkiej z wodą destylowaną a mie
szaniną wody morskiej z wodą destylowaną nie za
barwia się.
(2 zastrzeżenia)
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08.06.1979

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania
Obiektów Przemysłowych „PROZEMAK" Oddział
Projektowy w Gliwicach, Gliwice, Polska (Marek Ki
jak, Zdzisław Piskorz, Andrzej Spyrka, Leonid Baza
rów).
Urządzenie do defektoskopowego badania
zwłaszcza wałów wirników turbin
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji urzą
dzenia
umożliwiającego
defektoskopowe
badanie
szczególnie dużych średnic wałów w czasie ich ob
rotu.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że ma centrujące i zabezpieczające przed pośliz
gami wzdłużnymi badanego przedmiotu koniki (2)
i (20, nastawcze w kierunku wzdłużnym i pionowym
zestawy obrotników (3) i (3'), oraz mechanizm ustawczy głowicy (4) defektoskopowej, przy czym koniki
(2) i (2'), zestawy obrotników (3) i (3'), oraz mechanizm
ustawczy głowicy (4) defektoskojowej są przesuwne
względem wspólnego łoża (1).
(4 zastrzeżenia)

G01N

P. 216258 T

i 15

Urządzenie według wynalazku, wykonane w postaci
zbiornika mającego część cylindryczną (5) i wypo
sażone korzystnie w odrębny przewód odpowietrzający
(10) charakteryzuje się tym, że ma dwa elementy (1)
i (3) doprowadzające ciecz do części cylindrycznej (5),
przy czym elementy te mają stożkowe powierzchnie
robocze. W każdym elemencie stożkowym znajduje
się usytuowany, osiowo otwór wlotowy (2 i 4). Część
cylindryczna łączy oba elementy stożkowe od strony
ich większej średnicy. Część cylindryczna (5) ma
styczny do obydwu przewód kierujący połączony z
przewodem odprowadzającym (9) odpowietrzoną stru
gę cieczy.
(4 zastrzeżenia)
G01N

P. 216286

T

12.06.1979

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy
Kaczmarczyk).
Cylindryczny analizator zwierciadlany
Przedmiotem wynalazku jest cylindryczny analiza
tor zwierciadlany stosowany zwłaszcza do badania
składu chemicznego własności fizykochemicznych po
wierzchni ciał stałych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania do
datkowych swobodnych parametrów analizatora.
Analizator ma zespół elektrod wewnętrznych (1)
umieszczony koncentrycznie w cylindrycznej elek
trodzie zewnętrznej (2). Zespół (1) ma kształt cylin
dra o skokowo zmieniającym się promieniu. Każda
część zespołu elektrod (1) o stałym promieniu ma
szczelinę (3a, 3b) i stanowi oddzielną elektrodę odizo
lowaną elektrycznie od sąsiedniej, której potencjał
jest tak dobrany, by nie zakłócić pola elektrycznego
w analizatorze.
(1 zastrzeżenie)

09.06.1979

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Jan
Rzepkowski).
. ;5
Sposób i urządzenie do pobierania i odpowietrzania
strugi pomiarowej cieczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pobierania i sku
tecznego odpowietrzania strugi pomiarowej cieczy w
celu dokonywania ciągłego pomiaru jej własności fi
zycznych i chemicznych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że ciecz
pobiera się dwoma strumieniami, które wprowadza
się jednocześnie z kierunków przeciwnych osiowo do
zbiornika odpowietrzającego gdzie strumienie te łączą
się i zawirowują, a po oddz- ileniu się pęcherzyków
powietrza, odpowietrzoną st:ugę wyprowadza się
stycznie do obwodu zbiornika.

G01N

P. 216287

T

12.06.1979

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Je
rzy Kaczmarczyk).
Kaskadowy cylindryczny analizator zwierciadlany
Przedmiotem wynalazku jest kaskadowy cylin
dryczny analizator zwierciadlany, stosowany zwłasz
cza do badania składu chemicznego i własności fizy
kochemicznych powierzchni ciał stałych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania do
datkowych swobodnych parametrów analizatora.
W analizatorze według wynalazku część analizato
rów składowych kaskady zawiera cylindryczne zwier
ciadła elektronooptyczne współosiowe (1', 2') zew
nętrzne, zakrzywiające tor cząstek naładowanych w
kierunku osi analizatora, a pozostałe analizatory skła
dowe kaskady zawierają cylindryczne zwierciadła
elektronooptyczne wewnętrzne zakrzywiające tor czą
stek naładowanych na zewnątrz analizatora. Każdy z
jego analizatorów składowych ma pojedynczą elektro
dę bez szczeliny (2', 2") oraz korzystnie zespół (1',
1") ze szczeliną wewnętrzną (4c) i zewnętrzną (4b),
korzystnie w kształcie cylindra o skokowo zmienia
jącym się promieniu. Każdy odcinek cylindra o sta
łym promieniu stanowi oddzielną elektrodę (la, Ib'),
(Ib", l.c) o potencjale («j, s2, e3).
(2 zastrzeżenia)
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Sposób nadaje się do regulowania stężenia alkoho
lu w wodzie, do oznaczania zawartości stężenia al
koholi lub ketonów w wodnych roztworach, może
być wykorzystany do sterowania w sposób ciągły stę
żeniem alkoholu lub ketonu w strumieniu technolo
gicznym.
(1 zastrzeżenie)
G01N

P. 216662 T

25.06.1979

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte, Gdynia, Polska (Zbigniew Żaczek).
Uniwersalne kowadło do wykonywania prób
spadającym ciężarem

G01N

P. 216288 T

12.06.1979

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Sta
nisław Pytkowski, Leszek Szczepiński, Jerzy Kacz
marczyk).
Analizator zwierciadlany
Przedmiotem wynalazku jest analizator zwiercia
dlany, stosowany zwłaszcza do badania składu che
micznego i własności fizykochemicznych powierzchni
ciał stałych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania do
datkowych swobodnych parametrów analizatora.
Analizator ma dwie elektrody (1, 2) współosiowe,
każda w kształcie obrotowego stożka eksponencjalnego. Dla walcowego układu współrzędnych stosunek
współrzędnych radialnych (tu r2) obu elektrod (1, 2)
ma wartość stałą dla dowolnie ustalonej wartości
współrzędnej osiowej. Wiązka cząstek naładowanych
przez badaną próbkę (6) przechodzi przez szczelinę
wejściową (4a) w elektrodzie wewnętrznej (1) po
przez pole zwierciadła elektronooptycznego utworzo
nego między elektrodami (1, 2) oraz poprzez szcze
linę wyjściową (4b) w elektrodzie wewnętrznej (1)
i dociera do kolektora (7).
(1 zastrzeżenie)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
zużycia stali wysokiej jakości na wykonanie kowadła
oraz ułatwienia obróbki mechanicznej kowadła.
Kowadło według wynalazku składa się z masyw
nej podstawy (1), odłączalnych dwóch podpór (3) i
ogranicznika ugięć (4) próbek oraz kilku podkładek
(5) o różnej grubości. Przez przestawienie podpór
można zmieniać rozpiętość między nimi, a przez
zmianę podkładki można zmienić wysokość ogranicz
nika ugięć odpowiednio do typu stosowanej próbki.
(1 zastrzeżenie)

G01N

P. 216966 T

07.07.1979

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej
Matuszak).
Urządzenie do określania współczynnika tarcia blach

G01N

P. 216536 T

21.06.1979

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow
nia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Edward Chromiak,
Stefan Rajski, Józef Lach, Kazimierz Terelak).
Sposób oznaczania stężenia alkoholi lub ketonów
w wodnych rozwtorach
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
ciągłości i zwiększenia szybkości oznaczania.
Sposób polega na zmieszaniu w odpowiedniej pro
porcji rozwtoru badanego z roztworem mocnego
elektrolitu i zmierzeniu przewodnictwa powstałego
roztworu.

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do okreś
lania współczynnika tarcia blach odkształcanych pla
stycznie, współpracujące z maszyną wytrzymałościo
wą, przeznaczone zwłaszcza do określania współczyn
nika tarcia blach przeznaczonych do wykrawania,
stosowanych głównie w przemyśle budowy urządzeń
magnetowodowych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
określania współczynnika tarcia różnych gatunków
i grubości blach przy zadanych parametrach, porów
nywalnych z warunkami panującymi na powierzchni
czołowej styku materiału z narzędziem podczas wy
krawania.
Urządzenie do określania współczynnika tarcia blach
według wynalazku składa się z naciskowej płyty (1),
z przymocowanymi do niej obustronnie krzywkami (2)
oraz z podstawy (3) na której zamontowany jest
stempel (4) mający zakończenie w postaci powierz
chni walcowej. Podstawa (3) ma dwa usytuowane
przeciwległe, zbieżne wsporniki na których umiesz
czone są przeciwległe, zbieżne wsporniki na których
umieszczone są prowadnice (5) z igiełkowymi łożys
kami (6). Na prowadnicach (5) umieszczone są uchwy
ty (7). Uchwyty (7) składają się z dolnej szczęki (8)
i górnej szczęki (9) umieszczonych w obudowie (10).
Chwytowa część próbki (11) zaciskana jest wstępnie
w szczękach (8) i (9) za pomocą śruby (12) popycha
jącej gniazdo (13) oraz szczęki (8) i (9) powodując
zaciskania próbki (11). Część górna urządzenia za po
mocą prowadzących tulei (14) osadzonych w nacis
kowej płycie (1), jest skojarzona z częścią dolną
urządzenia poprzez słupy (15) osadzone w podstawie
(3). Współpraca krzywek (2) z zamocowanymi w uchwytach (7) rolkowymi popychaczami (16) powoduje
rozsuwanie się uchwytów (7) i odkształcenie plastycz
ne próbki (11). Powrót uchwytów (7) w położenie
wyjściowe zapewnia sprężyna (17).
(1 zastrzeżenie)
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P. 217070 T

12.07.1979
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Sposób polega na tym, że dokonuje się w pierw
szej fazie badań wzdłuż dłuższej osi budynku kilkupoziomowego profilowania elektrooporowego układem
symetrycznym poprzecznym, poprzez ustawienie w
większych odległościach od ścian budynku elektrod
zasilających oraz bezpośrednio po obu stronach bu
dynku elektrod pomiarowych, przez co wyznacza się
położenie anomalii elektrooporowych. Następnie w dru
giej fazie badań wykonuje się prześwietlanie sejsmicz
ne pomiędzy otworami i powierzchnią, lokalizując ot
wory po jednej stronie budynku a geofony odbior
cze po drugiej jego stronie, tak aby wykryta anomalia
elektrooporowa znalazła się w centralnej części prze
świetlanego wycinka górotworu. W oparciu o uzys
kane wyniki pomiarów elektrooporowych i sejsmicz
nych, sporządzając odpowiednie plany i przekroje
okonturowuje się położenie i zasięg pustki pod da
nym obiektem.
(2 zastrzeżenia)

Bielska Fabryka Armatur „BEFA", Bielsko-Biała,
Polska (Jan Wielopolski, Adam Moskal).

G02B
G03B

Stanowisko do prób armatury, zwłaszcza przepustnic

Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa, Polska
(Tadeusz Kryszczyński, Jan Łuczak).

Przedmiotem wynalazku jest stanowisko do prób ar
matury, zwłaszcza przepustnic, stosowane przy pró
bach wytrzymałości ciśnieniowej i szczelności zam
knięcia.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pełnej automa
tyzacji wykonanych za pomocą stanowiska prób.
Stanowisko według wynalazku ma stół (1) sztywno
połączony z misą ciśnieniową (2) zaopatrzoną w do
pasowaną do niej pokrywę (3) dociskaną do misy
poprzez badany obiekt (7) za pomocą szczęk mocują
cych (8) połączonych z tłoczyskami (9) cylindrów si
łowych (10). Cylindry (10) poruszają się w prowadni
cach (12) rozmieszczonych na obwodzie misy ciśnie
niowej (2). Prowadnice (12) i kołnierz cylindra (10)
osadzone są w listwach prowadzących (15) i (16) słu
żących do przesuwania całego układu na zewnątrz lub
do środka stołu (1) - w zależności od wielkości ba
danego obiektu.
(8 zastrzeżeń)

P. 211423

Kaskadowy układ pankratyczny o dużej
zmiany powiększenia

01.12.1978

krotności

Układ według wynalazku składa się z dwóch kas
kad pracujących szeregowo, z których każda odpo
wiednio zawiera składniki (3) i (4) oraz (6) i (7) i sta
nowi dwuskładnikowy pankratyczny układ odwraca
jący, oraz z kolektywu (5) umieszczonego między ty
mi kaskadami. Składniki (3) i (6) oraz (4) i (7) wy
konują ruch solidarny wzdłuż osi optycznej otrzy
mywany z jednego elementu napędzającego (17).
Składniki (3), (4), (6), i (7) są identyczne.
(5 zastrzeżeń)

G02B

P. 216479 T

20.06.1979

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa, Polska (Tadeusz Siwiec, Ja
nusz Parka, Edward Nowinowski, Kruszelnicki, Jó
zef Żmija).
Mikroskopowe
G01V

P. 216856 T

03.07.1979

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ta
deusz Foryś, Zofia Surowiec, Roman Zakolski).
Sposób wykrywania pustek pod istniejącymi budyn
kami
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
szybkiego i pewnego określania położenia i głębokoś
ci zalegania pustek poeksploatacyjnych pod obiekta
mi budowlanymi.

