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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, t j . 

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 rnogą: 
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: l053-2583-222 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 CS. 51 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 PUL - Centralny Ośrodek 
informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 14.07.1980 Nr 15 (173) Rok VIII 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. WYNALAZKI 

D Z I A Ł A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01K P. 212708 08.01.1979 

Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Ry
backich „Gryf, Szczecin, Polska (Jerzy Kosiński, Jerzy Wawrzo-
nowski, Janusz Dołęgowski, Bożena Cieślak, Zygmunt Kawec
ki). 

Sieciowe narzędzie połowowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia oporów 
trałowania. 

Sieciowe narzędzie połowowe, przeznaczone zwłaszcza do 
połowów dalekomorskich wykonane z tkaniny sieciowej o ocz
kach prostokątnych lub rombowych, charakteryzuje się tym, że 
przynajmniej część narzędzia ma oczka (1) tkaniny sieciowej 
stabilizowane węzłami (4), a częściowo luźne. Między rzędami 
skrzyżowań stabilizowanych węzłami usytuowany jest co naj
mniej jeden rząd luźnych, niestabilizowanych skrzyżowań sznu
rów. (3 zastrzeżenia) 

F/c.1 

A01K P. 212747 09.01.1979 

Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Ry
backich „ODRA", Świnoujście, Polska (Władysław Burawa, Stani
sław Cichosz, Grzegorz Kudłacik, Andrzej Szymański, Lech 
Hronowski). 

Worek do włoków, ułatwiający 
wysypywanie złowionych ryb - przykładowo rekinów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie takiej konstrukcji wor
ka, aby zachowując jego pierwotny użytkowy charakter, umożli
wić szybkie i bez uszkodzeń wysypywanie wszystkich złowio
nych gatunków ryb. 

Worek do włoków ułatwiający wysypywanie złowionych 
ryb, przykładowo rekinów charakteryzuje się tym, że boki (1) 

A01K P. 211159 23.11.1978 

Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Ry
backich „Gryf, Szczecin, Polska (Jerzy Kosiński). 

Orczyk włoka dennego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia tkaniny 
sieciowej przed rozdarciem przy wydawaniu i wybieraniu włoka 
oraz wykluczenia tarcia krawędzi orczyka o przeszkody na dnie. 

Przedmiotem wynalazku jest orczyk włoka dennego stano
wiący element uzbrojenia włoka holowanego za jednostką poło
wową w strefie dennej. 

Dwuramienny orczyk właściwy (1) umieszczony jest wew
nątrz osłony (7), mającej kształt bryły obrotowej, na przykład 
czaszy. Osłona (7) może się obracać względem swojej osi 
symetrii podczas trałowania. Chroni ona orczyk właściwy (1) 
przed zaczepianiem o przeszkody, a sieć rybacką przed uszko
dzeniem mechanicznym podczas wydawania i wybierania włoka. 

(4 zastrzeżenia) 
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tkaniny sieciowej (2) ścian worka obszyte są każdy niezależnie,. 
z liną (3) w postaci uformowanego wzdłuż elementu jednolitego 
warkocza (4), które są zesznurowane linką (5), tworząc nat (7). 
Rozwiązanie linki (5) umożliwia szybkie wysypywanie odłowu 
z dowolnej części worka. 

Wynalazek stosować można w każdej sieciami, względnie 
na statkach łowczych w trakcie montażu worka stanowiącego 
nieodłączny element każdego włoka. Wynalazek może być 
również przydatny przy łączeniu różnych elementów włoka 
w miejscach wymagających szybkiego rozłączenia. 

1 zastrzeżenie) 

A01K P. 217637 T 07.08.1979 

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Mechanizacji Produkcji 
Zwierzęcej „Meprozet", Gdańsk, Polska (Teodozy Durkiewicz, 
Radosław Czub, Mieczysław Chróstowski, Mieczysław Boleńs-
ki). 

Urządzenie do usuwania odchodów zwierzęcych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawniania usuwania 
odchodów zwierzęcych. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
ma motoreduktor (11) połączony z równoległym do baterii 
klatek (1) wałkiem napędowym (10). Zgamiaki (3) umieszczone 
w wannach gnojowicowych (2) połączone są z cięgnami lino
wymi (4), które za pomocą odchylných przekładni zębatych (9), 
sprzęgnięte są z wałkiem napędowym (10). Cięgna linowe (4), 
zgarniaki (3) i wanny gnojowicowe (2) usytuowane są poprzecz
nie do baterii klatek (1). 

Urządzenie według wynalazku przeznaczone jest do usu
wania odchodów zwierzęcych z piętrowych klatek (1), zwłasz
cza dla prosiąt i warchlaków. (4 zastrzeżenia) 

A01K 

Fig.1 

P. 217638 T 07.08.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Produkcji 
Zwierzęcej „Meprozet", Gdańsk, Polaka (Ryszard Borowski, 
Stanisław Dorynek, Eugenłu« Hołub, Wojciech Sobczak). 

Dozownik objętościowy pasz sypkich 

Dozownik objętościowy pasz sypkich służy do ilościowe
go rozdziału paszy do koryt lub na podłogę przy dwustronnym 
skarmianiu zwierząt 

! Dozownik zawieszony jest na przenośniku paszy. Ma on 
wzdłużną przegrodę (2) łączącą ściany czołowe i dzielącą 
wnętrze dozownika na dwie komory (14). Komory (14) zamk
nięte: są obrotowymi ścianami bocznymi spiętymi ze sobą 
sprężynami zamykającymi i wyposażonymi w przesuwne przes
łony regulacyjne (12). Ściany boczne połączone są z układem 
otwierania. (2 zastrzeżenia) 

A01M 
A01C 

P. 211165 23.11.1978 

Pierwszeństwo: 21.07.1978 - Francja (nr 7821717). 
Maurice Cyril Justin Lestradet, Fere Champenoise, Francja 

Urządzenie do regulacji 
położenia ramy opryskowej 

zwłaszcza opryskiwacza rolniczego 

Urządzenie do regulacji położenia ramy opryskowej (1) 
wyposażonej w dysze opryskowe emitujące strumienie stożkowe, 
w zależności od ciśnienia w ramie (1) rozpryskiwanego płynu 
zawiera układ przemieszczania pionowego ramy (1) względem 
poziomu powierzchni obrabianej, zmontowany na podwoziu 
opryskiwacza, środki (7-9) do wykrywania położenia ramy 
w stosunku do podwozia, środki (12) do porównywania sygna
łów pochodzących ze środków do wykrywania z wartością 
zadaną odpowiadającą ciśnieniu płynu w ramie (1), oraz środki 
połączone ze środkami porównawczymi do sterowania układu 
przemieszczania w jednym lub drugim kierunku zależnie od 
wykrytych odchyłek w celu utrzymania w przybliżeniu 
stycznymi kół lub elips przekroju strumieni stożkowych oprys
kiwania, na poziomie powierzchni obrabianej. 

Rozwiązanie według wynalazku ma zastosowanie zwłasz
cza do opryskiwaczy rolniczych. (6 zastrzeżeń). 
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A01M P. 218384 18.09.1979 

Pierwszeństwo: 20.09.1978 - St. Zjedn. Am. (nr 944513). 

Shell Internationale Research Maatschappij B.V., Haga 
Holandia 

Przywieszka do ucha dla zwierząt i sposób jej wytwarzania 
oraz sposób jej stosowania 

Przywieszka według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
przynajmniej jej część jest wytworzona z materiału składającego 
się z żywicy polimerycznej jako składnika głównego oraz ze 
zdyspergowanego w niej co najmniej jednego ciekłego izomeru 
arizopropylo-4-chlorofenylooctanu a-cyjano-3-fenoksybenzylu 
o aktywności owadobójczej. 

Sposób według wynalazku wytwarzania przywieszki pole
ga na tym, że w polimerycznej żywicy dysperguje się a-izopropy-
lo-4-chlorofenyloetan i formuje się przywieszkę. Przywieszka do 
ucha działa efektywnie w zwalczaniu szkodników zwłaszcza 
much i kleszczy, na zwierzętach takich jak bydło. 

(8 zastrzeżeń) 

A01N P. 210329 16.10.1978 

A01N T. 209366 

Ciba-Geigy Ag, Basie, Szwajcaria 

01.09.1978 

Środek ochrony roślin przed działaniem 
agresywnych chemikálii rolniczych 

Przedmiotem wynalazku jest środek ochrony roślin przed 
działaniem agresywnych chemikálii rolniczych, zawierający ak
tywną substancję ochronną, odpowiedni nośnik i ewentualnie 
substancję stanowiącą agresywny środek rolniczy, zawierający 
jako aktywną substancją ochronną antidotum związek o ogól
nym wzorze 1, w którym Rt oznacza resztę o.wzorze -OR2, 
w którym R2 oznacza grupę alifatyczną o maksymalnie 8 atomach 
węgla lub grupę aryloalifatyczną o maksymalnie 15 atomach 
węgla lub grupę cykloalifatyczną lub aromatyczną każda o mak
symalnie 10 atomach węgla, przy czym jako podstawniki reszt 
aromatycznych lub cykloalifatycznych występują chlorowce, 
-CN, -N0 2 , niższe alkile, niższe alkoksyle i chlorowcoalkile, 
resztę o wzorze -NH-CO-NHR4 albo o wzorze -NR3R4 , 
w którym R3 oznacza atom wodoru lub niższy alku, a R4 
oznacza atom wodoru lub grupę alifatyczną o maksymalnie 8 
atomach węgla albo grupę aryloalifatyczną o maksymalnie 15 
atomach węgla albo grupę cykloalifatyczną albo aromatyczną 
każda o maksymalnie 10 atomach węgla, przy czym jako pod
stawniki reszt aromatycznych występują chlorowce -CH, 
- N 0 2 , niższe alkile, niższe alkoksyle i chlorowcoalkile, resztę 
o wzorze -NR3 R4, w której R3 i R4 razem tworzą 5- lub 
6-członowy pierścień heterocykliczny, zawierający ewentualnie 
jako dalszy heteroatom atom tlenu, X oznacza atom wodoru, 
-CH, chlorowiec, niższy alkil, niższy alkanoil, -COOH, resztę 
estrową kwasu karbonowego lub resztę karbonamidową, Q 
oznacza atom wodoru, niższy alkil którego łańcuch może zawie
rać heteroatomy, lub może być podstawiony chlorowcami lub 
grupami cyjanowymi, niższy alkenyl albo chlorowcoalkenyl, 
niższy alkinyl, C3 -C 7 cykloalkil ewentualnie podstawiony przez 
chlorowce, niższe grupy estrowe alkanokarboksylowe, niższe 
grupy tioestrowe alkanokarboksylowe, niższe grupy alkanokar-
bonamidowe, alifatyczne reszty acylowe, aryloalifa tyczne, 
cykloalifatyczne albo ewentualnie podstawione aromatyczne 
względnie heterocykliczne reszty acylowe reszty alkilosulfonylo-
we reszty amidowe kwasów sulfonowych, sól metaliczną lub 
czwartorzędową sól amoniową. (16 zastrzeżeń) 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska (Józef 
Kroczyński, Henryk Malinowski, Edmund Bakuniak, Stefan Ful-
de, Ryszard Bodalski, Jerzy Mikołajczyk, Andrzej Zwierzak). 

Środek szkodnikobójczy 

Przedmiotem wynalazku jest środek szkodnikobójczy za
wierający jako substancję biologicznie czynną fosforan 0,0-

-dwualkilo-0-[ l-(4-bromofenylo)-2-chlorowco-2- karboalkoksy ]-
-2-winylowy o wzorze ogólnym, przedstawionym na rysunku, 
w którym X oznacza atom chlorowca, R oznacza niższy rodnik 
alkilowy zawierający od 1 do 3 atomów węgla, przy czym 
rodniki alkilowe w cząsteczce związku mogą być jednakowe lub 
różne. 

Środek szkodnikobójczy przeznaczony jest do stosowania 
w ochronie roślin, wykazuje bardzo wysoką aktywność biolo
giczną dla owadów i przędziorków. (1 zastrzeżenie) 

A01N 
C07D 

P. 217051 12.07.1979 

Pierwszeństwo: 15.07.1978 - RFN (nr P 2831262.1) 

Celamerck Gmbh u. Co. KG Celamerck Pflanzenschutz 
GmbH, Ingelheim/Rhein, Republika Federalna Niemiec. 

Środek chwastobójczy i sposób wytwarzania 
nowych 2-chloro-6-nitroanilin 

Przedmiotem wynalazku jest środek chwastobójczy, zawie
rający jako substancję czynną nowe pochodne 2-chloro-6-nitio-
anijiny o wzorze ogólnym 1, w którym A oznacza atom wodoru, 
prostą lub rozgałęzioną grupę alkilową o 1-6 atomach węgla, 
grupę cykloalkilową o 3-6 atomach węgla, podstawioną chlo
rem lub grupę hydroksylową grupę alkilową o 2-6 atomach 
węgla, grupę allilową lub trójfluoroacetylową, B oznacza atom 
wodoru, grupę metylową, etylową, n-propylową lub izopropylo-
wą, A i B razem oznaczają również ewentualnie zawierającą atom 
tlenu, grupę =NH lub =NCH3 grupę alkilenową, posiadającą do 
5 członów lub grupę =CH-N(CH3)2, R oznacza atom wodoru, 
fluoru, chloru, bromu, grupę trójfluorometylową, metylową lub 
metoksylową i X oznacza atom tlenu lub siarki, przy czym o ile 
A i B razem oznaczają ewentualnie zawierającą heteroatom 
grupę alkilową, tworzy ona z atomem N grupy o wzorze 4 
heterocykl o wzorach 5, 6, 7, 8 i 9. Przedmiotem wynalazku jest 
także sposób wytwarzania nowych 2-chloro-6-nitroanilin o wzo
rze 1, w którym A, B i R mają wyżej podane znaczenie, polegają
cy na reakcji fenolu lub tiofenolu o wzorze 2 w którym R 
iTX mają wyżej podane znaczenie ewentualnie w postaci soli 
w szczególności soli metalu alkalicznego, lub w obecności środka 
wiążącego kwas, z dwuchloronitroaniliną o wzorze 3, w którym 
A i B mają wyżej podane znaczenie, w obojętnym rozpuszczalni
ku. (3 zastrzeżenia) 

Wzdr 1 WZOR 1 



4 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 15 (173) 1980 

A01N P. 217369/T 26.07.1979 

Ryszard Chudzik, Warszawa, Polska (Ryszard Chudzik) 

Środek przedłużający żywotność 
ciętych kwiatów w wazonie 

Środek według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
zawiera 0,01-0,20 g/l wody w wazonie bromku alkilo-(C8 - C , 8) 
benzylodwumetyloamoniowego oraz środek bakteriobójczy i or
ganiczny lub nieorganiczny kwas w ilości regulującej pH wody 
w wazonie do wartości 3-6. (1 zastrzeżenie) 

A01N P. 218428 20.09.1979 

Pierwszeństwo: 22.09.1978 - Republika Federalna Niemiec 
(nr P 2841 824.8) 

Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Republika Fede
ralna Niemiec i Berlin Zachodni. 

Środek grzybobójczy 

środek według wynalazku zawiera jako substancję czynną 
co najmniej jeden anilid kwasu octowego o ogólnym wzorze 1, 
w którym R, oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-4 
atomach węgla, R, oznacza aromatyczny rodnik węglowodoro
wy, albo jednokrotnie lub wielokrotnie, jednakowo lub różnie 
podstawiony grupą alkilową o 1-4 atomach węgla, grupą alkok-
sylową o 1-4 atomach węgla, grupę alkilotio o 1-4 atomach 
węgla, atomem chlorowca, grupą trój fluoromé ty Iową, grupą 
nitrową grupą alkoksykaibonylową o 1-4 atomach węgla 
w części alkoksylowej lub grupą cyjanową aromatyczny rodnik 
węglowodorowy, R9 oznacza rodnik alkilowy o 1-6 atomach 
węgla, grupę chlorowcoalkilową o 1-6 atomach węgla, grupę 
alkoksyalkilową o 1-4 atomach węgla w części alkoksylowej 

i o 1-4 atomach węgla w części alkilowej, rodnik alkenylowy o 
2-6 atomach węgla, rodnik alkinylowy o 3-6 atomach węgla, 
grupę alkilokarbonylową o 1-6 atomach węgla w części alkilo
wej, grupę chlorowcoalkilokarbonylową o 1-6 atomach węgla 
w części alkilowej, rodnik fenylowy lub benzylowy, podstawio
ny jednokrotnie lub wielokrotnie, jednakowo lub różnie atomem 
chlorowca, grupą alkilową o 1-4 atomach węgla, grupą alkoksy-
lową o 1-4 atomach węgla, grupą alkilotio o 1-4 atomach 
węgla grupą trójfluorometyłową, grupą nitrową lub grupą amino
wą, albo oznacza grupę amidynową lub dwmetylotiokarbamoilo-
wą a X oznacza atom tlenu, atom siarki, grupę suliinylową lub 
grupę sulfonylową. (63 zastrzeżenia) 

Pierwszeństwo: 28.09.1978 - Republika Fe;le»alna Niemiec 
(nr P 2842142.3) 

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem, Repu
blika Federalna Niemiec. 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy, zawiera jako substancję czynną 
związek o wzorze 1 (nazwa powszechnie stosowana: Trifluaralin) 
w kombinacji ze związkiem o wzorze 2 (nazwa powszechnie 
stosowana: Isoproturon), przy czym stosunek wagowy związku 
0 wzorze 1 do związku o wzorze 2 wynosi korzystnie 10 :1 do 
1 :10. 

Środek według wynalazku odznacza się efektem synergicz-
nym zwłaszcza przeciw licznym chwastom w różnych gatunkach 
zbóż. (4 zastrzeżenia) 

WZÖR 1 

A22C 

WZÖR 2 

P. 210256 11.10.1978 

Zakłady Mięsne, Tarnów, Polska (Stanisław Kowal, Adam 
Wijas, Marian Ochnio). 

Urządzenie do prasowania półtusz bekonowych 

Urządzenie do prasowania półtusz bekonowych oraz in
nych elementów tusz wieprzowych jak szynka, łopatka, boczek, 
ma kształt zbiornika wykonanego z batonu i wyposażone jest 
w boczne drabinki oporowe (2), wykonane ze stalowych rur 
nierdzewnych z zaczepami (2b) do układania lub bez zaczepów. 
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Drabinki oporowe umieszczone są w pewnej odległości od 
dwóch naprzeciwległych ścian pionowych basenu, w sposób 
umożliwiający łatwe ich odłączenie i posiadają boczne szczeble 
(2a) do przytrzymywania przycisków drabinkowych podłuż
nych (3), oraz belek blokujących poprzecznych (4) z końców
kami ułatwiającymi ich założenie pomiędzy odpowiednie 
szczeble drabinek oporowych (2a) i samoczynne dostosowanie 
do położenia przycisków drabinkowych w celu równomiernego 
rozłożenia wywieranego nacisku. (1 zastrzeżenie) 

A22C P. 210481 23.10.1978 

Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Ry
backich „Gryf, Szczecin, Polska (Wacław Sękowski). 

Warnik do ciągłego gotowania kryla, 
szczególnie przydatny do stosowania 

na statkach rybackich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraowania urządzenia 
umożliwiającego ciągłe gotowanie kryla w określonej temperatu
rze. 

Warnik według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
w zbiorniku (1) na rurze (4) osadzony jest obrotowo bęben (2) 
z łopatkami (3), wewnątrz rury (4) mającej od góry wlot (9) 
osadzony jest przenośnik ślimakowy (6), łopatki (3) w czasie 
obrotu bębna (2) wygarniają kryla z wody i po odsączeniu 
samoczynnie wysypują przez wlot (9) do wnętrza rury (4) skąd 
przenośnik ślimakowy (6) wygarnia go na zewnątrz urządzenia, 

rozmieszczone wzdłuż płaszcza (10) przewody (11) doprowa
dzają gorącą parę w ilościach regulowanych termostatem, prze
wody (8) służą do doprowadzenia zimnej wody zraszającej 
produkt wewnątrz rury (4), bęben (2) oraz przenośnik ślimako
wy (6) napędzane są silnikiem elektrycznym (12) za pośrednic
twem przekładni bezstopnowej (7). (1 zastrzeżenie) 

A22C P. 211203 24.11.1978 

Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + CoKG, 
Lubeka, Republika Federalna Niemiec. 

Sposób filetowania ryb 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu 
umożliwiającego uzyskiwanie filetów z mniejszych ryb, przy 
minimalnych nakładach maszynowych i osobowych. 

Sposób filetowania ryb według wynalazku, w którym nie-
odgłowione ryby transportowane ogonem do przodu przy wyko
naniu cięć filetujących brzuch, cięć filetujących grzbiet i cięć 
odkrawających żebra, charakteryzuje się tym, że filety odcina 
się przy pozostawieniu ości kołnierzowych i/lub głowy przy 
szkielecie ościowym poprzez cięcia oddzielające przeprowadzone 
w powiązaniu z cięciami odkrawąjącymi żebra, tuż za ościami 
kołnierzowymi nachylonymi w stosunku do sklepienia czaszki. 

Urządzenie do filetowania ryb zawierające przenośnik dla 
ryb, jedną parę noży do filetowania brzucha, jedną parę noży do 
filetowania grzbietu i jedną parę noży do odkrawania żeber, 
charakteryzuje się tym, że osie (18, 19), noży odkrawających 
żebra (20, 21) są w przybliżeniu równolegle do siebie i w kierun
ku ku przodowi przenośnika (8) są trochę nachylone, a noże 
odkrawąjące żebra (20, 21) zbudowane są jako przesuwalne do gó
ry lub wymijające w kierunku ich osi (18, 19) i połączone są ze 
sterowaniem podnoszącym je co najmniej przy podejściu końca 
jamy brzusznej każdej ryby. (8 zastrzeżeń) 

Fig. 2 

A22C P. 211366 30.11.1978 

Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + COKG, 
Lubeka, Republika Federalna Niemiec. 

Urządzenie do zdejmowania skóry 
z filetów rybnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji urządzenia, która umożliwia zdejmowanie skóry z filetów bez 
odkształcenia filetu. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
powierzchnia obrotowa (21) walca do zdejmowania skóry (2) 
zaopatrzona jest w rozłożone na jej obwodzie pola (22) dla 
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wspierającego i transportującego przyjmowania strony odskórnej 
filetów rybnych i w zagłębienia (25) w kształcie wąskich row
ków rozmieszczone pomiędzy polami (22), przy czym zagłębie» 
nia (25) umieszczone są wzdłuż linii tworzącej powierzchni 
obrotowej (21). (14 zastrzeżeń). 

A22C P. 212729 10.01.1979 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska (Witold 
Engwert). 

Wskaźnik szczeliny wylotowej urządzenia 
do odmie śniania kości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji wskaźnika, odznaczającego się zwiększoną czytelnością wska
zań i jednoznacznością odczytów, przy zastosowaniu możliwie 
prostego oraz niezawodnego układu, mechanicznego, przekłada
jącego wielkość przesunięć liniowych grzybka zaworu względem 
tulei wylotowej na wielkość przemieszczeń wskazówki wzglę-
dem j>odziałki odniesienia. 

Wskaźnik mający korpus (1), wewnątrz którego jest me
chanizm dźwigniowy, a na zewnątrz umieszczona jest czujka (6) 
przemieszczeń liniowych, charakteryzuje się tym, że czujka (6), 
zamocowana jest przesuwnie w korpusie w co najmniej dwóch 
prowadnicach i między tymi prowadnicami ma umocowaną 
kostkę (7) wyposażoną w czop (8) korbowodu (9) połączonego 
dalej przegubem z korbą (10), osadzoną sztywno na końcu osi 
obrotu (11) na której przeciwległym końcu jest osadzona 
sztywno wskazówka (12). 

Wskaźnik służy do sygnalizowania wielkości ustawienia 
szczeliny wylotowej między grzybkiem zaworu i tuleją w celu 
uzyskania odpowiedniego ciśnienia wewnątrz urządzenia do od-
mięśniania kości zwierząt rzeźnych. (l zastrzeżenie) 

F ig. 2 

A22C P. 218056 31.08.1979 

Pierwszeństwo: 01.09.1978 - Republika Federalna Niemiec 
(nr P 2838147.7) 

Günter Kollross, Dornheim, Republika Federalna Niemiec 
(Henricus Hubertus Hermanus Senders). 

Trzpień rurowy do wzdłużnego ściągania 
giętkiego materiału wężowego 

zwłaszcza sztucznego jelita do wyrobu kiełbas 

Przedmiotem wynalazku jest trzpień rurowy do wzdłużne
go ściągania giętkiego materiału wężowego, zwłaszcza sztuczne
go jelita do wyrobu kiełbas. Rozszerzalny trzpień według 
wynalazku jest sterowany zespołem sterującym (15, 17, 27) na 
jego rozszerzalnej średnicy w obszarze ściągania. Trzpień rurowy 
według wynalazku w obszarze ściągania ma większą liczbę 
wzdłużnych elementów sprężystych wokół wnętrza; tulei 
sterującej (13), które są rozciągnięte i naprężone na swoich 
końcach, przy czym we wnętrzu uchwytu (10) osadzona jest 
przesuwnie wzdłużna tuleja sterująca (13), która przesuwana jest 
zjednej pozycji do drugiej, za pośrednictwem powierzchni uksz
tałtowanych stanowiących elementy krzywkowe (27) rozmiesz
czone w pewnych odstępach na zewnątrz rury sterującej (17), 
a wewnątrz elementów sprężystych stanowiących okrągłe druty 
(15), które są rozszerzane względem osi trzpienia (28). 

(10 zastrzeżeń) 

A23B P. 210471 24.10.1978 

Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Warszawa, 
Polska (Andrzej Borys, Kazimierz Miler, Józef Sawczyszyn, 
Władysław Chmilowski, Mikołaj Michalik, Mieczysław Peron, 
Janusz Kulesza, Jerzy Podlejski, Józef Góra). 

Sposób i urządzenie do wytwarzania 
preparatu wędzarniczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymania preparatu 
wędzarniczego o właściwych cechach organoleptycznych, wol
nego od substancji balastowych oraz szkodliwych dla zdrowia, 
a w szczególności wolnego od policyklicznych węglowodorów 
o właściwościach rakotwórczych. 