urządzenie polaryzacyjno-interferencyjne

Przedmiotem wynalazku jest mikroskopowe urzą
dzenie polaryzacyjno-interferencyjne, stanowiące wy
posażenie mikroskopów polaryzacyjno-interferencyjnych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia umożliwiającego oglądanie obiektów dwójłomnych o różnych wymiarach i dwójłomności.
Urządzenie, według wynalazku składa się z dwu
polaryzatorów liniowych, kondensora i elementów
dwójłomnych, przy czym elementy dwójłomne (3, 7,
13) są komórkami ciekłokrystalicznymi o dwójłom
ności sterowanej polem elektrycznym. (1 zastrzeżenie)
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G05B

G03C

P. 217768 T

15.08.1979

Pierwszeństwo: 16.08.1978 - NRD
(nr WP G03C /207308)
VEB Filmfabrik Wolfen, Wolfen, NRD.
Materiał fotograficzny na bazie emulsji chlorowcosrebrowej z barwnikami filtracyjnymi
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie materiałów fotograficznych o wysokiej ostrości, które po przejściu fotograficznego procesu ob
róbki, w szczególności przy obróbce szybkiej, wolne
są od przeszkadzającego zabarwienia resztkowego.
Materiał fotograficzny oparty na emulsjach chlorowcosrebrowych z barwnikami filtracyjnymi, który
zawiera co najmniej jedną światłoczułą warstwę chlorowcosrebrową i co najmniej jeden szybko odbar
wiający się i łatwo wymywający się wodą barwnik
filtracyjny, charakteryzuje się tym, że co najmniej
jedna warstwa emulsyjna albo pomocnicza zawiera
co1 najmniej jeden barwnik o wzorze 1, w którym R,
R oznacza CH3 albo C2H5 albo C2H4CN, R* oznacza
H, CN, R8 oznacza
grupę o wzorze 2 i, jeśli Rs ozna
cza grupę CN, R 8 oznacza dodatkowo grupę o wzorze
3, 4, 5, 6 przy czym X oznacza H, Na, K, NH 4 .
(5 zastrzeżeń)

P. 216676 T

28.06.1979

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Bo
gusław Zaleski).
Układ

sterowania

grupowego

dźwigów

osobowych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia w y 
dajności grupy dźwigów.
Układ sterowania grupowego dźwigów osobowych
zawiera centralny układ analizujący (CUA), który sy
gnały otrzymane z układów napędowych poszczegól
nych dźwigów oraz z kaset piętrowych przetwarza
w celu optymalnego przydziału kabiny dźwigu dla
danego wezwania. Każda z kaset piętrowych (KP^
KP 2 ..., KP n ) ma połączone z centralnym układem
analizującym (CUA) wskaźnik numeru przydzielonej
kabiny dźwigu (WKX, WK2, ..., WKn) oraz impulsatory przyciskowe pięter docelowych (IP lt IP 2 , .... IP n ),
których liczba w każdej kasecie piętrowej jest równa
liczbie pięter docelowych (n).
(1 zastrzeżenie)

G05D
F24D

P. 216128 T

05.06.1979

Lucjan Twardowski, Białystok, Polska (Lucjan
Twarowski, Jan Janusz Pawluczuk, Władysław Ma
słowski).
Urządzenie

do

samoczynnej regulacji
ogrzewania

temperatury

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do samo
czynnej regulacji temperatury ogrzewania, w obiek
tach przemysłowych, ogrzewanych z małych kotłow
ni na paliwo stałe.
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia cechującego się prostotą konstrukcji i du
żą niezawodnością działania.
Urządzenie według wynalazku zawiera w charak
terze czujnika (1) temperatury, 3-stykowy termometr
nastawiany ręcznie na optymalny technologicznie za
kres temperatury. Styki termometru sterują cewkę
przekaźnika (2) elektromagnetycznego wyposażonego
w dodatkowy opornik omowy (3) dobrany do mocy
cewki przekaźnika (2) - celem zapewnienia stabil
nej pracy układu, do którego włączony jest luzownik
elektromagnetyczny (4) sterujący mechanicznie otwie
raniem i zamykaniem klapy dopływu powietrza do
kotła (5).
(3 zastrzeżenia)

G05D

P. 216342 T

G05D
F22B

119
P. 216860 T

03.07.1979

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, Wro
cław, Polska (Andrzej Jaszczyński).
Układ automatycznej regulacji ciśnienia pary w ko
tłach energetycznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawienia włas
ności dynamicznych układów automatycznej regula
cji ciśnienia pary i zwiększenia dyspozycyjnego za
kresu mocy regulacyjnej turbogeneratorów w blokach
sterowanych przez układ ARCM.
Układ automatycznej regulacji ciśnienia pary w kot
łach energetycznych zawiera tor korekcji podwójnie
różniczkujący (14, 15), na wejście którego podawany
jest sygnał pomocniczego sprzężenia zwrotnego (W5).
Sygnałem tym (W5) może być przykładowo sygnał
ciśnienia pary w walczaku lub temperatura pary
przed pierwszym stopniem schładzacza pary.
W układzie natężenie przepływu paliwa (W9) jest
proporcjonalne do drugiej pochodnej sygnału po
mocniczego sprzężenia zwrotnego (W5).
Układ według wynalazku ma zastosowanie w kot
łach energetycznych pracujących w układzie bloko
wym z turbogeneratorem, sterowanym układem au
tomatycznej regulacji częstotliwości i mocy (ARCM).
(6 zastrzeżeń)

13.06.1979

Akademia Rolnicza, Kraków, Polska (Adam Marek,
Andrzej Kozakiewicz, Stanisław Kogut).
Proporcjonalny regulator temperatury
Przedmiotem wynalazku jest proporcjonalny regu
lator temperatury, znajdujący zastosowanie zwłaszcza
w pomieszczeniach inwentarskich gospodarstw rol
nych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji regulatora oraz zapewnienie większej sta
łości jego charakterystyki.
Proporcjonalny regulator temperatury zawiera niskooporowy czujnik temperatury (1), połączony poprzez
niskooporowy wzmacniacz prądowy (2) z przesuwnikiem fazowym (3), składającym się z tranzystora (T)
i obwodu ( R - C ) , utworzonego przez dwa rezystory
(Rx) i (R2) i kondensator (C) oraz z połączonego z ob
wodem ( R - C ) scalonego przerzutnika monostabilnego
(4), którego wejście jest połączone z układem synchro
nizacji fazy (5), a wyjście tego przerzutnika (4) jest
połączone ze wzmacniaczem tyrystorowym (6).
(1 zastrzeżenie)
G06K

P. 216281 T

11.06.1979

Ośrodek Zautomatyzowanych Obliczeń PKP, Olsztyn,
Polska (Fabijan Bogić).
Elektroniczny układ sterowania wysuwem papieru w
drukarce wierszowej
Wynalazek dotyczy elektronicznego układu służą
cego do automatycznego sterowania wysuwem papie
ru z informacjami w postaci drukowanej.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu niezawodnego w działaniu i prostego w obsłu
dze.
Układ według wynalazku składa się z liczników
binarnych (1) i (2), układu bramek porównujących (3)
i negacyjnych (4), bramki iloczynu logicznego (5)
i przerzutnika (6), przy czym wyjścia binarnych licz
ników (1), (2) impulsów wejściowych z drukarki są
połączone poprzez bramki porównujące (3) i negacyjne (4) z bramką iloczynu logicznego (5), której wyjś
cie jest połączone z wejściem przerzutnika (6).
(1 zastrzeżenie)
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dzona dodatkowa prowadząca płytka (14), ulokowa
na najbardziej z przodu, której otwory pokrywają
się z otworami prowadzących płytek (13). Jest ko
rzystne, gdy korpus (1) jest podwójnie dzielony i gdy
jest wyposażony w przynajmniej jedną płytkę (16)
z obwodem drukowanym.
(11 zastrzeżeń)

G10H

P. 216476 T

19.06.1979

Edward Łatka, Poznań, Polska (Edward Łatka).
Gitara elektryczna
Przedmiotem wynalazku jest gitara elektryczna ty
pu hawajskiego.
Gitara według wynalazku jest wyposażona w ze
staw sześciu strun ujętych w nowy strój o tonacji
durowej względnie molowej, z którego tylko trzy
struny basowe (4) mają otuliny. Ma ona także do
datkowe oprócz siodełka stałego (5) siodełko rucho
me (6) służące do zmiany tonacji gry.
Poszczególne progi oznaczone są za pomocą sześciu
umownych powtarzających się kolorów (7) dla dźwię
ków pozostających w stosunku do kwinty.
G09F
H02B

P. 211249

25.11.1978

Centrum Naukowo-Produkcyjne Automatyki Ener
getycznej - Zakład Produkcji Urządzeń Automatyki,
Wrocław, Polska (Ryszard Pędziński)
Moduł informacyjny, zwłaszcza do układów synop
tycznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
stosowania informacyjnych elementów świecących bez
konieczności wymiany części.

Moduł według wynalazku ma korpus (1) ze sprężynu
jącymi ramionami (11) do osadzania w otworze konstruukcji nośnej, przy czym przednia część stanowi ramkę
(8) z wystającymi ku przodowi ramionami (9), przysto
sowaną do współpracy ze zdejmowalnymi kapturka
mi (10) ewentualnie częściowo lub całkowicie prze
zroczystymi. Prostopadłościenny korpus (1) jest za
kończony dnem (2), w którym osadzony jest prze
pust (6) dla przewodów (7) prąd wiodących. Wewnątrz
korpusu (1) umocowany jest podzespół montażowy
utworzony z dwóch perforowanych płytek osadzonych
prostopadle, złączonych ze sobą za pomocą spręży
stych zatrzasków (20) mocujących zarazem profilowa
ne druty (18) prąd wiodące. Z przodu w korpusie (1)
są prostopadle osadzone prowadzące płytki (13) z wy
konanymi w nich otworami kształtem i rozmieszcze
niem oraz liczbą dostosowanymi do elementów in
formacyjnych (15, 35), z wykonanymi po obu stronach
tych otworów wycięciami (30) dostosowanymi do prze
puszczenia profilowanych drutów (18) oraz jest osa

Instrument ten ma kilka wyjść (8): do wzmacnia
cza, mikrofonu oraz do podłączenia innych instrumen
tów i aparatury elektronowej. Jest wyposażony w
przystawkę elektromagnetyczną z modulacją tonów
oraz w dwie przystawki mono, które połączone z ze
stawem strun po trzy wioliny (3) i trzy basy (4) two
rzą układ mono-stereo. Pod szyjką (2) i korpusem (1)
umiejscowione są trzy nóżki powodujące rezonas,
którymi opiera się gitara o podstawę.
Dodatkowe elementy w postaci sztabek z mosiądzu,
miedzi i drewna, w które jest zaopatrzona gitara,
służą do oddziaływania oprócz palców na struny.
(2 zastrzeżenia)

G10K

P. 211075

20.11.1978

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Tadeusz Wrona,
Krystyna Budryk, Aleksandra Wędrychowicz).
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Tłumik hałasu urządzeń energetycznych, a zwłaszcza
czerpni łub wydmuchu gazów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sku
teczności tłumienia hałasu przy małych gabarytach
i małych oporach przepływu.
Tłumik według wynalazku ma segmenty (1) tłumią
ce hałas rozmieszczone tak, że tworzą płaskie kana
ły absorpcyjne dla przepływu gazów, przy czym seg
menty te połączone są przesuwnie za pomocą zacis
ków (2) z pokrywą górną (3) i pokrywą dolną (4),
która przytwierdzona jest do króćca (5). Segmenty (1)
tłumiące hałas mają korzystnie od strony kanałów
blachy perforowane, a wnętrze ich wypełnione jest
materiałem dźwiękochłonnym, przy czym wielkość
i pochylenie kanałów regulowane są zaciskami (2).
(2 zastrzeżenia)
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II. W Z O R Y U Ż Y T K O W E
Dilał A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A22B

W. 62007

25.06.1979

Zakłady Mięsne, Chrzanów, Polska (Stanisław Pal
ka).
Urządzenie do usuwania skóry z mięsa zwłaszcza wie
przowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia do obróbki mięsa zwłaszcza wieprzowego
o różnej grubości warstwy tłuszczu i skóry.
Urządzenie według wzoru ma głowicę w postaci
odpowiednio wyprofilowanej blaszanej płyty (1) z
wyfrezowanym na jednym końcu wycięciem na no
żową listwę (2) dociskaną do pociągowego wałka (3)
sprężynami (4), z których każda wchodzi jednym koń
cem w tuleję (5) przymocowaną do płyty (1). Drugi
koniec sprężyny (4) opiera się o ustalający pierścień
(6) utrzymywany nakrętką (7) na śrubie (8) przymo
cowaną do płytki (10) połączoną śrubami z obudową
(11). Długość śruby (8) jest regulowana przeciwnakrętką (12).
(2 zastrzeżenia)

A45D

W. 61378

28.03.1979

Zygmund Kołakowski, Warszawa, Polska (Zygmund
Kołakowski).
Lokówka do włosów
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia lokówki zapewniającej trwały spiralny lub pier
ścieniowy skręt włosów.
Lokówka do włosów składa się z części wewnętrz
nej (1) oraz z części zewnętrznej (7) nasadzanej po
nakręceniu włosów. Wewnętrzna część (1) jest w po
staci spirali-śruby zaopatrzonej w poosiowy otwór
(2). Pomiędzy zarysami gwintu (3) usytuowane są
dwustronnie przelotowe otwory (4) do otworu (2).