Sposób będący przedmiotem wynalazku polega na prowa
dzeniu metodą ciągłą trójstopniowej destylacji i dwustopniowej 
rektyfikacji kondensatu. Proces destylacji w pierwszym stopniu 
prowadzi się pod ciśnieniem 80-30 mm Hg w temperaturze 
80-170°C i przy szybkości dozowania kondensatu od 0,15 do 
4,0 kg/godz/cm2, destylację : rektyfikację w stopniu drugim pod 
ciśnieniem 40 mm Hg lub niższym w temperaturze 240°C lub 
odpowiednio niższej i przy szybkości dozowania 
0,15-3,0 kg/godz/cm2, a destylację i rektyfikację w stopniu 
trzecim prowadzi się pod ciśnieniem 40 mm Hg lub niższym 
w temperaturze 230°C lub odpowiednio niższej i przy szybkości 
dozowania rektyfikatu surowego 0,08-1,5 kg/godz/cm2. 

Urządzenie według wynalazku składa się z podgrzewa
nych parą, wyposażonych w mieszadła, zbiorników na medium 
destylowane, pomp dozujących, wężownic, separatorów zanu
rzonych w łaźniach z medium grzejnym, zbiorników na ciecz 
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wyczerpaną, zbiorników na destylat i łapaczy kropel,przy czym 
każdy stopień destylacji prowadzony jest w destylatorach o iden
tycznej konstrukcji różniących się jedynie wymiarami oraz 
kątem nachylenia wężownic. Destylacja prowadzona w stopniu 
drugim i trzecim przebiegu w urządzeniu wyposażonym dodat
kowo w kolumny rektyfikacyjne, przy czym części kondensatu 
jest zawracana do obiegu. (7 zastrzeżeń) 

A23B P. 212734 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przemysłu 
Mięsnego,' Wrocław, Polska (Piotr Szarski, Zenon Maciejewski). 

Sposób i układ regulacji parametrów procesu 
technologicznego w komorach wędzarniczych 
i parzelniczych do produktów spożywczych 

Sposób regulacji według wynalazku polega na rozpoczęciu 
pomiaru czasu trwania procesu technologicznego, w chwili osiąg
nięcia w komorze określonej wartości temperatury. W przypad
ku przekroczenia w komorze (2) temperatury zadanej następuje 
odcięcie dopływu czynnika grzewczego do komory (2) i sygnali
zator (13) podaje sygnał alarmowy. Układ ciągłej regulacji 
temperatury posiada człon porównujący (7) połączony z czło
nem odmierzania czasu (8) i wyjściem regulatora temperatury 
(1) albo w drugiej alternatywnej postaci wynalazku człon po
równujący (7) połączony jest z członem odmierzania czasu (8) 
i zadajnikiem temperatury (4), oraz z przetwornikiem tempera
tury (3). (5 zastrzeżeń) 

A23K 

Fig. I 

P. 217182 T 16.07.1979 

Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego, Poz
nań, Polska (Leonard Mężyński, Grzegorz Urbaniak). 

Sposób wytwarzania koncentratu paszowego 
dla zwierząt 

Sposób wytwarzania koncentratu paszowego dla zwierząt 
polega na tym, że prasowaną wycierkę o zawartości 70-75% 

wody poddaje się hydrolizującemu działaniu mocznika w ilości 
10-40% w stosunku do suchej masy wycierki w temperaturze 
10-50°C przez 15-30 minut. Następnie całość dokładnie 
miesza się i kondycjonuje w czasie 10-40 miut a w końcu suszy 
w znany sposób do zawartości nie więcej njż 11% wody. 

Hydrolizę prowadzi się przy pomocy krystalicznego mocz
nika lub Boztworu mocznika o maksymalnej koncentracji. 

Sposób według wynalazku znajduje zastosowanie w zakła
dach przemysłu ziemniaczanego. (2 zastrzeżenia) 

A23L P. 212826 12.01.1979 

Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Warszawa, 
Polska (Stanisław Kieniewicz, Mieczysław Janicki, Jerzy Golla). 

Sposób barwienia osłonek wędliniarskich 
zwłaszcza osłonek kalogenowych 

Sposób według wynalazku polega na barwieniu osłonek 
wędliniarskich zwłaszcza kalogenowych barwnikiem z krwi 
zwierzęcej. Barwnik dodaje się do masy kalogenowej w dowol
nym etapie jej przygotowania korzystnie w procesie ugniatan; i 
w formie wodnego roztworu w ilości od 1 do 8% suchego 
barwnika w przeliczeniu na suchą substancję kalogenową. 

(3 zastrzeżenia) 

A47J P. 210339 16.10.1978 

Jerzy Milewski, Szczecin, Polska (Jerzy Milewski). 

Aparat zamknięty do wyciskania cytryn 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie zamknięte do 
wyciskania soku z cytryn. 

Aparat wykonany z masy plastycznej, składa się z dwóch 
zbiorniczków (1 i 2). W górnej części (1) zbiorniczka umieszcza 
się pół cytryny, następnie przy pomocy błyskawicznego zamk
nięcia następuje hermetyczne połączenie obu części (1 i 2) 
zbiorniczka. Przez lekki nacisk na górną część (1) z jednoczes
nym obracaniem ręką w prawo-lewo następuje przesuwanie się 
całego zbiorniczka po sworzniu (4) i tym samym wdrążenie się, 
unjiieszczonego na tym samym sworzniu, zębatego stożka (5) 
w połówkę cytryny. Spływający sok gromadzi się na dnie 
w części (2) zbiorniczka - następnie, w miarę potrzeby, może 
być dpzowany przez dziobek (6). (1 zastrzeżenie) 

A47J P. 216332 T 12.06.1979 

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Pre-
dom-Zelmer", Rzeszów, Polska (Jan Ciebiera, Ryszard Kotowicz, 
Kazimierz Piasecki, Władysław Prucnal, Edward Kuszaj). 

Nóż tnący w zmechanizowanych urządzeniach 
kuchennych do rozdrabniania środków 

spożywczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania noża 
tnącego o zwiększonej trwałości. 
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Ostrze noża (2) ma zarys kołowy, wychodzący stycznie 
z kołowego zarysu piasty (3). Krawędź tnąca o kształcie ząbko-
wym uformowana jest poprzez ścięcie (6), ścięcie dolne (9) 
i wgłębienia (5) o przekroju trójkątnym, prostopadłe do łuku 
krawędzi tnącej, rozmieszczone od siebie w odległości nie więk
szej niż 1 mm. (3 zastrzeżenia) 

fig. 1. 

A61B 

Fig. 4 

P. 218396 T 17.09.1979 

Śląska Akademia Medyczna im. L Waryńskiego, Katowice, 
Polska (Stefan Knapik, Adam Gierek, Franciszek Grossman, 
Piotr Pałuszny, Jan Łukowski). 

Sposób mocowania płytek do unieruchamiania 
odłamów kostnych oraz urządzenie do stosowania 

tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania stoso
wania wkrętów do kości. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że poprzez 
otwory dobranych według potrzeb płytek metalowych, najko
rzystniej tytanowych, do unieruchamiania odłamów kostnych, 

wierci się w kości otwory na wylot lub nieprzclotowo i w otwo
ry wprowadza się klips (2), którego końce (1) spręża się, 
a następnie po zwolnieniu naprężenia w otwór klipsa (6) wpro
wadza się kołek blokujący (3), zaś po zrośnięciu się odłamów 
kości wyciąga się kołek blokujący (3) i rozprężony klips (2). 

Urządzenie do stosowania sposobu charakteryzuje się tym, 
że klips (2) ma otwór przelotowy (6) i jest wyposażony w końce 
(1), które mają wypukłe i ścięte zakończenia (7). Główka klipsa 
(2) ma wybranie (4) i nacięcia poprzeczne (5). Otwór przeloto
wy (6) po wprowadzeniu klipsa w kość zaopatrywany jest 
w kołek blokujący (3). 

Sposób według wynalazku znajduje zastosowanie w orto
pedii ogólnej, a szczególnie w chirurgii szczękowej i stomatolo
gicznej. (2 rastrzeżenia) 

Titj.Z 

Fig. 5 

D Z I A Ł B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D P. 218211 T 10.09.1979 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Obiektów 
Przemysłowych „Prozemak" Oddział Projektowy w Gliwicach, 
Gliwice, Polska (Józef Wagner). 

Urządzenie do grawitacyjnego odpylania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia zużycia 
energii. Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że dyfuzor (4) wlotowej rury (6) umieszczony jest nad pozio
mem dolnej krawędzi separacyjnej komory (3). 

Wlotowa rura (6) z dyfuzorem (4), separacyjna komora 
(3), oraz wylotowa rura (2) umieszczone są współosiowo 
względem osi centralnej o-o. (1 zastrzeżenie) 
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B01D 
CI 3D 

P. 218218 T 10.09.1979 

Instytut Przemysłu Cukrowniczego, Warszawa, Polska 
(Wiktor Fornalek, Anna Ostanicwicz, Henryk Dąbrowski. 
Krzysztof Suliga, Wiesław Kosicradzki). 

Kolumna jonitowa do procesu ekskluzji jonów 

Kolumna jonitowa do procesu ekskluzji jonów przeznaczo
na jest do wydobywania cukru z melasy. Kolumna składa się 
z cylindrycznego płaszcza (1), dna (2) i pokrywy (3), przegrody 
dolnej (4), przegrody górnej (5) i elementów kompensujących 
(11). Elementy komplensujące (11) łagodnie wyrównują zmiany 
objętości kationitu podczas pracy urządzenia. Prawidłowe pro
porcje elementów kompensujących oraz ich równomierne roz
mieszczenie zapewniają optymalną pracę kolumny, zabezpiecza
ją ziarna kationitu przed zgniotem. (4 zastrzeżenia) 

B01D 18.09.1979 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Anatol Selec-
ki, Andrzej Chmielewski). 

Element wypełnienia do kolumn do wymiany masy 

Przedmiotem wynalazku jest element wypełnienia do ko
lumn do wymiany masy, zwłaszcza do kolumn absorpcyjnych, 
destylacyjnych, ekstrakcyjnych, odpylających i nawilżających. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania elemen
tu łatwego do załadunku i rozładunku do kolumny przy zacho
waniu wysokiej wartości powierzchni właściwej oraz wysokiej 
sprawności i przepustowości. 

Element wypełnienia nasypowego do kolumn do wymiany 
masy, charakteryzuje się tym, że stanowi go płaski element 
z metalu lub tworzywa sztucznego o przecięciach grzbietowych, 
w którym poprzecinane paski są zwinięte helikoidalnie, a po
nadto cały element jest zwinięty wzdłuż grzbietu korzystnie 
cylindrycznie. (1 zastrzeżenie) 

B02B P. 210287 13.10.1978 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urządzeń Och
rony Powietrza OPAM, Katowice, Pol (Henryk Sekta, Bogu
sław Malirz). 

Sposób kątowego przesuwu urządzeń odpylających 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób kątowego przesuwu urządzeń odpylających polega 
na tym, że zabudowane na miejscu wstępnego montażu na 
dwupoziomowej konstrukcji przejezdnej (1 i 2) urządzenie odpy

lające jest przemieszczane na dolnej części konstrukcji przejezd
nej (I ) wzdłuż jednej osi, a następnie po zablokowaniu dolnej 
części konstrukcji przejezdnej (1) jest przemieszczane pod kątem 
przy pomocy górnej części konstrukcji przejezdnej (2) do miejs
ca ostatecznej zabudowy. Urządzenie do kątowego przesuwu 
urządzeń odpylających składa się z torowiska (5), umieszczonej 
na nim za pośrednictwem zestawów kołowych (3) dolnej części 
konstrukcji przejezdnej (1) na której znajduje się położone pod 
kątem do torowiska (5) torowisko (6). 

Na torowisku (6) za pośrednictwem zestawów kołowych 
(4) umieszczona jest górna część konstrukcji przejezdnej (2), na 
której spoczywa przemieszczane urządzenie odpylające. 

(2 zastrzeżenia) 

Fig.1 

B02B P. 211150 21.11.1978 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Kopalnictwa Su
rowców Chemicznych „Biprokop", Chorzów, PolsKa (Zdzisław 
Gorczyca, Teodor Janszta, Jerzy Seifert). 