A44B

W. 62160

14.07.1979

Sobiesław Zasada, Tomasz Loszewski, Kraków, Pol
ska (Sobiesław Zasada, Tomasz Loszewski).
Suwak zamka błyskawicznego
Przedmiotem wzoru użytkowego jest suwak zamka
błyskawicznego przeznaczonego do zapinania odzieży.
Suwak ma ślizg (1) połączony przy pomocy trzpie
nia (6) z elementem sprężystym (2), którego występ
(5) umieszczony jest w zagłębieniu korpusu ślizgu (1)
Uchwyt (3) suwaka umieszczony jest pomiędzy ele
mentem sprężystym (2), a powierzchnią (4) korpusu
ślizgu (1). Trzpień (6) w stanie niezmontowanym ma
kształt łukowy, po wciśnięciu w otwór (7) w korpu
sie ślizgu (1) prostuje się i /ostaie połączony nieroz
łącznie z korpusem ślizgu (1\ Element sprężysty (2)
przed zmontowaniem zagięty jest o kąt (a), po zmon
towaniu zostaje wyprostowany,
(3 zastrzeżenia)
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Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia uchwytu zapewniającego trwałość połączenia
a jednocześnie umożliwiającego łatwe rozłączenie
części.
Uchwyt według wzoru użytkowego składa się
z dwóch oddzielnych części (1) i (2) nałożonych na
siebie dolnymi końcami (3) i (4) i połączonych śrubą
(5). Górne krawędzie uchwytu są wyprofilowane owal
nie, natomiast dolne krawędzie uchwytu są spłasz
czone i mają wybrania (6) i (7). Na górnych płasz
czyznach uchwytu wykonane są wytłoczenia (8) unie
możliwiające ruch posuwisty kija w uchwycie.
(1 zastrzeżenie)

Jeden z końców wewnętrznej części (1) zaopatrzony
jest w płaski uchwyt (5) zaś dolny w kołnierz (6).
Część zewnętrzna (7) natomiast ma otwory (8). Część
zewnętrzną stanowi przedzielona boczna powierzch
nia walca.
(1 zastrzeżenie)
A45D

W. 62157

13.07.1979

Józef Pawleta, Katowice, Polska (Józef Pawleta).
A47B

Kąpielowy ochraniacz oczu
Przedmiotem wzoru użytkowego jest kąpielowy
ochraniacz oczu i jednocześnie uszu przed kontaktem
z środkami myjącymi podczas mycia włosów głowy,
zwłaszcza u dzieci.
Kąpielowy ochraniacz oczu jest wykonany w posta
ci elastycznej tarczy o średnicy zewnętrznej większej
od średnicy głowy, z otworem (1) w części środkowej
o średnicy mniejszej od średnicy głowy. Tarcza skła
da się z elastycznej błony (2), która od strony ze
wnętrznej jest zaopatrzona w kołowe wzmocnienie
(3) a od strony wewnętrznej w sprężysty ściągacz (4).
(1 zastrzeżenie)

A46B

W. 62222

W. 62335

30.07.1979

Jarocińskie Fabryki Mebli, Jarocin, Polska (Edward
Waloszezyk).
Zestaw mebli mieszkaniowych „Tytus"
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia zestawu mebli mieszkaniowych o ujednoliconych
wymiarach.
Zestaw mebli mieszkaniowych według wzoru cha
rakteryzuje się tym, że ma wzdłużną listwę (5) połą
czoną w znany sposób z bocznymi ścianami (7) czło
nu zestawu mebli, do której to listwy (5) przytwier
dzono tylną ściankę (8) dla nadania sztywności czło
nowi zestawu oraz zwiększenia wymiarów wnęki.
(4 zastrzeżenia)

18.07.1979

Jan Moleń, Warszawa, Polska (Jan Moleń).
Uchwyt do szczotki
Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt do
szczotki do zamiatania, łączący obudowę włosia z rę
kojeścią w postaci kija,

A47C

W. 61885

01.06.1979

Spółdzielnia Pracy Usług Meblarsko-Lokatorskich,
Wrocław, Polska (Wacław Szeptun, Michał Smielski,
Edward Podulka).
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Wielofunkcyjny zestaw mebli

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
wielofunkcyjnego zestawu mebli przeznaczonego zwła
szcza do małych mieszkań.
Zestaw mebli według wzoru charakteryzuje się
tym, że zawiera łączone ze sobą w jedną całość na
rożną kanapę (1) oraz skrzyniowe taborety (2) któ
rych tapicerowane siedziska (3) i pojemniki (4) mają
równą wysokość, przy czym taborety (2) są zaopatrzo
ne w wysuwne zaczepy (5), które poprzez kanały (7)
wykonane w bocznych ścianach pojemników (4) tych
taboretów i w bocznej ścianie pojemnika (4) naroż
nej kanapy (1) za pomocą oporowych listew (9)
utrzymują połączone taborety (2) z narożną kanapą
(1) tworząc dwuosobowy tapczan sypialny, a po roz
łączeniu kanapę i taborety do siedzenia.
(2 zastrzeżenia)
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niej oskrzyni (11) i na górnej krawędzi przegrody (8)
umieszczone są listwy (12, 13) z wpustem (14). Końce
listew (12), (13) łączą Nsię w środkowej części przed
niej oskrzyni (11) pod kątem 90°. Górne krawędzie
(17) boków (2), (3) są zaokrąglone z wybrzuszeniem
wystającym do wewnątrz kanapy. Klapy pojemni
ków (9), (10) mają ścięty jeden róg (19). Kanapa ma
pięć wariantów ustawienia od „A" do „D".
(1 zastrzeżenie)
A47J
F16H

W. 61302

12.03.1979

Zakłady Metalowe 2 M „Predom-Mesko", Skarży
sko-Kamienna, Polska (Radosław Kałużyński, Tadeusz
Materek, Stanisław Łukomski).
Przekładnia napędu rożen i opiekaczy
Przekładnia napędu rożen i opiekaczy według wy
nalazku wyposażona jest w silnik elektryczny o ułam
kowej mocy i ma trzystopniową przekładnię zębatą
kowej mocy i ma trzystopniową przekładnię zębatą
o szczególnym usytuowaniu wałków kół zębatych dla
uzyskania możliwie najmniejszych gabarytów przy
danym przełożeniu i mocy przekładni.
Wałek stały (3) osadzony jest jednym końcem w
nakładce (4) korpusu przekładni, a drugim końcem
w wałku obrotowym (9). Wałek obrotowy (9) z kołem
zębatym zdawczym (8) ułożyskowany jest promienio
wo i osiowo w tulei (11) osadzonej na stałe w pod
stawie (7).
Nakładka (4) wyposażona jest w ramiona (13) i za
pomocą ich połączona jest w znany sposób z podsta
wą (7), tworząc korpus przekładni.
(2 zastrzeżenia)

A47C

W. 61903

04.06.1979

Katowickie Fabryki Mebli, Katowice, Polska (Nikola Iwanow, Józef Mazurkiewicz, Władysława Ró
życka).
Kanapa rozkładana
Kanapa rozkładana składa się ze skrzyni (1), w któ
rej tylna oskrzynia (7) wystaje stanowiąc ścianę oparciową, przegrody (8) tworzącej w skrzyni (1) dwa po
jemniki przykrywane klapami (9), (10), dwóch boków
tapicerowanych (2), (3), zamocowanej na ramie po
duchy siedzeniowej (4) i dwóch luźnych poduch oparciowych (6), (7). Do dolnego rogu ramy siedzeniowej
(4) przytwierdzony jest zawias (15), na którego luź
nym ramieniu umieszczony jest prostopadle usytuo
wany bolec (16). Na połowie górnej krawędzi przed-

A47K

W. 62183

16.07.1979

Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Betesca", Białystok,
Polska (Piotr Warpechowski, Stanisław Kuźma, Ta
deusz Bielawski).
Wieszak hakowy potrójny
Wieszak hakowy potrójny stanowi element wypo
sażenia łazienki.
Wieszak wykonany jest z korpusu (1) wykonanego
w postaci belki z dwoma otworami (2) do mocowa
nia wieszaka. Korpus (1) ma na końcach i w środku
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belki zagięcia w kształcie haka. Część wieszaka mię
dzy hakami jest przykryta nakładką (3), która ma
powierzchnie metalizowane.
(1 zastrzeżenie)
A47K

W. 62184

16.07.1979

Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Belesca", Białystok,
Polska (Warpechowski Piotr, Kuźma Stanisław, Bie
lawski Tadeusz).
Wieszak dwuramienny
Wieszak dwuramienny służy jako element wyposa
żenia łazienki.
Wieszak składa się z korpusu (1), który ma wyko
nane wybrania (2) z otworami (3) do mocowania wie
szaka. Wybranie (2) jest przykryte nakładką (4) o me
talizowanych powierzchniach. Korpus (1) stanowi
z ramionami (5) monolityczną budowę. Ramiona (5)
są rozstawione w dwóch poziomach i dwóch różnych
osiach.
(1 zastrzeżenie)

A47K

W. 62186
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wieszaka. Wykonane
mocowaniu wieszaka
rej powierzchnie są
konany z tworzywa

w korpusie wybranie (3) po za
jest zakrywane nasadką (4), któ
metalizowane. Wieszak jest wy
sztucznego metodą wtryskową.
(1 zastrzeżenie)

A47K

W. 62195

16.07.1979

Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Betesca", Białystok,
Polska (Piotr Wapechowski, Stanisław Kuźma, Ta
deusz Bielawski).
Wieszak na szczotki do zębów z pojemnikiem
Wieszak na szczotki do zębów z pojemnikiem słu
ży jako element wyposażenia łazienki.
Wieszak o okrągłej podstawie (1) ma wykonane
otwory (2), w które wkładane są szczotki opierając
się włosiem o podstawę. Podstawa (1) ma wybranie
w które wchodzi pojemnik (3). Strona przyścienna
wieszaka ma odsądzenie (4) z otworami (5), które są
przykryte nakładką (6) o powierzchniach metalizo
wanych.
(1 zastrzeżenie)

16.07.1979

Chemiczna Spółdzielnia Pracy Betesca, Białystok,
Polska (Piotr Warpechowski, Stanisław Kuźma, Ta
deusz Bielawski).

A47K

W. 62329

31.07.1979

Waldemar Kryński, Łódź, Polska (Waldemar Kryń
ski).

Wieszak hakowy pojedynczy

Wieszak miniaturowy

Wieszak hakowy pojedynczy służy jako element
wyposażenia łazienki.
Wieszak składa się z korpusu (1) ukształtowanego
w wytrzymałą postać haka. Powierzchnia przyścien
na ma wykonane dwa otwory (2) do umocowania

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia łatwego do zamocowania wieszaka.
Wieszak według wzoru ma główkę (1) w kształcie
walca, która w dolnej części ma zbieżne wydłużenie
(2) zakończone haczykiem (3). W główce znajdują się
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przyściennej (17). Ściany boczne (1) przedzielone są
poręczą (13) na część górną zabudowaną siatką sta
lową (18) i dolną, w której są przesuwne kolumny (10).
Kolumna (10) ma dwie pary kół jezdnych (12).
(2 zastrzeżenia)

przelotowe otwory rozmieszczone w ten sposób, że
połączenie trzech skrajnych tworzy trójkąt równora
mienny lub równoboczny, a w otworach tych osa
dzone są kołki.
(1 zastrzeżenie
A16D
A61G

W. 62228
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20.07.1979

Śląska Akademia Medyczna im. L. Waryńskiego,
Katowice, Polska (Tatiana Gierek, Grzegorz Namy
słowski, Grażyna Miodońska-Gomoluch).
Stolik do zabiegów na zwierzętach doświadczalnych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji
stolika umożliwiającego wykonywanie zabiegów na
zwierzętach oraz dokonywanie pomiarów elektrokochleometrycznych.
Stolik do zabiegów według wzoru użytkowego ma
niski uchwyt regulowany (1) wyposażony w łukowa
tą płytkę ściętą ku dołowi (3) zaopatrzoną w łukowa
te nacięcie (7). Ponadto stolik ma wysoki uchwyt
regulowany (2) wyposażony w łukowatą płytkę ścię
tą ku dołowi (4), mającą nacięcia wzdłużne (8) i jest
zaopatrzony w łukowate nacięcia (7). Uchwyty regu
lowane (1 i 2) mocowane są śrubami (13) w nacię
ciach prostych płyty stolika (6) i w nacięciach łuko
watych (7). Stolik do zabiegów wyposażony jest w
statyw z generatorem elektroakustycznym (9) oraz w
statyw z elektrodą czynną (10), której położenie re
guluje śruba mikrometryczna (11). Stolik umożliwia
unieruchomienie głowy zwierzęcia i wygodne prowa
dzenie doświadczalnych operacji w tak małym polu
operacyjnym jak ucho. Zamontowanie dodatkowo
urządzenia nadawczo-odbiorczego w sposób zasadni
czy wpływa na jakość wyników badań biopotencjałów ucha.
(2 zastrzeżenia)

A63B

W. 61904

05.06.1979

Zakłady Odzieży i Sprzętu Sportowego „POLSPORT", Łódź, Polska (Włodzimierz Wroński, Zbi
gniew Kieler, Stefan Stefański).
Pływak do nauki pływania
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia pływaka służącego jako pomoc do nauki pływa
nia dla dzieci.
Pływak wykonany według wzoru składa się z dwóch
kul (2), wypełnionych powietrzem, połączonych szczel
nie łącznikiem (1), który stanowi jednocześnie uchwyt.
(1 zastrzeżenie)

A63B

W. 62178

16.07.1979

Pierwszeństwo: 17.01.1979 - Jugosławia (nr M-18/79)
Kombinat SPORT, Belgrad, Jugosławia.
Rękawice bokserskie bez szwu
A61H

W. 62282

28.07.1979

Zakład Usług Technicznych, Opole, Polska (Adam
Mazurkiewicz, Stanisław Andruszkiewicz, Jan Dębowski).
Kabina do ćwiczeń rehabilitacyjnych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejsze
nia ciężaru i pracochłonności wykonania kabiny.
Kabina składa się z dwu ścian bocznych (1), ściany
tylnej (2), ściany sufitowej (3), powierzchni (4), i kraty

I
|

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
rękawic bokserskich nie mających szwu między po
wierzchnią uderzeniową a powierzchnią ochraniającą
kciuk.
Skórzane rękawice bokserskie bez szwu, z górną ze
wnętrzną płaszczyzną uderzeniową zawiniętą w kie
runku wnętrza dłoni i połączoną z poweirzchniami
wewnętrznymi szwem ciągłym, charakteryzują się
tym, że powierzchnia (1) uderzeniowa i powierzchnia
(2) ochraniająca kciuk są zawinięte w kierunku we
wnętrznych powierzchni (3, 4) uformowanych z jed
nego kawałka skóry.
(1 zastrzeżenie)
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A63F
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W. 62252
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25.07.1979

Zakład Doświadczalny Regionalnego Związku Spół
dzielni Inwalidów, Zielona Góra, Polska (Kazimierz
Dziadosz).
Układanka geograficzna
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia układanki służącej jako pomoc dydaktyczna w
utrwalaniu wiadomości o podziale administracyjnym
kraju.

Układanka składa się z elementów (1) wykonanych
z różnokolorowego tworzywa sztucznego i mających
obrys zewnętrzny odpowiadający kształtowi poszcze
gólnych obszarów administracyjnych kraju. Każdy
z elementów (1) wyposażony jest w opis (3) charak
teryzujący bardziej szczegółowo dany obszar admini
stracyjny.
Elementy (1) umieszczone są w pudełku (2) a wolna
powierzchnia pudełka wypełniona jest elementami
zewnętrznymi (4).
(2 zastrzeżenia)

Dział B
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B21F

W. 62445

23.08.1979

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte Gdynia, Polska (Narcyz Klatka, Włady
sław Piotrowski).
Urządzenie do współosiowego łączenia końcówek
drutowych o różnych średnicach
Wzór rozwiązuje zagadnienie pewnego łączenia, tam
gdzie nie można stosować lutowania i zgrzewania,
końcówek drutowych o średnicach od 0,8 do 4 mm.
Urządzenie według wzoru ma postać tulei prowadniczej (2), w której z jednego końca nawiercony jest
większy otwór (3) a z drugiego końca otwór o mniej
szej średnicy (5). W grubszej końcówce drutowej na
wiercony jest otwór (4) za pomocą wiertła prowadzo
nego przez otwór o mniejszej średnicy (5). Cieńszą
końcówkę drutową (6) obciska materiał grubszej koń
cówki drutowej przy obciśnięciu tulei prowadniczej (2).
(1 zastrzeżenie)

B22C
B07B

W. 62443

23.08.1979

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Andrzej
Pająk, Andrzej Krawczyk, Tadeusz Olszowski, Adam
Jachowicz, Andrzej Marzencki, Stanisław Burda).

Urządzenie do oczyszczania piasków formierskich
Urządzenie do oczyszczania piasków formierskich,
zbudowane jest z trzyczęściowej komory (1) o stop
niowo zwiększającym się od dołu przekroju poprzecz
nym. Dolna część komory na swym obwodzie ma
dwa otwory wlotowe (5) umieszczone naprzeciw sie
bie. Od dołu komora zakończona jest trzema zbior
nikami (2) i (3). Nad środkowym zbiornikiem (3) prze
znaczonym na oczyszczony piasek zamontowane jest
sito (7) o określonym prześwicie oczek, a skrajne
zbiorniki (2) przeznaczone na piasek oczyszczany, po
łączone są przewodami (10) z otworami wlotowymi
(5). Do przewodów (10) podłączone są dysze inżektorowe (4). W górnej podstawie komory znajdują się
otwory (6) do odciągu zapylonego powietrza oraz
otwór zasypowy (9), pod którym umieszczony jest
rozdzielacz nadawy (8).
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Urządzenie znajduje zastosowanie do regeneracji
osnowy wybitej masy formierskiej lub rdzeniowej
a także do odpylania i oczyszczania piasku świeżego
lub regeneratu otrzymanego inną metodą.
(2 zastrzeżenia)
B23C

W. 62431

22.08.1979

Centrum
Badawczo-Konstrukcyjne
Obrabiarek,
Pruszków, Polska (Przemysław Slósarczyk, Jerzy Zacharzewski).
Frezarka wspornikowa

B23P

Przedmiotem wzoru użytkowego jest frezarka
wspornikowa ze skrętnym stołem złożona z korpusu
stojaka zaopatrzonego w belkę z okularami dla osa
dzenia trzpienia narzędzia oraz w usytowaną na pio
nowych prowadnicach stojaka konsolę ze stołem ro
boczym krzyżowym.
Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sztyw
ności obrabiarki, uproszczenia technoolgii wykona
nia korpusów i ułatwienia montażu obrabiarki.
Korpus stojaka (1) ma postać prostopadłościanu,
którego naroża (2) zaopatrzone sęą w pionowe żebra
(3), w przekroju poprzecznym w postaci kątowników i
łączą się z poziomymi żebrami (4) usytuowanymi na
zewnętrznych ścianach (5) korpusu, zaś podstawa (7)
zaopatrzona jest w dwa wzdłużne żebra (8) połączone
pionwą ścianą (9) łączącą się poziomymi ścianami (10)
ze ścianami bocznymi (11) tworząc sztywną belkę,
która połączona jest ze skośnymi płaszczyznami (12)
umożliwiającymi odprowadzanie chłodziwa do w n ę 
trza korpusu podstawy (7) przez otwory zlewowe (13),
przy czym na zewnętrznych powierzchniach ścian (5)
usytuowane są osłony (6) w postaci płaskich blach.
(2 zastrzeżenia)

W. 62467

31.08.1979

Fabryka Pras Automatycznych „PONAR-PLASOMAT", Zakład nr 3 „Wykromet", Częstochowa, Pol
ska (Wiesław Pałka).
Uchwyt do mocowania elektrod
Przedmiotem wzoru jest uchwyt do mocowania
elektrod, w szczególności elektrod pierścieniowych,
w obrabiarkach do obróbki elektroerozyjnej.
Uchwyt składa się z korpusu (1) zaopatrzonego w
walcową komorę płuczącą (5) z otworem (6) dla koń
cówki doprowadzającej ciecz dielektryczną, do któ
rego mocowana jest, za pomocą bazowych kołków
(3) z gwintem, zaopatrzonych w dociskowy kołnierz
(7) oraz mocujące nakrętki (8) z podkładkami (9) usta
lająca płytka (2) mocująca pierścieniową elektrodę
(4) w otworze (10) za pomocą zabezpieczającej śru
by (11).
(1 zastrzeżenie)

B25B
F21L

W. 62068

03.07.1979

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Gór
nicze „KONRAD", Iwiny, Polska (Mieczysław Dzik).
Uchwyt przyssawkowy do żarówek

B23K

W. 62456

28.08.1979

Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Prze
mysłowego, Sosnowiec, Polska (Marek Kulawiak, Ste
fan Machniowski).
Cyrkiel do wypalania otworów i łuków
Cyrkiel do wypalania otworów lub łuków składa
jący się z ramienia z konikiem i z koła jezdnego we
dług wzoru charakteryzuje się tym, że w osi ramie
nia (1) cyrkla znajduje się zespół mocujący palnik,
składający się z oprawki (2) ułożyskowanej w gnieź
dzie (3) za pośrednictwem łożyska (4).
Taka konstrukcja cyrkla pozwala spawaczowi wy
palać okręg stojąc w miejscu i eliminuje niebezpie
czeństwo przepalenia przewodów gazowych.
(1 zastrzeżenie)

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt przys
sawkowy służący do wkręcania i wykręcania żaró
wek w obudowach trudnodostępnych, jak np. w ta
blicach sygnalizacyjnych, szafach sterowniczych i in
nych urządzeniach.
Uchwyt przyssawkowy składa się z rękojeści (1),
połączonej szczelnie z przyssawką (2) wykonaną z gu
my, która obejmuje i zasysa żarówkę (3).
(1 zastrzeżenie)

Nr 12 (170) 1980
B25B

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
W. 62092

06.07.1979

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama", Rybnik, Pol
ska (Afred Hoppe, Bolesław Koźlik).
Nastawna podbudowa imadła
Przedmiotem wzoru użytkowego jest nastawna pod
budowa imadła zabudowanego na stole ślusarskim,
zwłaszcza w warsztatach szkolnych.
Wzór rozwiązuje zagadnienie umożliwienia regu
lacji wysokości położenia
imadła nad stołem ślusar
skim zależnie od wj r sokości pracownika, jak również
w celu uzyskania dostatecznej swobody operowania
przedmiotami o znacznej szerokości.
Nastawna podbudowa imadła ślusarskiego, zawiera
nieruchomą obudowę (1) przymocowaną w sposób
znany do płyty (2) stołu. Wewnątrz obudowy (1) znaj
duje się przesuwna tuleja (3) wyposażona w kołnierz
(4), do którego poprzez pokrywę (5) zamocowane jest
imadło (6). Tuleja (3) ma denko (7) z przytwierdzoną
do niego nakrętką (8), z którą współpracuje regula
cyjna śruba (9) z pokrętłem. Śruba (9) osadzona jest
obrotowo i nieprzesuwnie w czołowej ściance (11)
obudowy (1). Do bocznej ścianki (12) tulei (3) zamo
cowany jest wystający wpust (13) mający swobodę
przesuwu pionowego w podłużnym rowku (14) obu
dowy (1).
(2 zastrzeżenia)

Urządzenie podawczo załadowawcze rur ma stałą
nośną ramę (1) połączoną z ruchomą ramą (2) przy
pomocy mechanizmu (S) podnoszenia.
Na stałej nośnej ramie (1) osadzony jest mecha
nizm (12) przesuwu poprzecznego kontenera.
(1 zastrzeżenie)
B26B

W. 62144

11.07.1979

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrę
towego „Promor", Gdańsk-Wrzeszcz, Polska (Boni
facy Domański).
Urządzenie podawczo-załadowcze rur
Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie
podawczo-załadowcze rur szczególnie przydatne w
stoczniach produkcyjnych w wydziałach rurarskich
wyposażonych w linie cięcia rur.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększe
nia wydajności podawania rur na linie cięcia.

W. 62244

25.07.1979

Krzysztof Łubgan, Łódź, Polska (Krzysztof Łubgan).
Nożyczki z rozłączanymi ostrzami
Przedmiotem wzoru użytkowego są nożyczki z roz
łączanymi ostrzami, zwłaszcza do strzyżenia włosów.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji
nożyczek, w których jest możliwa wymiana samych
ostrzy przy zachowaniu rękojeści.
Nożyczki składają się z ostrzy i rękojeści zakoń
czonych kabłąkowatymi uchwytami, przy czym ostrza
(1) połączone są rozłącznie z rękojeściami (2) śruba
mi (3). Ostrza (1) mają na współpracujących ze sobą
płaszczyznach wklęsłość (4), oraz ryflowane tnące
krawędzie (5). Na jednej rękojeści (2) mają umiesz
czony regulator (6) korygujący zbieżność ostrzy (1),
a na drugiej rękojeści (2) zderzak (7).
(2 zastrzeżenia)

B26D
B25J
B65G
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W. 62254

25.07.1979

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, Ka
towice, Polska (Jan Górniak, Jan Gałuszka, Mieczy
sław Jonderko, Henryk Juraszczyk, Wacław Smółka).
Urządzenie do cięcia przewodów
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji
urządzenia cechującego się dużą wydajnością.
Urządzenie do cięcia przewodów ma na płycie pod
stawowej (17) zespół dociskający (14) oraz dwa wspor-
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niki (15), w których zamocowany jest wałek napę
dowy (3) z osadzonym na nim nożem (4) i stożkiem
podającym (1). Stożek (1) współpracuje z drugim stoż
kiem (2), który dociska ucinany przewód (13) do stoż
ka (1). Przewód (13) prowadzony jest w dwóch pro
wadnikach (8) i elastycznej rurce (9). (1 zastrzeżenie)

B28B
E04G

W. 62438

22.08.1979

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych „Kolbet",
Suwałki-Papiernia, Polska (Franciszek Butkiewicz,
Roman Wasiuk, Bernard Andruszkiewicz, Janusz
Szulc, Antoni Staniszewski, Ryszard Moryc, Marek
Matusiewicz).
Forma do produkcji elementów strunobetonowych
zwłaszcza podkładów kolejowych"
Wzór rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia praco
chłonności produkcji elementów strunobetonowych.
Forma składa się z dwóch koryt stalowych (1) i (2)
w kształcie ceownika.
Pracujące w ciągu technologicznym formy łączone
są ze sobą poprzez zastawkę (3). Forma wykonana
jest z gumy i ma wykonane uchwyty (6) do jej wyj
mowania i układania oraz wycięcia (7) przez które
przechodzą pręty sprężające. Formy zespalane są ze
sobą przy pomocy łączników (5) zakładanych na za
czepy (4).
(1 zastrzeżenie)

B41D

W. 62256

25.07.1979

Adam Leichardt, Kraków, Polska (Adam Leichardt).
Gładzik poligraficzny
Przedmiotem wzoru użytkowego jest gładzik poli
graficzny do przenoszenia znaków graficznych z noś
nika na podłoże.
Gładzik według wzoru użytkowego ma trzonek (1)
na. którego jednym końcu jest osadzona nasadka (2)
ze stożkiem (3) zakończonym kulką (4) a na drugim
końcu nasadka (5) z wypukłym gładzikiem (6).
(1 zastrzeżenie!