Układ urządzeń do mielenia siarki 

Układ urządzeń do mielenia siarki według wynalazku 
składa się z zasobnika nadawy (1) nad którym znajduje się 
suszarka fluidyzacyjna (2) oraz przenośnik taśmowy (3) z zabu
dowanym oddzielaczem elektromagnetycznym (4). Wylot zasob
nika zamykają dwa podajniki celkowe (5) połączone rurociągiem 
z młynem (6) bezpośrednio nad którym zabudowany jest klasy
fikator pierwszego stopnia (7) separator statyczny (8) połączony 
rurociągiem poprzez cyklon (9) z filtrem pulsacyjnym (10). 
Wyloty cyklonu oraz filtra pulsacyjnego zamykają podajniki 
celkowe (5) zabudowane nad przenośnikiem ślimakowym (11) 
pod którym usytuowany jest zbvrtnik gotowego produktu (12) 
na dnie którego zabudowane jest urządzenie zgarniające (13). 
Pod zbiornikiem gotowego produktu umieszczone jest urządze
nie ważąco-workujące (14), Zbiorniki zamknięte gazu obojętne
go (15) połączone są poprzez rurociąg ( ló) reduktor (17) 
i zawór regulujący (18) bezpośrednio z młynem (6) przy czym 
zbiorniki zamknięte gazu posiadają zawory bezpieczeństwa (19) 
które rurociągiem (20) połączone są ze zbiornikiem buforowym 
(21) mającym zawór bezpieczeństwa (19) z wylotem do atmosfe
ry oraz zawór grzybkowy (22) połączony z rurociągiem dopły
wowym gazu (16). Zbiornik buforowy (21) połączony jest 
poprzez reduktor (31) rurociągiem (32) z filtrem pulsacyjnym 
(10). Pomiędzy filtrem pulsacyjnym a młynem zabudowany jest 
wymiennik ciepła (23) połączony z ziębiarką (24). Obok filtra 
pulsacyjnego (10) usytuowany jest zbiornik zamknięty (25) 
z automatycznym zaworem (26) połączony z rurociągiem (27) 
w jego najwyższym położeniu za filtrem. (1 zastrzeżenie) 
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B02B P. 211260 27.11.1978 

Kombinat Maszyn Przemysłu Materiałów Budowlanych 
ZREMB - Makrům, Zakład Budowy Maszyn, Bydgoszcz, Polska 
(Ryszard Radziuk, Piotr Świątkiewicz, Mieczysław Cackowski, 
Łukasz Kałka). 

Urządzenie mocujące listwy udarowe 
kruszarek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji urządzenia, zapewniającego ciągły docisk powierzchni listew 
do ustalających je powierzchni korpusu wirnika niezależnie od 
ich wzajemnego dopasowywania się i ruchu wirnika. 

Urządzenie ma hydrauliczne siłowniki (5) zamocowane 
śrubami do nośnej belki (6). Płyn z pompy (17) przewodami (8, 
Í3) jest podawany do hydraulicznych siłowników (5), a cisnąc 
na tłoczki wypiera nurniki (4), które z kolei przesuwają kliny 
(3) ustalające listwy (1) udarowe w gniazdach korpusu (2) 
wirnika. 

Wstępne ugięcie sprężyn (10) powoduje, że luzy powstałe 
w wyniku docierania się elementów współpracujących są na
tychmiast likwidowane. (2 zastrzeżenia) 

B02C P. 210390 18.10.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy- Przemysłu Budowy Urzą
dzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków Polska (Stanisław Bedna
rski, Roman Boryczko, Barbara Cader, Józef Gubała). 

Osadnik wielostopniowy 

Osadnik wielostopniowy według wynalazku charakteryzu
je się tym, że w obudowie (1) we współprądzie lub przeciwprą-
dzie są umieszczone szeregowo jeden za drugim w linii prostej, 
co najmniej dwa pakiety wypełnienia (2), które są ze sobą 
połączone rurami (3) o dowolnym przekroju lub przegrodami 
płaskimi (5) zaś każdy z pakietów wypełnienia (2) połączony 
jest z osadową komorą (7) i tym, że w przestrzeni między rurami 
(3) znajduje się przegroda (4) służąca do odcinania przepływu 
frakcji zagęszczonej, znajdującej się między rurami (3) w kierun
ku przepływu frakcji klarownej przepływającej wewnątrz rur (3) 

a ponadto co druga przegroda płaska (5) zaopatrzona jest w pop
rzeczne ścianki (6) służące do odgraniczenia przepływu frakcji 
zagęszczonej w kierunku odprowadzenia frakcji klarownej. 

(6 zastrzeżeń) 

B02C P. 211072 20.11.1978 

„Polifarb" Zakłady Farb, Włocławek, Polska (Piotr Kaj-
zer, Hieronim Smołaga, Kazimierz Bronikowski). 

Sposób oddzielania wsadu mielącego od miewa 
i urządzenie do oddzielania wsadu mielącego od mle¥/a 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oddzielania wsadu 
mielącego, jakim są przykładowo perełki szklane, agahtowe, 
porcelanowe, kulki stalowe lub cyrkonowe, piasek lub produkty 
ich zużycia albo inne zanieczyszczenia, od odprowadzanego 
te urządzenia dezaglomenijącego i dyspergującego miewa, jakim 
jest przykładowo pasta pigmentowa będąca dyspersją składni
ków stałych takich, jak pigmenty, wypełniacze w spoiwie. 

Sposób według wynalazku polega na zatrzymywaniu wsa
du mielącego na elemencie oddzielającym i charakteryzuje się 
tym, że oddzielanie wsadu mielącego od miewa przeprowadza się 
poza urządzeniem dezaglomerującym i dyspergującym, w urzą
dzeniu oddzielającym na elemencie oddzielającym najlepiej po
chylonym do poziomu pod kątem 45°, gdzie gromadzący się na 
nim wsad mielący porusza się za pomocą skrobaków i oddziela 
od powierzchni elementu oddzielającego a następnie kieruje się 
ku dołowi urządzenia oddzielającego. 

Urządzenie według wynalazku stanowiące element oddzie
lający umieszczony na podstawie, charakteryzuje się tym, że 
element oddzielający (4) zamontowany jest najlepiej pod kątem 
45° do poziomu w obudowie (5) wokół wrzeciona (15) pod 
tuleją dociskową (7) i spoczywa na pierścieniu (23) przymoco~ 
wanym do wrzeciona (15) oraz na pierścieniu (22) przymocowa
nym do powierzchni wewnętrznej obudowy (5) i dociśnięty jest 
do tych pierścieni dociskiem elastycznym (8) a z,drugiej strony 
spoczywają na nim skrobaki (9) zamocowane w oprawach (10) 
przymocowanych poprzez zabieraki (21) do wałka (11), zakoń
czonego pokrętłem (12), na który nasunięta jes sprężyna (13) 
docisku skrobaków (9) połączona funkcjonalnie z nakrętką (25) 
ułożonego we wrzecionie (15) przechodzącym osiowo przez 
długość obudowy (5) a wspomniana obudowa wyposażona jest 
dodatkowo w przewód z zaworem (24) miewa zanieczyszczone
go wsadem mielącym przewód z zaworem (17) miewa oczyszczo
nego doprowadzony do pompy, rurkę syfonową (18) i pokrywę 
wyczystkową (19). (2 zastrzeżenia) 
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B03C P. 218336 T 13.09.1979 

B02C P. 219744 20.11.1979 

Pierwszeństwo: 29.12.1978 - Wielka Brytania (Nr 50281/78). 

F.L, Smidth and Co. A/S, Kopenhaga, Dania (Ole Steen 
Rasmussen, Peter Lund). 

Sposób rozdrabniania materiału granulowanego 
w młynie rurowym oraz urządzenie do rozdrabniania 

materiału granulowanego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ekono
micznego procesu rozdrabniania przy wykorzystaniu młyna 
rurowego posiadającego dwie lub więcej komór z jednoczesnym 
zoptymalizowaniem wielkości elementów rozdrabniających. 

Sposób rozdrabniania materiału granulowanego w młynie 
rurowym zawierającym końcową i jedną lub więcej wstępnych 
komór rozdrabniania mających elementy iozdrabniające polega 
na tym, że materiał po przejściu przez jedną lub więcej komór 
wstępnych, usuwa się przez otwory w młynie, po czym dzieli 
się na frakcje grubszą i drobniejszą w procesie separacji, po 
którym frakcja grubsza powraca do jednej lub więcej komór 
wstępnych, a frakcję drobniejszą podaje się do komory końco
wej. Rozdrobniony materiał usuwa się przez przelew z komory 
końcowej, a elementy rozdrabniające unoszone w przepływie, 
oddziela się od materiału i kieruje z powrotem do komory 
końcowej. 

Urządzenie do rozdrabniania materiału granulowanego 
w młynie rurowym zawierającym komorę rozdrabniania końco
wego i jedną lub więcej komór rozdrabniania wstępnego charak
teryzuje się tym, że komora rozdrabniania wstępnego (3) przy 
końcu wlotowym i wylotowym ma pierścień zatrzymujący (12) 
i przeponę sitową (13) rozsunięte lak, że tworzy przedział (14) 
z którego elementy rozdzielające, które przechodzą nad pierście
niem zatrzymującym (12) są cofane do komory wstępnej za 
pomocą układu podnoszącego (15) znajdującego się w tym 
przedziale, przy czym przepony na końcu wlotowym i wyloto
wym mają otwory zasadniczo tej samej wielkości i mniejsze niż 
wielkość elementów rozdrabniających w komorze wstępnej. 

(19 zastrzeżeń) 

Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, 
Warszawa, Polska (Przemysław Englert, Eranciszek Król, Euge
niusz Psztyng). 

Sposób odzysku minerałów magnetycznych 
z piasków nadmorskich i urządzenie 

do stosowania tego sposobu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest odzyskiwanie 
surowców magnetycznych z piasków nadmorskich bez naruszania 
istniejących warunków ekologicznych. 

Zagadnienie to zostało rozwiązane w ten sposób, że pole 
magnetyczne wytwarzane w urządzeniu jezdnym przyciąga mine
rały magnetyczne do powierzchni walca (2). Obrzeża walca (2) 
tocząc się po podłożu powodują jego obrót i przemieszczenie 
minerałów magnetycznych poza strefę pola magnetycznego, 
gdzie następuje oderwanie się minerałów magnetycznych od 
powierzchni walca (2) i zsypanie ich do zsypów (6) napełniają
cych zbiorniki (7). (2 zastrzeżenia) 

B03D P. 210594 28.10.1978 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jastrzębie", Jastrzębie 
Zdrój, Polska (Zbigniew Krzyszkowski, Stanisław Wnęk, Piotr 
Grzegorek, Zbigniew Blitek). 

Układ połączeń instalacji urządzeń flotacji 

Układ połączeń instalacji urządzeń flotacji, zwłaszcza 
węgla kamiennego z popłuczkowych odpadów klasy ziarnowej 
poniżej 0,75 mm, złożony jest z przyłączonego do wylotu (2) 
flotacyjnej baterii (1) nadawczego stożka (3) i próżniowego, 
tarczowego filtra (5) z wylotem (8) połączonym z pośrednim 
rząpiem (14) poprzez rozdzielacz (9), którego przelewowy ruro
ciąg (13) przyłączony jest do wlotu pośredniego rząpia (14), zaś 
rozdzielacz (9) ma przyłączony za pomocą odprowadzającego 
wylotowego rurociągu (10) z zasuwą (11) cykliczny osadnik (12) 
pojedynczy i/lub szeregowy. (1 zastrzeżenia) 
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B04C P. 2U322 29.11.1978 B08B P. 210285 13.10.1978 

B06B 
H04R 

P. 212407 29.12.1978 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Od
krywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Antoni Rooseger). 

Ultradźwiękowy przetwornik magnetostrykcyjny 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zapewnienie 
elastycznego mocowania rdzenia oraz szczelnego połączenia 
rdzenia ze szpulą. 

Przedmiotem wynalazku jest przetwornik magnetostryk
cyjny przeznaczony do wytwarzania i odbioru sygnałów ultra
dźwiękowych w gazach zwłaszcza w powietrzu. 

Ultradźwiękowy przetwornik magnetostrykcyjny do pracy 
w środowisku gazowym, składa się z rdzenia (1) umieszczonego 
wewnątrz szpulki (2) z uzwojeniem. Rdzeń (1) ma kształt rurki 
wykonanej z kilku zwoi cienkiej blachy z materiału strykcyjne-
go, sklejonych ze sobą klejem nieprzewodzącym. Rdzeń (1) jest 
zamocowany w szpulce (2), a przestrzeń pomiędzy nimi jest 
wypełniona wypełniaczem silikonowym (3) na całej długości 
rdzenia (1). (1zastrzeżenie) 

Biuro Projektowo - Technologiczne Morskich Stoczni Re
montowych, Gdańsk, Polska (Stefan Płonka). 

Uszczelka przesuwna urządzenia czyszczącego, 
zwłaszcza oczyszczarki rzutnikowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania uszczelki 
przesuwnej, która zapewnia szczelność bez konieczności stoso
wania magnesów. 

Uszczelka przesuwna według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że składa się z ruchomej komory (1) do której jest 
zamocowana warga (2) wykonana z gumy lub innego tworzywa. 
Do ruchomej komory (l)jest zamontowana krzywka (4) i prowa
dzące rolki (6). Ruchoma komora (1) względem stałej komory 
(3) urządzenia jest zawieszona na elementach sprężystych i jest 
sprzężona za pomocą elektrycznych łączników z układem na-
dążnym (5) urządzenia wodzącego. Łączniki elektryczne są 
napędzane krzywką (4) mocowaną do ruchomej komory (1). 
Prowadzące rolki (6) powodują właściwe ustawienie i przylega
nie uszczelki przesuwnej. (1 zastrzeżenie) 

B08B 

Fig. 1 

P. 210597 30.10.1978 

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni Re
montowych, Gdańsk, Polska (Walenty Branicki, Stefan Płonka). 

Oczyszczarka wirnikowa do burt statku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania oczysz
czarki umożliwiającej czyszczenie burty statku, na której zamo
cowane są różne elementy. 

Oczyszczarka wirnikowa według wynalazku charakteryzu
je się tym, że ma komorę (1) w której znajduje się rzutnikowy 
wirnik (2), napędzany silnikiem (3).. Rzutnikowy wirnik (2) 

.Cr* 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych „Hut-
maszprojekt", Katowice, Polska (Mieczysław Panz, Tadeusz 
Rulik, Jan Stanoszek) 

Hydrocyklon asynchroniczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania hydrocyk-
lonu umożliwiającego wzmożone w stosunku do istniejących 
rozwiązań oczyszczanie cieczy z zanieczyszczeń. 