B29H

W. 62334

30.07.1979

Spółdzielnia Pracy „Chemik", Police, Polska (Bog
dan Selecki).
Element oprzyrządowania głowicy wytłaczarki
Element według wzoru oprzyrządowania głowicy
wytłaczarki, pełniący funkcję rozdzielacza uplastycz
nionego materiału podawanego przez ślimak, umożli
wia wykonywanie uszczelek do słoi Wecka lub po
dobnych wyrobów gumowych. Element tan rna wie
niec (5) i piastę (7), połączone jednym ramieniem (6),
które w głowicy (1) wytłaczarki usytuowane jest w
położeniu odpowiadającym języczkowi uszczelki.
(1 zastrzeżenie)

B41F

W. 62059

02.07.1979

Gdańskie Zakłady Elektroniczne „Unimor", Gdańsk,
Polska (Jan Jędrzejewski, Marian Jędrzejewski^
Urządzenie do napinania sit drukarskich
Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do
napinania sit drukarskich przeznaczonych do sito
druku.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia urządzenia przy stosowaniu którego nie zachodzi
konieczność korzystania ze źródła sprężonego gazu.
Urządzenie do napinania sit drukarskich pozwala
jące na równomierne i prostopadłe napięcie tkaniny.
sita zawiera dwie pary wzajemnie prostopadłych
szczęk (1) współpracujących za pośrednictwem cięgien
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W. 62330

31.07.1979

Zgłoszenie dodatkowe
do prawa ochronnego nr Ru 22301
Stefan Piętowski, Ziemisław Gintowt, Warszawa,
Polska (Stefan Piętowski, Ziemisław Gintowt).
Przyrząd do otwierania butelek, słoików,
puszek blaszanych lub tym podobnych naczyń
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększe
nia uniwersalności przyrządu.
Przyrząd do otwierania butelek, słoików i puszek
blaszanych ma uchwyt (1) w postaci korytka dla osa
dzenia w nim korkociągu (2) przytrzymywanego sprę
żyną (3), której zagięty koniec tworzy ostrze (4) oraz
ma urządzenie (7) w postaci korytka osadzonego obro
towo wewnątrz korytka uchwytu (1). Na drugim koń
cu uchwytu (1) przeciwległym umieszczonemu ostrzu
(4) zamocowany jest na ściance korytka uchwytu (1)
nożyk (6). Korytko urządzenia (7) znajdujące się nad
ostrzem (4) ma na swych bocznych ścianach po dwa
symetryczne wycięcia, z których jedno umieszczone
na końcu ma kształt łuku z prostym przedłużeniem,
tworzące ząb (10), zaś drugie podłużne, leżące rów
nolegle do podstawy korytka ma na swym końcu ko
liste zakończenie tworzące zaczep (9) ze ściętym łu
kowo obrzeżem korytka urządzenia (7). (1 zastrzeżenie)

zębatych (2) z aretowanymi wózkami (3) umieszczo
nymi na parach wzajemnie prostopadłych szyn (4).
Cięgna zębate (2) zazębione są zębatkami (5) umiesz
czonymi w aretowanych wózkach (3) i uruchomionych
umieszczonymi na ich osiach dźwigniami.
Szczęki wyposażone są w rowki trapezowe (8)
i paski gumy (9), zaś zaciskanie szczęk odbywa się
przy pomocy klinów (10) naciskanych przez zaciskacze (11).
(2 zastrzeżenia)

Dział E
BUDOWNICTWO: GÓRNICTWO
E01C

W. 62345

01.08.1079

Miejskie Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych,
Łódź, Polska (Jerzy Krężel, Ryszard Kosmalski).

gadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest możliwość
zastosowania podczas procesu wytwarzania jak i tran
sportu, prostych dostępnych urządzeń mechanizujących prace.
'
(1 zastrzeżenie)

Prefabrykowany krawężnik drogowy
Prefabrykowany krawężnik drogowy o przekroju
poprzecznym w kształcie pięcioboku ma w dolnej
części dwa : przelotowe trapezowe wycięcia (4). Za-

E04C
E04B

Wl 61970

16.06.1979

Krakowskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej,
Kraków, Polska (Tadeusz Domin, Janusz Bochenek,
Otmar Strokosz).
Płyta wiórkowo-betonowa
Wzór rozwiązuje zagadnienie wykonania ścianek
działowych bez konieczności stosowania ram jako sa
modzielnej konstrukcji.
Płyta według wzoru charakteryzuje się tym, że na
dłuższym boku ma wycięcie (1), a na boku przeciw
ległym występ (2), przy czym wycięcie (1) i występ
(2) mają kształt trapezu i znajdują się w osi symetrii
płyty, równoległej do jej krótszych boków.
Płyty układa się w ten sposób, aby występy (2)
wchodziły do odpowiednich wycięć (1) wcześniej wy
pełnionych częściowo zaprawą, która po związaniu
utrwali je w sąsiadujących płytach. (1 zastrzeżenie)
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w robocznym położeniu listewka górna (1) tworzy z
listewką boczną (5) kąt prosty, a listewka dolna (3)
z listewką boczną (5) kąt ostry.
Listwa uniemożliwia ściekanie wody za wannę i za
bezpiecza przed zawilgoceniem ścian i stropów.
(1 zastrzeżenie)

E04C
E04B

W. 61971

16.06.1979

Krakowskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej,
Kraków, Polska (Tadeusz Domin, Janusz Bochenek,
Otmar Strokosz).
Płyta wiórkowo-betonowa
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzy
skanie takiej sztywności płyt, która nie wymaga sto
sowania dodatkowej konstrukcji nośnej.
Płyta wiórkowo-betonowa przeznaczona na ścianki
działowe charakteryzuje się tym, że w podstawie
i ścianie przeciwległej ma po dwa pionowe wydrą
żenia (1) rozmieszczone symetrycznie względem osi
symetrii płyty prostopadłej do podstawy oraz w od
ległości od osi równej 1/4 długości podstawy płyty.
Płyty układa się w ten sposób, aby bolce usztyw
niające konstrukcję ścianki wchodziły do przewidzia
nych na ten cel wydrążeń (1) wcześniej wypełnionych
częściowo zaprawą.
(1 zastrzeżenie)

E05B

W. 62449

27.08.1979

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń
Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż", Lublin,
Polska (Henryk Sówka, Jan Rozkosz, Czesław Ochal).
Zamek zasuwkowy ryglowy
zwłaszcza dla urządzeń elektroenergetycznych
Wzór rozwiązuje zagadnienie skutecznego zabezpie
czenia urządzeń elektroenergetycznych przed dostę
pem osób nieupoważnionych. Zamek zasuwkowy-ryglowy służy do zamykania urządzeń elektroenerge
tycznych wysokiego napięcia i niskiego napięcia. Za
mek zawiera pokrętło (3) z kołkiem (14) o jednako
wej średnicy, który w zależności od zastosowania
zamka ma dwie różne długości. Kluczem (13) z otwo
rem krótszym nie można otworzyć zamka z kołkiem
(14) dłuższym, natomiast kluczem (13) z otworem
dłuższym można otworzyć zamki mające pokrętło (3)
z kołkiem (14) o dwóch różnych długościach.
(1 zastrzeżenie)

E04F
E03C
A47K

W. 62458

29.08.1979

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy
słu Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast", Poznań, Polska (Krystyna Ziemkiewicz, Stani
sław Przychodzki, Stanisław Pawłowski, Józef Na
pierała).
Listwa do wypełniania szczeliny
między obrzeżem wanny,
a ścianą łazienki z tworzywa sztucznego
Listwa do wypełnienia szczeliny między obrzeżem
wanny a ścianą łazienki wykonana z tworzywa sztucz
nego. Składa się z listewki górnej (1) spoczywającej na
powierzchni górnej obrzeża (2) wanny, listewki dolnej
(3) zaopatrzonej w pogrubioną krawędź (4) obejmującą
krawędź obrzeża (2) wanny oraz listewki bocznej (5)
przylegającej do ściany (6) połączone ze sobą tak, że
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W. 62421
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21.08.1979

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Stolarki Budowlanej, Wołomin. Polska (Janusz Szy
dłowski, Eugeniusz Sadurski, Zdzisław Olendzki, Ce
zary Góralski, Piotr Goszczyński).
Element na ramiak okna jednoramowego
Wzór rozwiązuje zagadnienie zastosowania tarnicy
o mniejszych przekrojach oraz wyeliminowania pro
filowej obróbki mechanicznej.
Element na ramiak okna jednoramowego składa się
z trzech listew prostokątnych połączonych ze sobą
spoiną klejową, z których zewnętrzna najszersza (1)
przylega do listwy środkowej (2), o szerokości mniej
szej o wysokość przylgi i wrębu elementu. Listwa
środkowa składa się z prostokątnych listewek i przy
lega do listwy wewnętrznej o szerokości mniejszej
o wysokość wrębu elementu. Listwy połączone są w
ten sposób, że element od strony ościeżnicy ma kształt
profilu pięcioodcinkowego prostego z dwustopniowym
wręgiem prostym, a od strony przyszybowej profil
trzyodcinkowy niesymetryczny z wręgiem prostym.
(2 zastrzeżenia)

E21D

W. 62472

29.06.1979

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Sta
nisław Łaboński, Jan Perek, Rufin Wojtyczka, Jan
Homel, Krystian Albrecht).
Stojak górniczej obudowy podatnej
Wzór rozwiązuje zagadnienie zapewnienia przegu
bowego połączenia stropnicy i stojaka w płaszczyź
nie odrzwi oraz pewnego bezpoślizgowego ustawienia
stojaka w dowolnym miejscu stropnicy z zachowa
niem pełnej stateczności odrzwi.
Cel- osiągnięto za pomocą stojaka z głowicą wypo
sażoną w śrubę (8) jednostronnie zakończoną na
krętką i przechodzącą przez otwory wykonane w wy
stępach (7) korytka (6). Na śrubie (8), na zewnątrz
występów (7), osadzone są nakładki (9), które łącznie
ze śrubą (8) i występami (7) obejmują ze wszystkich
stron podstawę stropnicy (5). Do dolnej powierzchni
korytka (6) przytwierdzone są trwale pionowe wspor
niki (10) i (11), które zewnętrznie i wewnętrznie usta
lają głowicę na kształtowym rdzenniku (1) stojaka.
(1 zastrzeżnie)
E06B

W. 62423

21.08.1980

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Stolarki Budowlanej, Wołomin, Polska (Janusz Szy
dłowski, Eugeniusz Sadurski, Zdzisław Olendzki, Ce
zary Góralski, Piotr Goszczyński).
Element z drewna do wykonania ościeżnicy
szczególnie okiennej
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest moż
liwość wykorzystania tarcicy o mniejszej grubości.
Element z drewna do wykonania ościeżnicy, szcze
gólnie okiennej, ma z jednej strony kształt profilu
wręga prostego (6) natomiast po stronie przeciwle
głej profil o zarysie ciągłym w postaci linii prostej (1).
Profil ten tworzą trzy prostokątne listewki połączone
ze sobą spoiną klejową, przy czym jedna z nich jest
szersza o wysokość wrębu elementu. (2 zastrzeżenia)

Dział F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
F02M

W. 58935

03.02.1978

Pierwszeństwo: 04.02.1977 - Wielka Brytania
(nr 978764)
Lucas Industries Limited, Birmingham, Wielka Bry
tania (Peter Howes).

Wtryskiwacz
Wtryskiwacz paliwa silnika wysokoprężnego ma
dwuczęściowy korpus i cylindryczną końcówkę. Gór
ny element korpusu ma dwa odcinki z gwintem ze
wnętrznym, rozdzielone występem o zarysie sześcio
kątnym. Dolny element korpusu ma występ o żary-
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sie sześciokątnym nagwintowany od wewnątrz, oraz
odcinek z gwintem zewnętrznym zakończony częścią
cylindryczną z zaokrągloną krawędzią. (1 zastrzeżenie)
F02M

W. 58936

03.02.1978

Pierwszeństwo: 04.02.1977 - Wielka Brytania
(nr 978763)
Lucas Industries Limited, Birmingham, Wielka Bry
tania (Peter Howes).

Nr 12 (170) 1980

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyelimino
wania możliwości powstawania naprężeń powodują
cych pęknięcie płyty rozrządczej, polepszenia szczel
ności.
Elementem łączącym płytę rozrządczą (3) z króćcem
wylotowym (4) jest kanał wylotowy (1), którego oba
końce są takie same i równoległe względem siebie
i są zabezpieczone uszczelkami (2) o kształcie tulejki
z obwodowymi rowkami tworzącymi pierścienie
o przekroju trójkątnym.
(1 zastrzeżenie)

Wtryskiwacz
Wtryskiwacz paliwa silnika wysokoprężnego cha
rakteryzuje się tym, że ma jednoczęściowy^ korpus
z dwoma odcinkami gwintowanymi, rozdzielonymi
występem o zarysie sześciokątnym, przy czym, dolna
część korpusu ma kształt kopuły.
(1 zastrzeżenie)
F16B

W. 62072

05.07.1979

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego
„Predom-Termet", Świebodzice, Polska (Jan Kościel
niak, Nikos Paparakis, Walerian Łuczka).
Uchwyt szybko rozłączny do mechanizmów sterowania
gazowych urządzeń wodogrzewczych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejsze
nia pracochłonności wytwarzania oraz uproszczenia
obróbki technologicznej elementów złącznych.
Uchwyt szybko rozłączny zbudowany jest z części
chwytnej (8) wyposażonej w obsadę złączną (7), w któ
rej otwór wewnętrzny zawiera dwa przeciwległe wy
stępy zaczepowe (6). Opierają się one o rowki oporo
we (5) trzpienia sterującego (1). Część chwytna (8) zo
staje połączona z trzpieniem sterującym (1) przez wsu
nięcie obsady złącznej (7) na ścianki poślizgowe (3).
Rozłączenie uchwytu sterującego następuje przez po
wrotne wysunięcie obsady złącznej (7) z trzpienia ste
rującego (1).
(1 zastrzeżenie)

F16B
E04G

W. 62416

17.08.1979

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Mate
riałów Budowlanych „ZREMB", Wrocław, Polska (Ja
nusz Bondyra).
Zacisk ściągu płaskiego do spinania deskowań ścian,
zwłaszcza zbieżnych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie
nia spinania płyt deskowań ścian o zbieżności do 7°
oraz umożliwienia mocowania zacisku w dowolnym
miejscu na długości ściegu płaskiego.
Zacisk ściągu płaskiego stanowi korpus (1) ze śrubą
dociskową (2), do którego przymocowana jest płytka
oporowa (3). Między korpusem (1) a płytką oporową
(3) utworzona jest szczelina (4) do wsunięcia końców
ki ściągu płaskiego (5). Płytka oporowa (3) ma wy
branie (6) usytuowane prostopadle do osi szczeliny (4).
(1 zastrzeżenie)

F16B

W. 62153

11.07.1979

Zakłady Zmechanizowanego sprzętu Domowego
„PREDOM-METRIX", Tczew, Polska (Mieczysław Polewicz, Zenon Ormianin).
Połączenie płyty rozrządczej gazomierza
z króćcem wylotowym
Przedmiotem wzoru użytkowego jest połączenie pły
ty rozrządczej z króćcem wylotowym w gazomierzu
miechowym o rozrządzie suwakowym.

F16C

W. 62148

10.07.1979

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Sprzętu
Sportowego i Turystycznego „Polsport", Warszawa,
Polska (Kazimierz Wolski, Jerzy Orłowski).
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Obudowa łożyska

F16C

Przedmiotem wzoru użytkowego jest obudowa łoży
ska zwłaszcza w kółku wrotki.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze
nia budowy i technologii, zapewnienia wystarczają
cej wytrzymałości.
Obudowa łożyska wykonana w kształcie zwiniętej
rurki (1) z taśmy stalowej ma perforowane otwory.
Obudowa (1) wtapiana jest w czasie wtrysku tworzy
wa sztucznego w uformowaną oponkę (3) mającą na
środku zewnętrznej płaszczyzny ściankę (4) zakrywa
jącą obudowę (1).
(1 zastrzeżenie)

F16C

W. 62162

14.07.1979
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W. 62171

13.07.1979

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Krosno", Krosno, Polska (Edward Kłeczek).
Przegub płaski z blokadą położenia
Przedmiotem wzoru użytkowego jest przegub płaski
z blokadą położenia zwłaszcza przegub pokrywy
zbiornika schładzalnika mleka o poziomej osi obrotu.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie
nia pewnego i łatwego blokowania pokryw przy do
wolnym wcześniej ustawionym kącie.
Ramię (1) połączone jest na stałe z ramieniem r u 
chomym przegubu. Do ramienia (1) jest umocowana
przegubowo zapadka (2) o ograniczonym kącie obrotu
względem ramienia. W zasięgu dźwigni (1) i zapadki
(2) znajduje się rolka (3) umocowana na dźwignikach
(4), które są umocowane przegubowo do obudowy sta
łej przegubu. Po przeciwnej stronie dźwigni jest sprę
żyna (5) utrzymująca rolkę w górnym położeniu. Ruch
rolki w górę i w dół jest ograniczony wycięciem row
kowym w obudowie. Podnosząc wolny koniec pokry
wy powoduje się jednocześnie obrót ramienia (1) do
takiego położenia by rolka (3) wpadła między jego
wycięcie a wychyloną zapadkę (2) i wówczas nastę
puje zablokowanie ruchu pokrywy w dół. Zwolnienie
blokady nastąpi wówczas jeżeli pokrywa zostanie
podniesiona do takiego położenia by najniżej położo
ny punkt zapadki (2) przemieścił się poza najwyżej
położony punkt rolki (3), wówczas przy ruchu pokry
wy w dół nastąpi ślizganie się rolki po powierzchni
zapadki i przejście dźwigni (1) oraz zapadki (2) poza
strefę kontaktu z 'rolką, a tym samym przegub wraca
do położenia wyjściowego.
(2 zastrzeżenia)

Kombinat Cementowo-Wapienniczy „Warta", Dzia
łoszyn, Polska (Henryk Jarzyna).
Łożysko ślizgowe zwłaszcza w przenośnikach
ślimakowych pracujących w warunkach silnego
zapylenia
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zapewnie
nia stosunkowo małej awaryjności w ciężkich warun
kach pracy, umożliwienia współpracy dwóch trących
się części o dużej twardości bęz wzajemnego zaciera
nia się przy jednoczesnym częściowym wyeliminowa
niu konieczności stałego, intensywnego smarowania.
Łożysko zawiera czop (1) oraz korpus (3) mające
na powierzchniach współpracujących warstwę (2) ma
teriału o dużej twardości. Pomiędzy trącymi się po
wierzchniami zachowany jest luz (5) wielkości 1 - 2 mm,
w którym gromadzi się przemieszczany materiał o
właściwościach zapylających, tworząc izolacyjną po
duszkę, która współpracuje z twardymi materiałami
zapobiegając ich zacieraniu się, bez konieczności cią
głego intensywnego smarowania.
(1 zastrzeżenie)

F16D

W. 62417

18.08.1979

Tadeusz Łabno, Tarnów, Polska (Tadeusz Łabno).
Tarcza hamulcowa pojazdów samochodowych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji tarczy hamulcowej zapewniającej do
bre chłodzenie.
Tarcza hamulcowa pojazdów samochodowych ma
pomiędzy powierzchniami roboczymi (2) kanały chło
dzące (3) usytuowane promieniście.
(1 zastrzeżenie)
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W. 62450

27.08.1979

Włodzimierz Grzeszczuk, Warszawa, Polska (Wło
dzimierz Grzeszczuk).
Złącze napędowe wału tylnego koła
dla samochodów osobowych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia złącza eliminującego wykleszczenie piasty usy
tuowanej w korpusie złącza.
Złącze napędowe składa się z korpusu zewnętrz
nego (1) i piasty skrzydełkowej (5), w którym w otwo
rze (2) korpusu (1) usytuowana jest piasta skrzydeł
kowa (5) większą średnicą (8) samej piasty (6) pia
sty skrzydełkowej (5) od strony otworów (7) korpusu
(1) zaś od mniejszej średnicy (9) piasta (6) wyposa
żona jest w tulejkę oprową (10), przy czym wkładka
gumowa (12) pomiędzy korpusem (1) a piastą skrzy
dełkową (5) w przekroju poprzecznym poprzez złą
cze ukształtowana jest w kliny (13) i (14) z tym, że
wewnętrzna powierzchnia zębów (3), otworu (2) ma
kanały (4), w których w każdym zębie (3) usytuo
wany jest klin (13) wkładki (12).
(1 zastrzeżenie)

F16D

W. 62476

30.08.1979

F16K
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W. 62076

04.07.1979

Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń
Pralniczych „Pralfa-Wuteh", Tarnów, Zakład nr 2,
Kielce, Polska (Konrad Żaczek, Aleksander Macie
jewski, Marian Gumuła, Stefan Olczyk, Julian Młodawski).
Szybkosprawny zawór zasilający
Przedmiotem wzoru użytkowego jest szybkospraw
ny zawór zasilający stosowany w maszynach pralni
czych.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie
nia szybkiego zamykania lub otwierania przepływu
czynnika poprzez zawór.
Zawór złożony jest z korpusu, w którym osadzone
jest wrzeciono (8) z grzybkiem (2) przylegającym do
siedliska (4). Na wrzecionie (8) zamocowano wodzik
(6), który przy zamykaniu bądź otwieraniu przepły
wu czynnika porusza się w otworze krzywkowym
wykonanym w prowadniku (5).
(2 zastrzeżenia)

F16K

W. 62265

26.07.1979

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Jadwiga
Michalak, Bolesław Michalak, Andrzej Auguściński).

Wytwórnia Sprzętu Górniczego „DEHAK". Mysło
wice, Polska (Bronisław Urbanek, Zbigniew Skrzy
piec, Paweł Morkisz, Roman Kania).

Sprzęgło cierne tarczowe lub hamulec

Kurek odcinający

Sprzęgło cierne lub hamulec, sterowane płynem,
składa się z korpusu (2) i osadzonej w nim obrotowo
piasty (1), do której jest zamocowana szczelnie para
współosiowych sprężystych tarczy ciernych (3a i 3b),
a przestrzeń pomiędzy tarczami tej pary tarczy jest
połączona z przewodami (5a i 5fa) dla płynu dopro
wadzanego pod ciśnieniem.
Pary sprężystych ciernych tarcz (3a, 3b) umieszczo
ne są w odrębnej komorze roboczej (4a, 4b), przy
czym sąsiadujące komory robocze są wzajemnie roz
dzielone przegrodą (6), o powierzchniach ciernych,
w której jest usytuowany odpływowy kanał (7).
(1 zastrzeżenie)

Przedmiotem wzoru użytkowego jest kurek odci
nający przepływ czynnika gazowego, stosowany zwła
szcza do instalacji sprężonego powietrza.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększe
nia szczelności kurka i jego trwałości.
Kurek według wzoru użytkowego ma czop wal
cowy (2) uszczelniony względem korpusu (1) dwoma
tulejkami (5 i 6), z których jedna jest umocowana
na stałe a druga dociskana jest do powierzchni obro
towej czopa (2), wkrętem regulacyjnym (7) mającym
także otwór przelotowy (10). Tulejki (5 i 6) są wy
konane z tworzywa sztucznego odpornego na ście
ranie korzystnie z tarnamidu.
(3 zastrzeżenia)
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Króciec składa się z odcinka rury o większej śred
nicy (1), łącznika o kształcie ściętego stożka (2), od
cinka rury o mniejszej średnicy (3), odcinków pła
skownika (4).
(1 zastrzeżenie)

F16K

W. 62896

27.10.1979

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarko
wego „Siarkopol", Tarnobrzeg, Polska (Stanisław
Bołd, Zdzisław Cichoń, Edward Gorylewski, Józef
Kozioł, Bronisław Różycki, Adam Rudziński, Woj
ciech Urban).
F16L

Zawór elastyczny
Przedmiotem wzoru użytkowego jest zawór ela
styczny służący do regulacji przepływu czynnika
płynnego w rurociągach.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zastosowa
nia obudowy lekkiej i łatwej w obsłudze, zwłasz
cza podczas wymiany części elastycznej zaworu.
Zawór zbudowany jest z dwóch kołnierzy (1) równo
ległych do siebie i połączonych ze sobą za pośred
nictwem wsporników (3). We wspornikach osadzone
są przesuwnie śruby prowadzące (4) połączone bel
ką (5). W belce (5) znajduje się śruba (6) napędza
jąca szczęki ściskające górną (7) i dolną (8). Pomię
dzy kołnierzami jest usytuowana kształtka gumowa
(10), przez którą przepływa regulowany czynnik.
(1 zastrzeżnie)

F16L

W. 62226

W. 62468

31.08.1979

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techni
ki Instalacyjnej „Instal", Warszawa, Polska (Jerzy
Kwapisz).
Złącze zaciskowe przewodu elastycznego
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożli
wienia silnego i równomiernego zacisku węża ela
stycznego wokół króćca, na który wąż został nasa
dzony, szybkiego montażu i demontażu złącza.
Złącze zaciskowe charakteryzuje się tym, że taśma
dociskowa (6) ma na powierzchni wykroje (10) a dociskacz (5) przymocowany jest do taśmy (6) za po
średnictwem nitów (8). Dociskacz (5) jest przesuwa
ny za pośrednictwem przymocowanego w sposób
obrotowy nagwintowanego wrzeciona (2), współpra
cującego z nagwintowaną obsadą (3), do której przy
mocowane są ponadto dwa końce taśmy (6). Wrze
ciono (2) ma przelotowy otwór wzdłużny (11) oraz
przetyczkę (1), zamocowaną w poprzecznym otworze
przelotowym górnej części wrzeciona (2).
(2 zastrzeżenia)

19.07.1979

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji „Chemitex", Łódź, Polska (Zdzisław Oleksiński, Krzysz
tof Rogalewski).
Króciec doprowadzający krajankę polimeru
do zbiornika
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie polepsze
nia dokładności wskazań urządzeń mierzących po
ziom krajanki polimeru w zbiorniku.