Hydrocyklon asynchroniczny według wynalazku ma na 
rurze wewnętrznej (3) wirnik (7) wykonany z materiału ferro
magnetycznego, który stanowi rura z łopatkami albo luźne 
elementy metalowe przytrzymywane sitami i torowiskami. 
Hydrocyklon przeznaczony jest do oczyszczania cieczy z cząstek 
ferromagnetycznych oraz do usuwania twardości wody. 

(3 zastrzeżenia) 
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w czasie oczyszczania wykonuje ruch wahadłowy'. Szczelność 
komory (1) zapewnia uszczelka (4). Przyleganie oczyszczarki do 
burty czyszczonej otrzymuje się za pomocą elektromagnesów 
(5) zamocowanych na komorze (1). Wewnątrz komory (1) jest 
zamontowany kubełkowy elewator (6) służący do podawania 
śrutu do rzutowego wirnika (2). (1 zastrzeżenie) 

B08B P. 210629 30.10.1978 

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni Re
montowych, Gdańsk, Przedsiębiorstwo Robót Malarsko Izola
cyjnych „Malmor", Gdańsk, Polska (Jan Pawełczak, Zbigniew 
Sommicki, Maria Moszkowska - Kazakiewicz, Bogusław Wirki-
jewski, Leszek Grajewski). 

Sposób mechanicznego czyszczenia 
powierzchni metalowych, 
zwłaszcza poszycia statku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania łatwego 
sposobu czyszczenia powierzchni metalowych, nie powodujące
go zanieczyszczenia środowiska. 

Sposób mechanicznego czyszczenia powierzchni metalo
wych, zwłaszcza poszycia statku, charakteryzuje się tym, że 
powierzchnie czyści się ziarnami lodu dowolnego kształtu. 
Ziania lodu mają wielkość od 0,1 mm do 8 mm, a temperatura 
ich wynosi od -0,5°C do -150cC. Ziarna lodu wprowadza się 
do strumienia płynu w dowolny sposób i czyści się powierzchnie 
metalowe tym strumieniem lub rzuca się je w inny sposób na 
czyszczoną powierzchnię powodując usuwanie rdzy i innych 
zanieczyszczeń. (1 zastrzeżenie) 

B08B P. 217268 T 20.07.1979 

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM", Warsza
wa, Polska (Józef Armiński, Kazimierz Biernacki, Ryszard Za-
wół, Mieczysław Walfisz, Ireneusz Czerwiński). 

Urządzenie do czyszczenia 
i odtłuszczania wyrobów metalowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do czyszczenia 
i odtłuszczania wyrobów metalowych w rozpuszczalniku, skła
dające się z wanny zamkniętej pokrywą, układu wentylacyjne
go, oraz mechanizmu przemieszczającego pojemniki z czyszczo
nymi wyrobami. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
pokrywa (2) wanny (1) wzdłuż całej swej długości ma szczelino
wą prowadnicę (3) dla pojemników (4) czyszczonych wyrobów, 
która to prowadnica (3) jest usytuowana równolegle w stosunku 
do pionowej płaszczyzny (P) przechodzącej przez punkty zawie
szenia pojemników (4) na ramionach (12) mechanizmu prze
mieszczającego. (3 zastrzeżenia) 

B21B P. 212095 23.12.1978 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Kazimierz Oskędra, Edward Pyka, Michał Niedźwiedź). 

Sposób odkształcania metali i ich stopów 
oraz optymalizacji kształtów profili 

pośrednich przy przeróbce plastycznej 
na zimno szczególnie stali 

Sposób odkształcania metali i ich stopów oraz optymali
zacji kształtów profili pośrednich przy przeróbce plastycznej na 
zimno, szczególnie stali polega na tym, że wielkości kolejnych 
pojedynczych odkształceń określa się w oparciu o rzędne uzys
kane z prostokątnych rzutów na oś(y) odcinków równego po
działu krzywej łańcuchowej lub paraboli ograniczonej prostą 
równą promieniowi wsadu, przy czym parametr krzywych 
przyjmuje się równy promieniowi wyrobu, natomiast równy 
podział krzywych uzyskuje się z podzielenia zmierzonej krzywo-
mierzem długości ograniczonej krzywej przez liczbę przyjętych 
przejść. 

Tą samą drogą uzyskuje się kolejne optymalne kształty 
profili pośrednich przy odkształcaniu wsadu o prostym kształcie 
w przekroju poprzecznym na wyrób końcowy o złożonym 
kształcie w przekroju poprzecznym. (2 zastrzeżenia) 

B21B P. 212149 23.12.1978 

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Edward Lis, 
Władysław Bies, Edward Herod) 

Sposób wymiany poduszek amortyzacyjnych 
w stojakach dużych klatek walcowniczych 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu remon
tu klatek walcowniczych. 

Sposób wymiany poduszek amortyzacyjnych w stojakach 
dużych klatek walcowniczych polega na wprowadzeniu w miejs
ce zdemontowanych walców roboczych urządzenia hydraulicz
nego zasilanego z niezależnego źródła prądu, przy pomocy które
go dokonuje się demontaż i montaż poduszki amortyzacyjnej 
(5). 

Urządzenie według wynalazku składa się z podstawy (2) 
oraz umieszczonego na niej specjalnej konstrukcji siłownika 
hydraulicznego (12) zasilanego z zlokalizowanego w podstawie 
(2) zasilacza hydraulicznego (7). Siłownik (12) zabudowany 
w dwóch równoległych wspornikach (8) ma tłoczysko dużego 
wysięgu (4), do którego przymocowane są promieniowo, najko
rzystniej pod kątem 90° względem siebie co najmniej cztery 
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kolumny stabilizacyjne (10) poruszające się wraz z tłoczyskiem 
(4) w prowadnicach (11). Tłcc?vsko (4) w jogo górnym końcu 
wyposażone jest w oporowo-promieniowe łożysko (13), na 
którym zamontowany jest dostosowany do wewnętrznego obry
su poduszki amortyzacyjnej (5) wahliwo obrotowy stół (6) 
mogący przejąć asymetryczno-obrotowe obciążenia występujące 
przy opuszczaniu względnie podnoszeniu poduszki amortyzacyj
nej (5). (2 zastrzeżenia) 

B21C P. 211435 01.12.1978 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Gliwi
ce, Polska oraz Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Tadeusz Prajsnar, Kazimierz Oskędra, Edward 
Zgłobicki, Adam Godyń, Rajmund Nowak, Andrzej Sankowski, 
Mieczysław Pietrzyk). 

Sposób wytwarzania wyrobów ciągnionych 
o wielobocznym kształcie w poprzecznym 

przekroju 

Sposób wytwarzania wyrobów ciągnionych o wielobocz
nym kształcie w poprzecznym przekroju polega na tym, że kilka 
wsadowych drutów okrągłych odkształca się w jednym otworze 
ciągadła względnie wykroju złożenia walców lub rolek o kształ
cie czworoboku dla uzyskania półwyrobów do dalszego indywi
dualnego ich ciągnienia na gotowe druty, pręty i rury o kwadra
towym, prostokątnym, trapezowym i trójkątnym kształcie 
w poprzecznym przekroju. (5 zastrzeżeń) 

B21C P. 211886 18.12.1978 

VEB Mansfeld Kombinat Wilhelm Pieck, Lutherstadt Eisle
ben, Niemiecka Republika Demokratyczna (Joachim Schlegel, 
Klaus Edelmann, Wolfhart Müller, Gerhard Fessel, Friedel Schnei
der, Erich Heinrichs, Michael Petzold, Bernad Fölber). 

Urządzenie do ciągnienia na mokro 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do ciągnienia na 
mokro, zwłaszcza drutów z metali lub ich stopów z powłokami 
antykorozyjnymi i/lub ułatwiającymi ciągnienie i/lub określają
cymi wartość użytkową. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
po stronie wlotowej ciągadła jest przymocowany element (3) 
dopasowany do przekroju wzdłużnego i/lub poprzecznego części 
wlotowej ciągadła, przy czym element (3) stanowi pierścień lub 
płytka z nasadką (5) w kształcie stożka ściętego. 

(5 zastrzeżeń). 

Fig. 1 

B2IC P. 212075 21.12.1978 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Bronisław 
Besztik, 1'dward Lebioda, Henryk Orzechowski,Wiesław Kroch
mal, Andrzej Koziorowski, Piotr Snarski, Janusz Grabowski). 

Sposób i urządzenie do wyciskania 
prętów z metali i stopów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przeprowadzenia całego 
procesu bez naruszenia powierzchni gorącego prętu na skutek 
skaleczeń występujących podczas operacji zwijania i transportu. 

Sposób polega na tym, że pręty po wyjściu z matrycy 
kieruje się do pojemnika zainstalowanego na zwijarce pionowej, 
a następnie pojemnik wraz z kręgiem transportuje się i schładza. 
Schłodzoną prasówkę wyładowuje się z pojemnika wprost na 
drąg obrotowego zasobnika kręgów. 

Urządzenie składa się ze zwijarki pionowej wyposażonej 
dodatkowo w odpowiedniego kształtu pojemnik (3) zamocowa
ny pomiędzy bębnami zwijarki tak, aby położenie jego wzglę
dem bębna wewnętrznego (2) zwijarki było stałe. 

Pojemnik (3) ma podstawę (9) w postaci pierścienia koło
wego i służy do formowania w kręgi wyciskanej na gorąco 
prasowki. Wewnętrzna powierzchnia boku zewnętrznego oraz 
wewnętrzna powierzchnia boku wewnętrznego (8) pojemnika 
(3) połączone są z podstawą (9), pod kątem 95°. Dolna po
wierzchnia podstawy (9) pojemnika (3) usytuowana jest w sto
sunku do czołowej powierzchni wypychacza (6) równolegle. 
Nadaje się zwłaszcza do wyciskania prętów z materiałów podat
nych na uszkodzenia takich jak miedź, aluminium i ich stopy. 

B21C P. 212430 30.12.1978 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Jerzy Ba-
zan, Wiesław Krochmal). 

Sposób i urządzenie 
do ciągnienia prętów i drutów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu 
i urządzenia pozwalającego na stosowanie większego odkształ
cenia jednostkowego przekroju poprzecznego i większych 
prędkości ciągnienia oraz zwiększenia wydajności ciągnienia. 

Sposób polega na tym, że odkształcenie właściwe w cią
gadle roboczym przeprowadza się w warunkach powstającego 
przed i w ciągadle roboczym hydrod/namiezno-obrotowym ciś
nienia smaru większego lub równego oporowi plastycznemu 
ciągnionego materiału a będącego sumą ciśnienia płynnego sma
ru powstającego w wyniku ruchu obrotowego układu narzędzio
wego tulei ciśnieniowej wraz z ciągadłem roboczym oraz hydro
dynamicznego ciśnienia powstającego wskutek ruchu postępowe
go ciągnionego prętu lu!) drutu i szczeliny pomiędzy wewnętrz
ną powierzchnią tulei a powierzchnią ciągnionego prętu luh 
drutu. 

Urządzenie stanowiące rozdzielny koi pus, w którym osa
dzone jest ciągadło uszczelniające (2) i ciągadlo robocze (4) 
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z tuleją charakteryzuje się tym, że ciągadło uszczelniające (2) 
osadzone jest nieruchomo a ciągadło robocze (4) wraz z tuleją 
ciśnieniową (3) osadzone są w sposób umożliwiający nadanie im 
ruchu obrotowego, (3 zastrzeżenia) 

B21D P. 211118 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Jerzy Smo
liński). 

Sposób odcinania wyrobów 
o przekrojach zamkniętych, 

giętych z taśm na złożonych tłocznikach 
wielo takto wy eh 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ekono
micznego procesu odcinania wyrobów bezpośrednio po zakoń
czeniu kształtowania z ograniczoną możliwością powstawania 
braków. 

Sposób odcinania wyrobów o przekroju zamkniętym łub 
prawie zamkniętym, giętych z taśmy na tłocznikach wielo takto
wy eh, polega na odcinaniu ukształtowanych na gotowo wyro
bów (1) w tłoczniku wielotaktowym w jego ostatniej operacji 
w miejscu występowania mostka (2), przy czym matryca odcina
jąca (3) wykonuje ruch zgodny z kierunkiem ruchu suwaka prasy 
a stempel odcinający (4) napędzany pośrednio od suwaka wyko
nuje ruch przeciwsobny względem matrycy z dołu do góry aż do 
odcięcia detalu. (1 zastrzeżenie) 

B21D P. 211209 23.11.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 209469 

Marian Wyganowski, Bydgoszcz, Polska (Marian Wyganow-
ski). 

Zwijarko-gię tarka kształtowników 
i rur na zimno 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie takiego ulepszenia kons
trukcji, które pozwoli na wyeliminowanie wzorników wymiaru 
i kształtu, zmniejszenie gabarytów konstrukcji i zużycia energii 

oraz uproszczenie obsługi i obniżenie kosztu wykonania i eks
ploatacji urządzenia. 