F16L

W. 62470

31.08.1979

Centralne Zakłady Naprawcze Budownictwa Gór
niczego, Mysłowice, Polska (Ignacy Roński, Jerzy
Szweda, Ireneusz Zawisza, Jerzy Trelewicz).
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Złącze uszczelniające przewód powietrzny
Przedmiotem wzoru użytkowego jest złącze uszczel
niające przewód powietrzny, zwłaszcza dla lutni
transportujących powietrze do przodków wyrobisk
górniczych.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia złącza, gwarantującego szczelność.
Złącze wykonane jest jako pierścień z materiału
elastycznego, korzystnie z trudnopalnej gumy. Na
jego wewnętrznej powierzchni bliżej brzegów umiesz
czone są co najmniej po jednym ostro zakończonym
występie obwodowym (1), a w jego osi symetrii na
wewnętrznej powierzchni wykonany jest pierście
niowy występ (2) o przekroju prostokątnym lub tra
pezowym.
(1 zastrzeżenie)
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tłoka (5) dławicą (9) z przyłączem połączonym z za
silającym zaworem (10) oraz upustem (11) hydraulicz
nego medium. Natomiast z tłokiem (4) połączony jest
wskaźnik zużycia smaru (6) sprzężony z wyłączni
kiem (13) energii zasilającej napędy maszyn i urzą
dzeń, wycechowanym w cm3 ilości smaru.
(2 zastrzeżenia)
F23D

W. 62351

03.08.1979

Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego,
Łódź, Polska (Ryszard Bebak, Mirosław Osiński, An
drzej Andryszczak, Zygmunt Kiedrzyński, Leszek Li
piński).
Palnik ręczny do opalania szczeciny tuszy
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie ułatwienia
regulacji dopływu gazu, zwiększenia bezpieczeństwa
pracy.
Palnik składa się z głowicy wyposażonej w dyszę
iglicową, dyszę regulacyjną i dyfuzor. U podstawy
na obwodzie dyfuzora znajdują się dwa rzędy otwo
rów, rozmieszczone na przemian względem siebie w
poszczególnych rzędach. Właściwe połączenie opalacza z wężem zasilającym zapewnia końcówka mają
ca na całej długości elementu łączącego nacięcia na
obwodzie uniemożliwiające obsuwanie i spadanie w ę 
ża.
(3 zastrzeżenia)

F16N

W. 62220

18.07.1979

Kopalnia Węgla Kamiennego „JASTRZĘBIE", J a 
strzębie Zdrój, Polska (Romuald Korolczuk, Mieczy
sław Nowak).
Smarownica hydrauliczna
Przedmiotem wzoru użytkowego jest smarownica
hydrauliczna do smaru stałego i płynnego, zwłasz
cza do ciągłego smarowania maszyn i urządzeń gór
niczych w ruchu, sprzężona z instalacją magistrali
ciśnieniowych podziemi kopalń hydraulicznych i/lub
powietrznych.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze
nia budowy smarownicy i zwiększenia efektywności
jej działania.
Smarownica zgodnie z wzorem ma cylinder (1) o
dwóch zróżnicowanych średnicach „D" i „d" w któ
rym osadzone jest tłoczysko (2) z dwoma tłokami
(4) i (5) w stosunku 1:80 powierzchni „P" większe
go tłoka (4) do powierzchni „p" mniejszego tłoka
(5). Cylinder (1) od strony większego tłoka (4) za
mknięty jest podstawą (3), a od strony mniejszego

F25B

W. 62469

31.08.1979

Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych, Rze
szów, Polska (Michał Magryś).
Urządzenie do schładzania cieczy
Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie o
pojemności około 350 1 do schładzania cieczy, zwła
szcza szybkiego schładzania i przechowywania w
stanie obniżonej temperatury mleka.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia urządzenia o małych gabarytach nadającego się
do stosowania w średnich gospodarstwach hodowla
nych i podnoszącego wartość smakową mleka.
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Urządzenie ma zbiornik (1) wykonany z blachy nie
rdzewnej o dnie wyoblonym, który zmieszczony jest
w drewnianej konstrukcji (2) wypełnionej w strefie
zbiornika izolacją (3) ze styropianu. Zbiornik (1) od
góry zamykany jest pokrywą (4) połączoną z kon
strukcją drewnianą (2) przy pomocy zawiasów (5),
natomiast wewnątrz zbiornika (1) przy ścianie umie
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szczony jest spiralny parownik (14) połączony z agre
gatem chłodniczym (15) umieszczonym w konstruk
cji drewnianej (2) pod zbiornikiem (1). W najniższym
punkcie dna zbiornika, wykonany jest otwór poprzez
który połączono jego przestrzeń wewnętrzną z oto
czeniem przewodem spustowym (12) z zaworem od
cinającym (14).
(3 zastrzeżenia)

Dział G
FIZYKA
G01B

W. 62224

18.07.1979

„AGROMET" Zakłady Kuziennicze i Maszyn Rol
niczych, Jawor, Polska (Stanisław Tabasz).
Suwmiarka kuziennicza
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia przyrządu pomiarowego dostosowanego do mie
rzenia odkuwek i matryc.
Suwmiarka do mierzenia wielkości liniowych od
kuwek i matryc kuzienniczych ma prowadnicę (1)
i suwak (2) ze szczękami pomiarowymi (3). Na po
wierzchni czołowej (4) prowadnicy (1) naniesiona jest
podziałka główna, natomiast na powierzchni czoło
wej suwaka (2) podziałka noniusza. Szczęki pomia
rowe (3) na zewnętrznych końcach mają wycięcia
utworzone przez dwie płaszczyzny (5) i (6) prosto
padłe do powierzchni czołowej (4) prowadnicy (1).
Płaszczyzna (5) jest równoległa do osi wzdłużnej (A)
prowadnicy (1) a płaszczyzna (6) przecina się z pła-

Przyrząd ma suwak (1) zawierający dłuższe ra
mię (3) umieszczone przesuwnie w prowadnicy (2)
suwaka i wyposażone z jednej strony w skalę (5)
pomiaru żłobków, zaś z drugiej strony w skalę po
miaru odstępu iglic od opornic. Krótsze ramię (4)
suwaka (1) ma zwężoną pod kątem boczną wewnętrz
ną ściankę (4a). Prowadnica (2) suwaka zawiera gór
ne ramię (7) kształtu trójkątnego ze schodkowymi
wcięciami (7a) oraz dolne ramię (8) ze zwężoną pod
kątem boczną zewnętrzną ścianką (8a).
(1 zastrzeżenie)

R

szczyzną (5) pod kątem - + « . Kąt a odpowiada
stosowanym w kuziennictwie pochyleniom.
(1 zastrzeżenie)

G01B

W. 62272

27.07.1979

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec", Mielec, Polska (Kazimierz Bartkowicz, J a n Łu
gowski).
Przyrząd do automatycznej kontroli wymiarów klinów
ceramicznych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji
przyrządu umożliwiającego znakowanie i grupowe
segregowanie wg wymiarów szerokości klinów cera
micznych stosowanych w wymurówce wielkopieco
wej.

G01B

W. 62242

24.07.1979

Zakład Transportu Kolejowego i Gospodarki Ka
mieniem, Rybnik-Boguszowice, Polska (Edward Pananta, Walter Knapczyk).
Suwakowy przyrząd pomiarowy
Przedmiotem wzoru użytkowego jest
przyrząd
przeznaczony do kontrolnego pomiaru wielkości żłob
ków w krzyżownicach, kierownicach, osadach iglic
i odstępu iglic od opornic oraz miarkowania luzów
na stykach szyn w rozjazdach i torach kolejowych.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia lekkiego, podręcznego przyrządu do przeprowa
dzania kontrolnych pomiarów.
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Przyrząd ma obejmy (4) stykające się z każdym
klinem ceramicznym (5) znajdującym się na taśmie
transportera (14). Wymiar odbierany jest w postaci
sygnału świetlnego od żarówek (13) które wskazują
na przynależność przedmiotowego klina do jednej
z grup wymiarowych.
(3 zastrzeżenia)
G01N

W. 62154

11.07.1979
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w cylindrycznej obudowie (5), z osłony adriatermicznej (6) oraz naczynia szklanego (8) wypełnionego roz
tworem pochłaniającym rtęć (9), przy czym przestrzeń
pierścieniowa (7) jest wypełniona ciekłym inhibitorem
hydratów korzystnie w postaci wanny metanolowej,
którego pary nasycają gaz ziemny przed ujęciem do
kanału wylotowego (12) głowicy (3).
(1 zastrzeżenie)

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani
zacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Kato
wice, Polska (Adam Szebesta, Andrzej Michalunio,
Antoni Koper, Edward Marszałek, Bolesław Firganek, Andrzej Kołodziejczyk, Jerzy Kelner).
Analizator tlenku węgla, zwłaszcza do stosowania
w górnictwie
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze
nia obsługi analizatora i zwiększenia jego niezawod
ności oraz zapewnienia rozłączności jego podzespo
łów.
Analizator ma iskrobezpieczną pompę ssącą (16)
umieszczoną w jednej obudowie (4) razem z wszy
stkimi podzespołami pneumomechanicznymi i elek
trycznymi. Obudowa (4) podzielona jest na trzy ko
mory: komorę (7) przyłączową zawierającą listwę
zaciskową (10), komorę (8) filtru osuszającego za
wierającą filtr osuszający (11) i zawór odcinający
(12) oraz zamykaną drzwiami wewnętrznymi (18) ko
morę (9) pozostałych podzespołów (14, 15, 17, 18, 19)
analizatora w tym iskrobezpiecznej pompy ssącej (16)
które mocowane są na tych drzwiach (13). Iskro
bezpieczną pompa ssąca (16), czujnik (15) i listwa
zaciskowa (10) połączone są z układem elektronicz
nym (17) analizatora wiązkami przewodów zakończo
nymi złączami wielostykowymi (20). Wszystkie połą
czenia pneumatyczne wykonane za pomocą węży ela
stycznych (21) uszczelnione są nakrętkami zaciska
jącymi (22).
(3 zastrzeżenia)

G01N
G01M

W. 62253

25.07.1979

Zakład Usług Technicznych, Opole, Polska (Fran
ciszek Jakubowski).
Urządzenie badawcze

do

krzeseł

rehabilitacyjnych

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstruk
cji urządzenia umożliwiającego przeprowadzanie prób
statycznych krzeseł rehabilitacyjnych.
Urządzenie w podstawie (1) ma rowki teowe (12)
na uchwyty (2) mocujące badane krzesło. Sztywno
z podstawą (1) połączone są stojaki (4) i (5) związa
ne belką (6). Na elementach nośnych zabudowane są
suporty (3) zaopatrzone w wysuwane imaki (12), na
których zabudowane są dynamometry sprężynowe
(13) z końcówkami naciskowymi (14).
(3 zastrzeżenia)

G01N

W. 62215

17.07.1979

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra
ków, Polska (Jan Lubas, Zygmunt Liwosz, Bolesław
Kordys).
Ciśnieniowy próbnik do oznaczania rtęci w gazach
ziemnych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększe
nia dokładności oznaczania.
Próbnik do oznaczania rtęci w gazie ziemnym we
dług wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że
składa się z rurki (1) doprowadzającej zanieczyszczo
ny gaz ziemny, ogrzewanej zewnętrznie spiralą grzew
czą (2), połączoną rozłącznie z głowicą (3) osadzoną

G01N

W. 62261

26.07.1979

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Mie
czysław Skinderowicz, Bernard Freiher, Bernard Ci
szewski, Bernard Szramek, Norbert Szczepanek).
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Przyrząd do pomiaru wskaźnika desorpcji gazu
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększe
nia dokładności pomiaru wskaźnika desorpcji gazu,
przy badaniu parametrów zagrożenia wyrzutami ga
zów i węgla w przodkach węglowych.
Przyrząd zawiera kanał pomiarowy w postaci grubościennej szklanej U-rurki (4) wypełnionej częścio
wo cieczą. U-rurka jest połączona bezpośrednio z desorpcyjną komorą (2) na próbkę badanego węgla,
wydrążoną w górnej części szklanego bloku (1) i oto
czoną całkowicie izolacyjnym powietrznym płaszczem
(5) eliminującym wpływy temperatury otoczenia na
wynik pomiaru.
(1 zastrzeżenie)

G05D

W. 61838

25.05.1979

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Ma
riusz Wieczorkowski, Władysław Rutkowski).
Urządzenie

do

sterowania elektrycznych
grzewczych

urządzeń

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do
sterowania urządzeń grzewczych, na przykład pie
ców elektrycznych.

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji
urządzenia cechującego się łatwością zmian progra
mu.
Urządzenie zawiera obudowę (1) do której od przo
du przymocowana jest płaska skala temperatur (4),
a pod skalą temperatur (4) osadzone są dwie rolki
obrotowe (6) i (7) górna i dolna, na których nawi-

nięta jest taśma papierowa (8) z narysowanym na niej
programem (11), przy czym górna rolka obrotowa (6)
sprzężona jest z urządzeniem napędowym znajdują
cym się wewnątrz obudowy (1). Pomiędzy skalą tem
peratur (4) a górną rolką obrotową (6) znajduje się
wolny koniec ruchomego wskaźnika temperatury (5)
do którego przymocowane jest źródło światła (9) oraz
fotokomórka (10) przy czym źródło światła (9) i fo
tokomórka (10) usytuowane są w taki sposób by ich
osie optyczne przecinały się na powierzchni taśmy
papierowej (8). Drugi koniec ruchomego wskaźnika
temperatury (5) połączony jest z urządzeniem napę
dowym znajdującym się wewnątrz obudowy (1).
(2 zastrzeżenia)

Dział H
ELEKTROTECHNIKA

H01H

W. 62440

23.08.1979

Zakład Podzespołów Telewizyjnych „UNITRA - BIAZET", Białystok, Polska (Grzegorz Sobolewski, Wła
dysław Zakrzecki).
Przełącznik przyciskowy monostabilny zwłaszcza do
urządzeń elektronicznych
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania przełącz
nika, który mógłby być zmontowany i umocowany
do płytki drukowanej bez użycia oddzielnych elemen
tów złącznych.
Przełącznik według wzoru zbudowany jest z kor
pusu (1), w którym osadzony jest przycisk (2), ele
ment sprężysty (3), łącznik (7) oraz dioda fotoluminescencyjna (9). Przełącznik montowany jest na płyt-
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ce elastycznym występem (11) z zaczepem wchodzą
cym w wycięcie płytki (12).
Przełącznik znajduje zastosowanie zwłaszcza w urządzeniach elektronicznych.
(2 zastrzeżenia)