Zwijarko-gię tarka kształtowników i rur na zimno charak
teryzuje się tym, że rolki oporowe (21) osadzone są obrotowo 
na osiach (22) w oprawie (20) i wyposażona jest w wymienną 
rolkę główną (15) osadzoną na czopie wału (2) oraz w rolkę 
odciążającą (16) zamontowaną obrotowo w górnej płaszczyźnie 
korpusu (1) i w rolkę gnącą (13) zamocowaną w suwaku (9), 
która przemieszczana jest względem osi rolki głównej (15) po 
stycznej. Ponadto zwijarko-gię tarka ma podajnik (24) sprzężony 
z oprawą (20) za pomocą czopa (25) wyposażony w popychacz 
(26) przemieszczany znanym napędem (27). 

(2 zastrzeżenia) 

B21D P. 2I2551 30.12.1978 

Zjednoczone Huty Szkła Budowlanego „Vitrobud", Huta 
Szkła Okiennego „Ząbkowice", Dąbrowa Górnicza, Polska 
(Ryszard Hajdul, Henryk Ćwikliński, Jan Cesak, Antoni Biczysko, 
Andrzej Jurczyk). 

Urządzenie do wytwarzania kształtowników 
o zamkniętych profilach, wewnątrz pustych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji urządzenia, w którym nie występowałyby zatarcia 
i zaklinowania się formowanego kształtownika a równocześnie 
umożliwiałoby ono odcinanie będącego nieprzerwanie ow ruchu 
gotowego kształtownika na żądanie odcinki o ścisłej tolerancji 
i wymiarowej. 

Urządzenie do wytwarzania kształtowników o zamknię
tych profilach o przekroju prostokątnym wewnątrz pustych, 
z taśmy metalu, kształtowanych za pomocą układu kolejno po 
sobie następujących zespołów rolek formujących w kolejnych 
operacjach kształtowania, charakteryzuje się tym, że ma kolejno 
po sobie nastepujące zespoły rolek profilujących (4, 4', 5, 5', 6, 
6', 7, 7', 8, 8' 9, 9' 10, 10', 11, 11' , 12, 12', 13, 13'), 
umiejscowione i ukształtowane w taki sposób, że utworzona 
pomiędzy tymi rolkami szczelina powoduje stopniowe zaginanie 
podawanej taśmy aż do uformowania żądanego kształtownika 
(14). Na przedłużeniu linii zespołów rolek profilujących, zgod
nie z kierunkiem działania jest usytuowany na prowadnicy 
jezdnej (15) przyrząd tnący (16) wyposażony w rynienkową 
prowadnicę (18) zaopatrzoną w ustawny ogranicznik (19) 
i sprzężony jest z przeciwwagą, powodującą jego ruch zwrotny po 
wykonaniu operacji cięcia. 

Dla wywołania żądanych operacji ruchowych umożliwiają
cych odcinanie określonych odcinków wytwarzanego w sposób 
ciągły kształtownika (14), do obudowy przyrządu tnącego (16) 
jest przymocowany wyłącznik krańcowy (20) uruchamiający 
siłownik pneumatyczny (21) sprzężony z ruchomym ramieniem 
(22) zaopatrzonym w tarczę tnącą (23). (2 zastrzeżenia) 
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B21F P. 211852 15.12.1978 

Henryk Dawid, Marek Dawid, Jerzy Dawid, Częstochowa, 
Polska (Henryk Dawid, Marek Dawid, Jerzy Dawid). 

Siatka ogiodzeniowo-budowlana 

Siatka ogrodzeniowo-budowlana przeznaczona na ogrodze
nia i jako mata budowlana stanowiąca zbrojenie elementów 
budowlanych, charakteryzuje się tym, że powtarzalne elementar
ne oczka (1) siatki są utworzone z watka, który stanowią stalowe 
druty (2) i z osnowy siatki wykonanej ze skręconej z co najmniej 
dwóch drutów linki (3-4) , przy czym sąsiednie linki to jest linki 
(3) są zwinięte przeciwskrętnie w stosunku do linek (4) i mają 
zabezpieczenia przed rozkręcaniem (6) zaś połączeniowy węzeł 
(5) jest utworzony w miejscu spłaszczenia drutu (2) watka przez 
oplecenie tego miejsca drutami linki (3-4) . (1 zastrzeżenie) 

B21H P. 211542 06.12.1978 

Zakład Doświadczalny przy Zakładach Urządzeń Che
micznych „Metalchem", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Janusz 
Przybyła, Leopold Haczek, Zygmunt Goździewicz, Andrzej 
Szal, Józef Pieczyk, Andrzej Mączyński) 

Walcarka do rur poprzecznie żebrowanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania walcarki 
z pewnym i prostym ustawieniem narzędzi i zajmującej obsłudze 
niewiele czasu na wymianę narzędzi. 

Walcarka charakteryzuje się tym, że osadzone w klatce 
walcowniczej (1) siłowniki hydrauliczne (2) zawierające jarzma 
z osadzonymi w nich narzędziami walcowniczymi mają tłoczys-
ko (3) o dwu tłokach. Zewnętrzny tłok (4) współpracuje 
z cylindrem zewnętrznym (5) osadzonym śrubunkowo w korpu
sie siłownika (2). Tłok wewnętrzny (6) współpracuje z cylind
rem wewnętrznym (7) osadzonym suwliwie w tym korpusie. 
Tłoczysko (3) z jednej strony ma kryzę oporową (9) kontaktują
cą się z podkładkami dystansowymi (8) osadzonymi na cylind
rze zewnętrznym (5), z drugiej zaś strony ma zaczep (10) 
mieszczący się w gnieździe suwaka i współpracujący z zaczepem 
suwaka (12), który jest suwliwie osadzony w dnie cylindra 

wewnętrznego (7) i Zakończony jest kryzą dociskową (14) docis
kającą w czasie pracy walcarki jarzmo narzędziowe (15) do dna 
(11) cylindra wewnętrznego. (5 zastrzeżeń) 

B21J 30.12.1978 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Konrad 
Drozdowski, Jacek Kasowski). 

Układ hydrauliczny napędu urządzenia 
do kształtowania objętościowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
układu, który pozwoli na dokładne ustawienie wyrobu w matry
cy tak, aby kształtowaniu podlegała zawsze stała objętość 
materiału obrabianego wstępniaka, bez względu na jego długość 
i aby on był pewnie utrzymywany w procesie kształtowania, 
aby zapewnić dobrą jakość wyrobu przy dokładnym kształto
waniu, zwłaszcza przy spęczaniu. 

Układ hydrauliczny napędu urządzenia do kształtowania 
objętościowego składający się z siłownika nastawczego (4) zasi
lanego układem niskiego ciśnienia oraz z siłownika kształtujące
go (7) zasilanego wysokim ciśnieniem, które jednocześnie zasila 
siłownik zderzaka, charakteryzuje się tym, że układ niskiego 
ciśnienia na doprowadzeniu do komory roboczej siłownika 
nastawczego (4) połączony jest przewodem (5) sprzężenia 
zwrotnego, poprzez zawór doładowania (6) z przewodem dopro
wadzającym wysokie ciśnienie do komory roboczej siłownika 
kształtującego (7). (1 zastrzeżenie) 
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B21K P. 2U132 22.11.1978 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Tadeusz 
Rut). 

Sposób kucia wykorbień, 
przedkuwka do kucia wykorbień 

oraz urządzenie do kucia wykorbień 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odkuwania różnych wa
łów mających wiele wykorbień bez zwiększania wysokości prasy 
stosowanej w procesie kucia. 

Sposób kucia wykorbień, w którym odcinek pręta poddaje 
się obustronnie spęczaniu, a jego część środkową wygina się 
w kierunku prostopadłym do kierunku sił spęczających, polega 
na tym, że podczas spęczania przed wyginaniem części środko
wej spęczanego odcinka kieruje się płynący materiał tak, by po 
bokach części środkowej utworzone zostały dwa mimośrodowo 
względem osi pręta usytuowane spęczenia (27a), których wierz
chołki skierowane są w kierunku przeciwnym do zamierzonego 
kierunku wyginania. 

Przedkuwka do kucia wykorbień mająca postać pręta, 
charakteryzuje się tym, że na odcinkach przeznaczonych na 
każde z wykorbień ma z jednej strony pobocznicy dwa mimośro
dowo w stosunku do osi pręta usytuowane spęczenia (27a) 
leżące w pewnej odległości od siebie natomiast po przeciwległej 
stronie tworzącą pobocznicy przedkuwki stanowi linia w zasa
dzie prosta pokrywająca się z pobocznicą pręta. 

Urządzenie do kucia wykorbień na prasach mające pomię
dzy głowicą a podstawą dwie dzielone matryce mocujące kuty 
materiał i spęczające go przez wzajemne zbliżanie się tych 
matryc w kierunku poprzecznym do ruchu suwaka prasy, przy 
czym w strefie spęczania pomiędzy czołowymi powierzchniami 
dzielonych matryc znajdują się wyginak i kowadło przeznaczone 
do kształtowania czopa korbowodowego ze spęczanego materia
łu, a po jednej stronie płaszczyzny podziału matryc każda 
z połówek tych matryc jest oparta o wychylne łączniki i jest za 
pomocą zabieraków sprzęgana z łożyskowaną suwliwie drugą 
połówką matrycy, przy czym przegubowe łączniki uystuowane 
bliżej strefy spęczania podpierają matrycowe obudowy poniżej 
płaszczyzny podziału matryc, natomiast skrajne przegubowe 
łączniki usytuowane dalej od strefy spęczania podpierają matry
cowe obudowy powyżej płaszczyzny podziału matryc, wyróżnia 
się tym, że jest wyposażone w dwie proste ślizgowe prowadnice 
(ł6b) matrycowych obudów (18). (5 zastrzeżeń) 

B23B P. 211627 09.12.1978 

Fig. 3 

Fabryka Automatów Tokarskich „PONAR-Wrocław", 
Wrocław, Polska (Henryk Adamski). 

Uchwyt do mocowania pierścieni, 
zwłaszcza z otworami stożkowymi 

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt do mocowania pier
ścieni, r.właszcza z otworami stożkowymi, mający zastosowanie 
w wiclowrzecionowych automatach tokarskich. 

Uchwyt według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
w dolnej części ruchomych dźwigni (2) jest wykonany specjalny 
występ (6), który opiera się na płaszczyźnie stałego trzpienia 
(4), regulujący stały wymiar wychylania się tych dźwigni, 
natomiast w górnej części dźwigni (2) jest wykonany ostry 
zaczep (7) mocujący obrabiane detale. (1 zastrzeżenie). 

B23B P. 218050 T 31.08.1979 

Fabryka Pras Automatycznych „PONAR-PLASOMAT", 
Zakład nr 3 „Wykromet", Częstochowa, Polska (Bogdan Zając, 
Wiesław Pałka). 

Uchwyt wiertarski 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia techno
logii wykonania uchwytu bez pogarszania dokładności pracy 
uchwytu. 

Uchwyt wiertarski charakteryzuje się tym, ze współpracu
jące ze sobą zewnętrzna powierzchnia stożkowa osłony dolnej 
(1) i zewnętrzna powierzchnia stożkowa korpusu (3), otworu 
korpusu (3) i zewnętrzna powierzchnia cylindryczna chwytu (5) 
oraz prowadnic korpusu (3) i prowadnic szczęk zaciskowych (4) 
mają wymiary tolerowane. Pozostałe detale są wyluzowane na 
powierzchniach cylindrycznych. Osłona dolna (1) ma możliwość 
nakręcania na osłonę górną (2) aż do oparcia się osłony dolnej 
(1) o korpus (3). (2 zastrzeżenia) 
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B23F P. 211855 16.12.1978 

Fabryka Przekładni Samochodowych „POLMO", Tczew, 
Polska (Ryszard Rutkowski). 

Sposób wiórkowania ewolwentowego 
uzębienia walcowych kół zębatych 

Wynalazek dotyczy sposobu wiórkowania ewolwentowego 
uzębienia walcowych kół zębatych za pomocą wiórkowania 
krążkowego. Sposób polega na tym, że wiórkownik i uzębienie 
obrabianego koła współpracują ze sobą w zakresie minimalnych 
tocznych kątów współpracy, jednocześnie z największym, moż
liwym dla tej pary uzębień, stopniem pokrycia. 

Wynalazek ma zastosowanie szczególnie przy wiórkowaniu 
uzębień o małym stopniu pokrycia i powiększonym kącie zary
su. (3 zastrzeżenia) 

B23K P. 211411 30.11.1978 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „BIPROHUT", 
Gliwice, Polska (Zbigniew Pufal, Józef Góralczyk). 

Przekrycie żaluzjowe dołu 
do cięcia termicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji przekrycia, która uniemożliwi wydobywanie się 
gazów spalinowych w czasie cięcia na zewnątrz dołu, zabezpie

czy przed rozprzestrzenianiem się hałasu, będzie odporna na 
wysoką temperaturę wnętrza i łatwa w obsłudze. 

Przekrycie żaluzjowe dołu do cięcia termicznego przed
miotów stalowych charakteryzuje się tym, że do ogniw (5) 
dwóch równolegle prowadzonych łańcuchów (4) mocowane są 
nośne segmenty (6). Łańcuchy (4) przewinięte są przez koła 
mechanizmu napędowego (3), i wyposażone są od zewnętrznej 
strony w rolki (10), których części robocze toczą się w prowad
nicach (9). Część bierna zespołu zwisa z napędzanych kół 
w kształcie pętli do komory (2). Od strony dołu (1) do nośnego 
segmentu (6) przymocowana jest korytkowa żaroodporna osło
na wypełniona materiałem izolująco-dźwiękochłonnym (8). 

(2 zastrzeżenia) 

B23K P. 211873 18.12.1978 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Henryk Zatyka, 
Włodzimierz Błoński, Jan Lech Murawski, Wiesław Zych). 

Sposób i urządzenie do spawania 
sztućców z pustymi trzonkami 

zwłaszcza noży stołowych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że łuk elek
tryczny jest przesunięty równolegle z płaszczyzny przechodzą
cej przez linkę styku ostrza (9) i jego trzonka (3) w kierunku 
ostrza (9) o wielkość (a), która jest ustalona doświadczalnie 
w zależności od grubości ścianki trzonka (3) i warunków procesu 
spawania, a ponadto w czasie spawania jest odprowadzano ciepło 
od cienkościennego trzonka (3). Urządzenie do spawania charak
teryzuje się tym, że elektroda (13), zamocowana w jarzmie (11), 
jest przesunięta z płaszczyzny przechodzącej przez linię styku 
ostrza (9) i jego trzonka (3) w kierunku ostrza (9) o wielkość 
(a). 

Natomiast jarzmo (11) jest zamocowane przesuwnie 
względem obudowy (1) i jest dociskane za pomocą sprężyny 
(12) do związanej z uchwytem (2) trzonka noża (3) tarczy (8), 
której powierzchnia boczna odpowiada kształtowi ostrza (9) 
i trzonka (3) w miejscu ich styku. Ponadto urządzenie jest 
wyposażone w dzieloną nakładkę miedzianą (14) obejmującą 
trzonek (3) w pobliżu jego styku z ostrzem (9). 

Wynalazek umożliwia w sposób zautomatyzowany spawa
nie obwodowe ostrzy (9) i trzonków (3). (2 zastrzeżenia) 

B23K p. 211907 19.12.1978 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Janusz Igiel-
ski, Maria Krasuska, Andrzej Kwiatkowski, Andrzej Markowski, 
Szczepan Mikulski, Jerzy Mizieliński, Jerzy Rossian, Andrzej 
Wierciak). 
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Sposób zgrzewania oporowego elementów 
zwłaszcza drutu do elementów wykonanych z blachy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia właściwe
go nacisku potrzebnego do zgrzewania elementów aby nie 
występowało przebicie lub przepalenie cienkiej blachy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że nacisk (Pzg) 
zgrzewanego elementu (1) z drutu na zgrzewany element (2) 
z blachy wywiera się przez siłownik (3) w początkowej fazie 
zgrzewania na odcinku (k<g), gdzie (g) jest grubością elementu 
(2) z blachy. Odcinek (k) ustala się za pomocą regulowanego 
zderzaka (4). (2 zastrzeżenia) 

B23Q P. 211322 15.12.1978 B23Q 27.12.1978 

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej "ME
RA-PNEF AL", Warszawa, Polska (Wiesław Benczarski, Dariusz 
Sopiński). 

Uniwersalny przyrząd mocujący 

Uniwersalny przyrząd z przeznaczeniem do współpracy ze 
stołem obrotowym obrabiarek zespołowych charakteryzuje się 
tym, że wyposażony jest w korpus (1) zasadniczy stanowiący 
podstawę przyrządu oraz w uniwersalne wymienne korpusy poś
rednie (39) i odpowiadające im tuleje rozprężne (40) i zaciskowe 
lub łapy mocujące (44), przy czym siłę zaciskania uzyskuje się 
w sposób ręczny za pomocą dźwigni i mirnośrodu lub w sposób 
mechaniczny za pomocą siłowników elektrycznych, pneuma
tycznych lub hydraulicznych. (1 zastrzeżenie) 

Centralny Ośrodek Projektowo-Technologiczny Przemysłu 
Maszyn Górniczych „ORTEM", Katowice, Polska (Ryszard 
Trzaskalski). 

Sposób podawania i odbierania 
elementów okrągłych z tokarek 

oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizowania i zau
tomatyzowania czynności podawania i odbierania obrobionych 
elementów z tokarek, bez pośrednictwa znanych urządzeń 
dźwignicowych. Sposób według wynalazku polega na tym, że 
komorowy pojemnik (1) napełniony elementami (2) umieszcza 
się nad tokarką (4), a następnie elementy te przemieszcza 
grawitacyjnie na tokarkę, dosuwa osiowo do uchwytu (7), 
mocując w znany sposób i obrabia, po czym przesuwa osiowo 
poza tokarkę i spycha w kierunku prostopadłym do tego prze
sunięcia. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu stanowi komoro
wy pojemnik (1) zaopatrzony w podający zabierak (11), osiowo 
usytuowana bieżnia 02) połączona jednym końcem z tokarką 
(4), a drugim ze stojakiem (13), w którym znajduje się napędowy 
zespół (14) wózka (15) zaopatrzonego w siłownik (8) oraz 
usytuowany prostopadle do osi bieżni (12) spychający zespół 

(2 zastrzeżenia) 
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B23Q P. 212254 27.12.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek do części tocz
nych, Wrocław, Polska (Jan Włodarczyk). 

Samocentrujący, dwuszczękowy uchwyt podający 

Przedmiotem wynalazku jest samocentrujący, dwuszczęko
wy uchwyt podający, mający zastosowanie w automatycznych 
maszynach manipulujących, szczególnie zaś w automatycznych 
urządzeniach magazynowo-podających stosowanych do wielo-
wrzecionowych automatów tokarskich. 

Uchwyt według wynalazku ma dwa tłoki (2 i 3) które są 
osadzone przesuwnie w poprzecznym stopniowym otworze kor
pusu (1) i z obu stron są nakryte dwoma pokrywami (4 i 5), 
przymocowanymi współśrodkowo do korpusu (1) uchwytu. 

Nierobocze zewnętrzne części tłoków (2 i 3) są zaopat
rzone w dwoje sań (6 i 7) dopasowanych suwliwie z kanałami 
i czopami korpusu (1). Do przednich sań (6) tłoków (2 i 3) są 
przytwierdzone dwie mocujące szczęki (8 i 9) uchwytu, zaś do 
powierzchni tylnej sań (7) są przymocowane zębatki (10 i 11) 
współpracujące z zębatym kołem (12). (1 zastrzeżenie) 

B230 P. 212418 30.12.1978 

Fabryka Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych, Mila
nówek, Polska (Józef Skiba). 

Mechanizm krzywkowy 

Mechanizm krzywkowy przeznaczony szczególnie do ste
rowania stołem obrotowym w urządzeniach i obrabiarkach zes
połowych małogabarytowych, zbudowany jest z krzywki walco

wej (1) z wypustem, wału sterującego (2) tarczy podziałowej 
(13)zpopychaczami (14) oraz korpusu (30) i stołu obrotowego 
(12). Zastosowanie połączeń gwintowych (26 i 27, 28 i 29) 
w miejscach łożyskowania wału sterującego oraz w wale sterują
cym po obu stronach miejsca osadzenia krzywki walcowej (1) 
umożliwia wykasowanie luzów a tym samym zwiększenie dok
ładności ustalania stołu (12) podczas wykonywania różnych 
operacji na urządzeniach i obrabiarkach. (1 zastrzeżenie) 

B24B P. 211182 22.11.1978 

Huta Batory, Chorzów, Polska (Wiesław Szwej, Jerzy 
Włóczko). 

Sposób wycinania zębów tarcz piłowych 
i głowica szlifierska do stosowania tego sposobu 

Wynalazek dotyczy sposobu wycinania zębów tarcz piło
wych do cięcia na gorąco oraz konstrukcji gl vicy szlifier
skiej pracującej jednocześnie dwiema tarczami. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
sposobu i konstrukcji głowicy, które pozwolą na zwiększenie 
wydajności szlifowania zębów nił pracujących na gorąco 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wykonuje się 
wycinanie jednocześnie dwóch wrębów za pomocą tarcz szlifier
skich, przy czym tarcze przesuwne są każdorazowo o dwa zęby. 
Głowica do stosowania tego sposobu charakteryzuje się tym, że 
na wrzecionie (1) osadzone są dwie tatcze szlifierskie (4) oddzie
lone od siebie pierścieniem dystansowym (3), dostosowanym 
grubością do podziałki zębów tarczy. (2 zastrzeżenia) 

fig 1 
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B24B P. 211348 30.11.1978 

Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromct-Famarol", Słupsk, 
Polska (Stefan Kopaczyński). 

Sposób bezubytkowej obróbki 
zewnętrznych powierzchni walcowych i narzędzia 

do stosowania tego sposobu 

Sposób bezubytkowej obróbki zewnętrznych powierzchni 
walcowych, zwłaszcza w miejscach bezruchowego osadzenia ele
mentów maszynowych, prowadzi się w dwóch operacjach walco
wania na zimno, przy zastosowaniu znanych urządzeń walcowni
czych. W pierwszej operacji na wałku (1), wygniata się pierście
niowe rowki - specjalnym walcem (2), a w następnej operacji 
wygładza się pierścieniowe garby (6) gładkim walcem na wy
miar wymagany konstrukcyjnie, z pozostawieniem rowków (7). 
Uzyskana tym sposobem obrabiana powierzchnia jest znacznie 
gładsza od szlifowanej, a materiał utwardzony na znaczej głębo
kości. Utwardzenie następuje na skutek dwukrotnej deformacji 
kryształów materiału konstrukcyjnego. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu charakteryzuje się 
tym, że ma kształt walca (2), którego zewnętrzna powierzchnia 
tworząca walca jest zaopatrzona w pierścieniowe rowki (5), 
których obie ścianki tworzą trójkąt najdogodniej równoboczny 
i są pochylone pod kątem najdogodniej 30° w stosunku do osi 
walca (2) a szczyty tego trójkąta są zakończone garbami (4), 
przy czym rowki (5) i garby (4) są zakończone promieniami 
R o wielkości najdogodniej 17% głębokości rowka (7). 

(2 zastrzeżenia) 

B24B P. 211585 08.12.1978 

Politechnika Rzeszowska, im. Ignacego Łukasiewicza, Rze
szów, Polska (Adam Batsch, Kazimierz Oczoś, Tadeusz Bilo, 
Władysław Brzozowski, Wacław Szałajko, Dominik Sitek). 

Układ napędu i sterowania 
dosuwu poprzecznego stosowany 

zwłaszcza w szlifierkach do powierzchni obrotowych 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
suport (1) wrzeciennika ściernicy ma napęd od serwojednostki 
elektrohydraulicznej (2) z hydraulicznym silnikiem skokowym 
sterowanej układem elektronicznym zawierającym przetwornik 
(4), którego wyjście poprzez urządzenie liczące (5), komutator 
elektroniczny (6) i wzmacniacz (7) połączony jest elektrycznie 
z serwojednostką elektrohydrauliczną (2), a przedmiot obrabia
ny (9) sprzężony jest z układem (8) kontroli aktywnej. 

Układ ten umożliwia ręczne sterowanie dosuwem ustaw-
czym, ręczne nastawienie głębokości szlifowania, automatyczne 
przybieranie głębokości szlifowania, regulację prędkości ruchów 
dosuwowych, a ponadto umożliwia on wykorzystanie do celów 
sterowanie maszyny cyfrowej. (2 zastrzeżenia) 

B24B P. 211586 08.12.1878 

Politechnika Rzeszowska, im. Ignacego Łukasiewicza, Rze
szów, Polska (Adam Batsch, Kazimierz Oczoś, Tadeusz Biolo, 
Władysław Brzozowski, Janusz Porzycki). 

Układ napędu i sterowania adaptacyjnego 
stałowartościowego stosowany zwłaszcza 
w szliferkach do powierzchni obrotowych 

Układ według wynalazku przeznaczony do szlifowania 
zewnętrznych lub wewnętrznych powierzchni obrotowych z po
suwem wzdłużnym lub poprzecznym z zadaną wartością siły 
szlifowania Py i zadaną wartością posuwu na obrót, nadający się 
do wykorzystania do celów sterowania układem maszyny cyfro
wej, charakteryzuje się tym, że suport (2) wrzeciennika szlifier
ki, stół (5) oraz przedmiot obrabiany (6) mają jako napęd 
Serwojednostki elektrohydraulicznej (3, 8 i 7) z hydraulicznym 
silnikiem skokowym lub obrotowym sterowane za pomocą 
odpowiedniego układu elektronicznego. (2 zastrzeżenia) 

B24B P. 211587 08.12.1978 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rze
szów, Polska (Władysław Brzozowski, Adam Batsch, Kazimierz 
Oczoś). 
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Sposób i układ hydraulicznego 
zadawania i stabilizacji posuwu na obrót 

oraz układ stabilizacji wybranego parametru 
przy szlifowaniu wzdłużnym wałków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy jakości po
wierzchni szlifowanej, jak róu, nież poprawy efektów technicz
no-ekonomicznych procesu szlifowania. 