H05B
A47J

W. 62427

20.08.1979

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów
Metalowych „Medom" Kraków, Polska (Stanisław
Litak, Roman Dębicki).
Urządzenie do grzania, zwłaszcza kiełbasek
Urządzenie do grzania kiełbasek ma obudowę (2)
i szufladkę (3), w której na elektrodach (1) umieszcza
się kiełbaski (7). Elektrody (1) podłączone są do na
pięcia elektrycznego przez kołki (6), przewód (8) i
wtyczkę prądową (9), która jest zamocowana w obu
dowie (2) przez element izolacyjny (4). Szufladka (3)
ma uchwyt (5) za pomocą którego jest wysuwana z
obudowy (2).
(2 zastrzeżenia)
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Wykaz numerowy zgłoszeń wynalazków opublikowanych w BUP Nr 12/80
Nr

zgłoszenia

1
206478
206529
206854
209592
209833
209953
209963
209980
210027
210075
210097
210132
210145
210171
210183
210189
210200
210212
210227
210241
210242
210243
210246
210248
210255
210257
210258
210259
210260
210263
210305
210316
210337
210338
210340
210343
210351
210352
210373
210388
210389
210414
210423
210437
210445
210466
210469
210470
210492
210496
210498
210502
210506
210509
210513

T
T

Int. Cl.2

Strona

2

3

1

66
66
32
9
37
82
113
79
112
113
110
109
56
109
56
111
26
1
114
105
57
40
22
27
49
33
46
43
19
59
56
13
59
50
9
63
46
45
86
93
35
38
104
21
40
60
50
50
42
107
38
57
51
60
63

210514
210521
210525
210534'
210535
210542
210579
210580
210588
210595
210601
210602
210614
210618
210642
210685
210707
210725
210748
210749
210806
210833
210834'
210835
210836
210853
210897
210966
210984
210995
211060
211062
211064
211065
211075
211098
211133
211175'
211193
211194
211195
211205'
211206
211216
211217
211221
211233
211234
211235'
211249
211272
211273
211276
211277
211278

C07C
C07C
B25J
A63B
B32B
D05G
G01N
DOlH
G01M
G01N
G01G
G01C
B65K
G01C
B66B
G01K
B23P
A01C
G01N
F24C
B66C
B60L
B22D
B23P
B65D
B27L
B63H
B62D
B21J
C01B
B66B
BOll

C02C
B65G
A61L
C04B
B63C
B63B
E04G
F02F
B30B
B60G
F24B
B22C
B60K
C02C
B65G
B65G
B61G
F41H
B60C
B66C
B65G
C02C
C04B

Nr

zgłoszenia

I n t . Cl.«
2
C08G
G01B
G01N
G01B
B23B
C10M
C04B
C08G
B64C
C03B
B61L
B01D
F04B
B01P
F02B
E04H
F16C
E21C
E03F
E04H
B28B
E04H
E04H
E04H
E04H
B28B
E01C
F23J
F22B
F28D
F28D
E04F
E04G
B28B
G10K
B03D
C07C
B25B
A61F
E01C
C07C
D01H
B25C
B25H
B02B
F25D
C07C
C22C
C09K
G09F
E04B
B25B
E04C
B41B
B11B

Strona
3
69
107
114
107
23
75
63
69
47
61
42
10
94
10
91
87
96
89
83
87
33
87
88
88
88
34
83
104
103
105
106
85
86
34
120
15
66
31
8
83
67
79
31
32
13
105
67
77
73
120
83
31
85
37
17
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1
211279
211285
211288
211289
211317
211359
211350
211367
211373
211375
211393
211396
2114,10
211423
211430
212291
212537
212890
215098
215335
215442
215443
215624
215795
215796
215808
215826
215867
215927
216007
216013
216014
216026
216031
216032
216038
216044
216045
216048
216064
216066
216077
216081
216082
216128
216135
216149
216150
216158
216159
216160
216161
216165
216166
216187
216188
216196
216199
216200
216201
216203
216210
216224
216225
216226

2

T

T
T
T|
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
1
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
I
T
T
T
T
T
T
T
T

B41C
C22C
F16C
B25B
F16H
B29B
E04B
C07C
C23C
E01B
C09B
A01K
A62C
G02B
B32B
A23B
C09B
C02C
C07C
E04F
E04D
E04D
A01N
C07F
C07F
C09D
B65D
C06B
B66C
D04H
F02M
F02M
B23P
C10B
B21F
C04B
C02C
A61G
B65G
B01F
B65B
C08G
E21C
B25J
G05D
B01D
B23K
B23F
F02B
F02B
B01J
A24F
B22C
E21C
G01B
C04B
D03D
B60P
B01J
B01J
F24B
B25H
A45B
G0 I N
G0 I M

3
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1
38
77
97
31
100
34
84
67
78
82
72
4
9
117
37
6
72
60
67
86
85
85
4
69
69
73
49
65
57
81
93
93
27
73
19
64
60
8
51
12
48
70
89
32
118
10
25
25
92
92
13
6
21
89
108
64
80
40
13
13
105
32
6
114
118

216227
216228
216230
216235
216239
216244
216251
216258
216269
216279
216281
216282
216284
216285
216286
216287
216288
216300
216306
216315
216337
216342
216345
216348
216350
216364
216365
216369
216373
216383
216385
216392
216398
216403
216406
216416
216430
216431
216433
216439
216440
216459
216468
216476
216479
216496
216501
216502
216503
216536
216539
216543
216550
216552
216564
216565
216567
216572
216573
216577
216585
216586
216587
216595
216596

2
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T|
T
T
T
T
1
1
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T'
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
1
T
T
T
T
T
T
T
Tl
T
T
T
T
T
T

B63H
G01B
G01N
B01K
F16L
A01C
F22B
GO I N
C03B
C21C
G06K
B21D
B23Q
B65D
G01N
G01N
G01N
B65G
B22D
G01B
B23P
G05D
C01F
B01D
B21D
B01J
C02C
B24B
B64G
F15C
C10M
C08L
B21D
F16J
B01D
B64D
C04B
F16K
C10L
F16K
G01L
C07C
B6"2H
G10H
G02B
B65G
B22C
F16H
B44C
GO I N
B67B
B23B
B30B
G01L
B21D
A61H
C22C
B63C
F16L
C04B
B24B
B23B
B23K
C08J
B01K

1

3
47
108
115
15
103
1
104
115
62
77
119
17
28
49
115
115
116
52
22
108
27
119
59
10
18
13
61
29
47
95
75
71
18
100
10
47
64
101
75
101
111
68
45
120
117
52
21
100
38
116
58
24
36
112
18
8
77
46
103
64
29
24
26
71
15

Nr 12 (170) 1980

1
216631 T
216641 T0
216645 T
216662 T
216663 T
216665 T
216669 T
216676 T
216706 T
216710 T
216713 T
216726 T
216750 T
216761 T
216763 T
216772 T
216786 T
216802 T
216805 T
216819
216829 T
216830 Tl
216846 T
216853 T
216854 T
216856 T
216860 T
216862 T
216863 T
216864 T
216865 V
216866 T
216868 T
216869 T
216870 T
216872 T
216876 T
216877
216885 T
216897 T
216899 T
216909
216912
216920 T
216924 T
216925 T
216926 T
216927 T
216928 T
216929 T
216930 T
216931 T
216932 T
216939 T
216940 T
216941 Tl
216950 T
216952 T
216953 T
216966 T
216983
216988 T
216991 T
216997
216999

BIULETYN UHZĘDtJ PATENTOWEGO
2

3

B41M
G01F
F16C
G01N
B21K
C03C
A01B
G05B
D03D
B23B
C03B
B24B
F16D
B63B
C10L
C08G
B44C
B65G
B65G
A01D
A01C
B29H
B65G
B62B
G0 I B
G01V
G05D
C06B
D01G
B21J
C08L
B22C
B07B
B60K
B07B
B60T'
G01B
B61D
B60G
C03C
A62B
B65G
F04D
B24D
B63B
C08G
C08G
C08G
C08G
C08G
C08G
B61D
B60R
B01D
G01F
B05C
B65G
F02B
B03D
G01N
B24D
E21B
B21J
A01N
B24B

38
110
97
116
20
63
1
118
80
25
62
29
98
45
75
70
38
52
52
3
2
35
53
43
109
117
119
65
79
20
71
22
16
40
17
41
109
41
39
63
9
53
94
30
46
70
70
70
70
70
71
42
41
11
110
16
53
92
16
116
30
89
20
5
29

145

1
217000
217010
217020
217026
217027
217038
217056
217064
217070
217077
217088
217089
217097
217100
217101
217102
217125
217126
217129
217134
217166
217174
217215
217233
217236
217245
217277
217281
217282
217286
217308
217310
217314
217317
217322
217339
217367
217377
217378
217382
217383
217385
217386
217405
217418
217429
217430
217431
217450
217473
217500
217528
217529
217548
217571
217572
217574
217735
217746
217768
217787
217788
217790
217792
217794

T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T

T
T

T
T
T

T

T

2

3

B24B
A01G
A23N
C22C
C21D
B22D
C04B
C10M
G0 I N
B23Q
C10M
C10M
B30B
F41F
F41D
A45F
B65G
B65G
C08J
B62lD
B01J
C02B
B01D
B27G
B23P
B21D
B65G
B62D
B21D
B66C
B30B
A61B
B29D
C21B
F16C
A45B
D01H
A01N
A01N
A01D
C02C
C10G
C10K
B21H
B01D
B22D
A01C
C10G
E04B
B01D
E04B
B62D
B62D
C04B
D01H
F16K
F16C
C10B
C08L
G03C
C10G
F16B
C10G
E21C
C04B

30
3
6
77
77
23
65
75
117
28
75
76
36
106
106
7
54
54
71
43
14
59
11
33
27
18
54
44
18
57
36
7
35
76
97
7
79
5
5
3
61
73
74
19
11
23
2
74
85
12
85
44
44
65
80
102
97
73
71
118
74
95
74
90
65

146

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1
217795
217814
217815
217817
217868
217882
217963
218010
218107 T
218115
218120
T
218130
218133
218134
218228
218240
218243
218258 T
218260
218276
218316
218373 T
218475
218476
218498
218499
218500
218568

1

2
C04B
C03B
D07B
C08L
F16G
E21D
G01K
C25D
D03D
A61C
C02C
B66C
C01B
F16B
B23K
C07C
B01D
C22B
D06F
C08L
B65B
C10J
D03D
C08L
FL6D
F16D
C22C
G0 I D

3
65
62
82
72
100
90
111
78
80
7
61
58
59
95
26
68
12
77
82
72
48
74
81
72
98
98
78
110

1
218603
218606
218607
218626
218684
218687
218753
218800
218803
218853
218883
218907 T
218908 T
219064
219080
219107
219135
219158
219173 T
219241
219300
219302
219303
219354
219355
219360
219656 T

Nr 12 (170) 1980

1

2
B21H
B01J
B01J
G01M
E02F
B28B
E21D
E21C
C10L
F16D
F16F
F16B
F16S
B65G
F16J
F16B
B23B
F01L
F04C
B30B
B65G
F02B
B60J
A01C
F16K
B65G
F16K

3
19
14
14
113
83
34
91
90
75
99
99
96
103
54
101
96
25
91
94
36
55
93
39
2
102
55
102

Wykaz numerowych zgłoszeń wzorów opublikowanych w BUP Nr 12/80
N r zgłoszenia
1
58935
58936
61302
61378
61838
61885
61903
61904
61970
61971
62007
62059
62068
62072
62076
62092
62144
62148
62153
62154
62157
62160
62162
62171
62178
62183
62184
62186
62195
62215
62220
62222
62224
62226
62228
62242

Strona

N r zgłoszenia

Int. CL 1

Strona

2

3

1

2

3

F02M
F02M
A47J
A45P
G05D
A47C
A47C
A63B
E04C
E04C
A22B
B41F
B25B
F16B
F16K
B25B
B253
F16C
F16B
G01N
A45D
A44B
F16C
F16C
A63B
A47K
A47K
A47K
A47K
G0 I N
F16N
A46B
G01B
F16L
A61D
G01B

133
133
124
122
141
123
124
126
131
132
122
130
128
134
136
129
129
134
134
140
123
122
135
135
126
124
125
125
125
140
138
123
139
137
126
139

B26B
A63F
G01N
B26D
B4XD
G0 I N
F16K
G01B
A61H
A47K
B67B
B29H
A47B
E01C
F23D
F16B
F16D
E06B
E06B
H05B
B23C
B28B
B01H
B22C
B21F
E05B
F16D
B23K
E04F
B23P
F16L
F25B
F16L
E21£
F16D
F16K

129
127
140
129
130
140
136
139
126
125.
131
130
123
131
138
134
135
153
133
142
128
130
141
127
127
132
136
128
132
128
137
138
137
133
136
137

Int. CI. S

62244
62252
62253
62254
62256
62261
62265
62272
62282
62329
62330
62334
62335
62345
62351
62416
62417
62421
62423
62427
62431
62438
62440
62443
62445
62449
62450
62456
62458
62467
62468
'62469
62470
62472
62476
62896

SPIS

TREŚCI

I Wynalazki

Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział

Str.
1
10
59
79
82
91
107
143

A - Podstawowe potrzeby ludzkie
B - Różne procesy przemysłowe; Transport
C - Chemia i metalurgia
D - Włókiennictwo i papiernictwo
E - Budownictwo; Górnictwo
F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska
G - Fizyka
Wykaz numerowy zgłoszeń wynalazków

II. Wióry użytkowe

Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział

A - Podstawowe potrzeby ludzkie
B - Różne procesy przemysłowe; Transport
E - Budownictwo; Górnictwo
F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska
G - Fizyka
H - Elektrotechnika
Wykaz numerowy zgłoszeń wzorów użytkowych

.

122
127
131
133
139
141
147,