Sposób hydraulicznego zadawania i stabilizacji posuwu na 
obrót polega na tym, że silnik skokowy (SK), na którego wejście 
podaje się odpowiednią ilość impulsów startujących, poprzez 
śrubę pociągową (SP) powoduje przemieszczenie tłocznika (I) 
dzielnika strumienia (D) do położenia, przy którym otwarcie 
szczelin (X, iX2) odpowiada zadanemu posuwowi na obrót, 
który jest równy stosunkowi iloczynów chłonności (q) silnika 
hydraulicznego (SH2) i wielkości szczeliny (X, ) oraz powierz
chni tłoka silnika hydraulicznego (SH1) i szczeliny (X2) przy 
czym tłoczek (I) dzielnika strumienia (D; uruchamia się w zada
nym położeniu przez zatrzymanie silnika skokowego (SK) oraz 
użycie stabilizatora (S) zapewniającego równość spadków ciśnień 
na szczelinach dzielnika (D). 

Układ do stosowania tego sposobu charakteryzuje się tym, 
że silniki hydrauliczne (SH1 i SH2) realizujące posuw wzdłużny 
(pw) i obrót przedmiotu obrabianego (P) sprzężone są hydra
ulicznie z dzielnikiem strumienia (D), którego tłoczek (I) stero
wany jest silnikiem skokowym (SK) oraz ze stabilizatorem (S). 

Układ do stabilizacji wybranego parametru charakteryzuje 
się tym, że silnik hydrauliczny (SH1) realizujący napęd stołu 
(ST) sprzężony jest z regulatorem sterującym (R) zaopatrzonym 
w wejście (we). (3 zastrzeżenia). 

B24B P. 212181 27.12.1978 

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM", Warsza
wa (Polska) (Zbigniew Korpus, Eugeniusz Siwak, Józef Armiń-
ski). 

Urządzenie do obróbki powierzchni 
detali masą ścierną 

Wynalazek dotyczy urządzenia do obróbki powierzchni 
detali masą ścierną, zwłaszcza do wygładzania powierzchni 
w otworach, w którym to urządzeniu zespół obróbki ściernej 
stanowią dwa cylindry przetłaczające masę ścierną przez otwory 
na przemian w jedną i drugą stronę, przy czym w urządzeniu 
zastosowany jest hydrauliczny układ napędowy, który przy 
pomocy tłokowych siłowników napędza tłoczki zespołu obrób
ki ściernej. 

Istota rozwiązania według wynalazku polega na tym, że 
w cylindrach (7a, b, i c) zespołu obróbki ściernej zastosowany 
jest tłok (8) nurnikowy, którego trzon (9) jest prowadzony 
w tulei (10) prowadzącej połączonej sztywno z cylindrem (7). 

Tłok (8) nurnikowy jest uszczelniony względem komory (6) 
roboczej cylindra (7) za pomocą dwóch uszczelek (32a i b), przy 
czym szczelina (35) między tymi uszczelkami (32a i b) jest 
połączona otworem (34) z atmosferą, w następstwie czego 
wypływ masy ściernej przez ten otwór spełnia funkcję sygnału 
zużycia się górnej uszczelki (32a) i tłoka (8). -

(11 zastrzeżeń) 

B24C P. 211191 24.11.1978 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska (Walde
mar Szyrle, Jan Madejczyk, Mirosław Makowski, Andrzej Wroń
ski, Ryszard Matuszczak, Zbigniew Rutkowski, Aleksy Kusz-
czak, Jerzy Kamiński). 

Wygładzarka rotacyjna do obróbki 
powierzchniowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania wygła-
dzarki o większej wydajności, umożliwiającej ponadto uzyski
wanie znacznie lepszych efektów powierzchni detali przy równo
czesnym zmniejszeniu energii zużywanej przy obróbce jednego 
i tego samego wsadu przy ułatwionej obsłudze. 

Wygładzarka jest wyposażona w pojemnik (4) o średnicy 
(D) większej od jego długości (K) najkorzystniej, co najmniej 
dwukrotnie. Wałki (3), za pomocą których pojemnik (4) osadzo
ny jest obrotowo w ramie (1) są częściowo wpuszczone do 
wnętrza pojemnika (4) i mają otwory wydrążone wzdłuż ich osi 
obrotu, przy czym jeden z wałków (3) jest przeznaczony do 
doprowadzania, a drugi do odprowadzania płynu zwilżającego 
wsad. 

Wygładzarka według wynalazku ma zastosowanie do ob
róbki powierzchniowej detali metalowych i z tworzyw sztucz
nych za pomocą luźnych materiałów ściernych. 

(5 zastrzeżeń) 
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B24C P. 211945 19.12.1978 

Biuro Projektowo-Technologiczne „BIPROTECHMA", 
Gdańsk, Polska (Jan Zubik, Antoni Kozłowski, Andrzej Kujawa, 
Roman Ringwelski). 

Oczyszczarka wirnikowa 
ze skróconym obiegiem czyściwa, 

zwłaszcza śrutu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia drogi trans
portu czyściwa w oczyszczarkach do materiałów hutniczych 
i gotowych wyrobów. 

Oczyszczarka według wynalazku mająca komorę, która 
spełnia równocześnie rolę zbiornika czyściwa, wirnik samozasila-
jący (3), charakteryzuje się tym, że część wlotowa tulei regula
cyjnej (8) wirnika (3) wykonana jest w kształcie stożka a na 
całym obwodzie ma otwory promieniowe (10) usytuowane tuż 
za częścią stożkową. 

Oczyszczarka ma szczególne zastosowanie w mniejszych 
zakładach przemysłowych, gdzie ograniczone są powierzchnie 
i środki finansowe. (3 zastrzeżenia). 

B25B P. 211995 21.12.1978 

Główne Biuro Studiów i Projektów Zaplecza Techniczne
go Motoryzacji, Warszawa, Polska (Witold Rozwadowski). 

Urządzenie bezwładnościowe 
do odkręcania nakrętek i śrub 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie bezwładnościowe 
do odkręcania nakrętek i śrub, w którym moment odkręcający 
dostarcza koło zamachowe napędzane silnikiem elektrycznym. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia wymiarów 
i ciężaru urządzenia oraz zmniejszenia strat energii na tarcie 
sprzęgła. 

Urządzenie ma koło zamachowe z czopem wielowypusto-
wym śrubowym (6) umieszczonym na przeciwko otworu wiclo-
rowkowego śrubowego (9) w tulei przesuwnej (8), która na 
drugim końcu z tuleją przesuwną (8) sprzęgnięta jest połącze
niem wielorowkowym prostym, przy czym pomiędzy obudową 
(3) i tuleją przesuwną (8) oraz pomiędzy tuleją przesuwną (8) 
i umieszczoną w niej końcówką przesuwną (10) znajdują się 
sprężyny naciskowe (13 i 14). 

Urządzenie może mieć zastosowanie w zakładach napraw-
czo-remontowych wszelkich pojazdów i maszyn szczególnie tam 
gdzie do odkręcania potrzebne są duże momenty. 

(2 zastrzeżenia) 

B25J P. 210697 04.11.1978 
B01L 

Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej 
„PZL-HYDRAL", Wrocław, Polska (Władysław Witkowski). 

Urządzenie do prób działania wyrobów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia 
do prób działania wyrobów w różnych warunkach klimatycz
nych, które umożliwia szybkie zestawienie układu do przepro
wadzania danej próby. 

Urządzenie składa się z jenostronnie otwartego członu 
głównego (1) zawierającego w wydzielonej przestrzeni (3) środki 
(4) zmieniające, regulujące i stabilizujące temperaturę oraz 
z przyłączonych do niego jednego lub kilku jednostronnie lub 
dwustronnie otwartych członów przyłączonych (9), w których 
jest umieszczony sprawdzony wyrób (10). (2 zastrzeżenia) 

B25J P. 211538 06.12.1978 
B230 

Pierwszeństwo: 11.06.1978 - 50 Międzynarodowe 
Targi Poznańskie 

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej 
„FAEL", Ząbkowice, Śl., Polska (Ryszard Wojtowicz). 

Manipulator montażowy do podawania 
detali zwłaszcza przyłączy 

Przedmiotem wynalazku jest manipulator montażowy do 
podawania detali, zwłaszcza przyłączy, w którym ruch posuwis
to-zwrotny napędzającego siłownika liniowego zamieniony zos
taje na złożony ruch szczęk chwytających, z równoczesnym 
dokładnym ustaleniem podawanego detalu w stosunku do in
nych detali podlegających montażowi. 

Manipulator według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
ruch do przodu napędzającego siłownika (1) powoduje w po
czątkowej fazie wycofanie trzpieni ustalających (15) a następnie 
przeniesienie detalu uchwyconego przez zwarte szczęki (17) 
w strefę montażu osadzając go w stosunku do innych detali 
podlegających montażowi. Dalszy ruch siłownika (1) do przodu 
powoduje rozwarcie szczęk (17) i wycofanie ich do tyłu w kor
pusie (7). 
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Powrotny ruch siłownika (1) powoduje przemieszczenie 
wycofanych i rozdartych szczęk (17) po promieniu od strefy 
montażu do strefy dozowania, następnie wysunięcie ich i uch
wycenie podanego uprzednio do gniazda detalu oraz poprzez 
trzpienie ustalające (5) zakończone stożkowo działające na 
krawędzie detalu dokładne ustalenie detalu w stosunku do 
zwartych szczęk manipulatora. (3 zastrzeżenia) 

B26D P. 211543 06.12.1978 

Spółdzielnia Pracy Chemików „Xenon", Łódź, Polska 
(Zdzisław Płachciński, Wiesław Jedliński, Mieczysław Biedroń, 
Aleksander Krężałek). 

Zespół tnący, zwłaszcza 
do włókien szklanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
zapewniającego możliwość cięcia włókien szklanych na odcin
ki dowolnie krótsze od 6 mm. 

Zespół tnący ma dwie jednakowe cylindryczne i wirujące 
głowice tnące, które na całym obwodzie są zaopatrzone w noże 
tnące (1), rozstawione w odległości dwukrotnie większej niż 
długość ciętego włókna szklanego. Noże tnące (1) są osadzone 
między elementami zaciskowymi (2), które mają centralnie 
umieszczone, szybkowymienne, elastyczne wkładki (3). 

(2 zastrzeżenia) 

Fig. 2 

B28B P. 211940 19.12.1978 

Zakład Doświadczalny „Pras-Bet", Śląskiego Zjednoczenia 
Budownictwa Miejskiego, Gliwice, Polska (Jan Krzyczkowski, 
Władysław Kwarta, Jan Kowal). 

Wkład do formowania 
otworów instalacyjnych w prefabrykatach 

ściennych prasowanych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzyskanie 
wymaganego zagęszczenia betonu oraz skonstruowanie wkładu, 
który jest odporny na ścieranie. 

Istotą wynalazku jest dwudzielny wkład otworowy z sa
moczynnym amortyzatorem sprężynowym działającym na zasa
dzie teleskopu sprężynowego. Konstrukcja wkładu stanowi me
talowy kruciec rurowy (1) o zewnętrznym stożkowym kształcie 
(2) zamknięty na jednym szerszym końcu płaską podstawą (3). 

Komorę wewnętrzną korpusu wyposażono w sprężynę 
śrubową (6), a od góry zamknięto walcową pokrywą (5) wspartą 
dolnym końcem na amortyzatorze sprężynowym. Połączenie 
obu części wkładu rozwiązano za pomocą trzpienia śrubowego, 
który służy jednocześnie do zamocowania wkładu na płycie 
dennej formy. (3 zastrzeżenia) 

B29C P. 210678 03.11.1978 

Johns-Manville Corporation, Denver, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Richard Charles Faber, David Walter French. Wayne 
Dwight Weger). 

Sposób formowania końcówki rury 
z tworzywa sztucznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu 
ormowania końcówki rury z tworzywa sztucznego przez pogru

bienie jej ścianki. 
Sposób według wynalazku polega na tym, że podgrzewa 

się odcinek rury do stanu plastyczności, ustanawia się wydłużo
ną komorę obwodową, zamkniętą z jednej strony, mającą śred
nicę zewnętrzną równą w przybliżeniu średnicy zewnętrznej 
rury, zaś średnicę wewnętrzną równą w przybliżeniu pożądanej 
średnicy wewnętrznej końcówki rury po pogrubieniu jej ścianki. 
Długość komory jest co najmniej równa długości końcówki 
rury. Następnie wprowadza się odcinek rury do komory przez 
jej otwarty koniec, przemieszcza się komorę względem, odcinka 
rury, w celu odkształcenia odcinka rury i częściowego wypełnie
nia komory przez pogrubienie ścianki odcinka rury, doprowadza 
się do komory ustaloną ilość ciepła, z elementów grzejnych 
rozmieszczonych na obwodzie zewnętrznej i wewnętrznej po
wierzchni komory. 

Elementy grzejne (36, 40) są rozmieszczone od zamknięte
go końca komory do miejsca usytuowanego w pewnej odległości 
od otwartego końca komory, pozostawiając strefę przejściową 
sięgającą otwartego końca komory. Następnie odkształca się 
odcinek rury, gdy część ciepła przeniknie do strefy przejściowej, 
przemieszcza się komorę względem rury, oraz odkształca się 
Stefę przejściową odcinka rury wypełniając komorę. 

(8 zastrzeżeń) 
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B29J P. 210536 26.10.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń 
Transportowych, Bytom, Polska (Czesław Dzwonnik, Henryk 
Piskoń). 

Mechanizm napędu stołu dyskwalifikacyjnego 

Przedmiotem wynalazku jest mechanizm napędu stołu 
przenośnika dyskwalifikacyjnego za pomocą siłowników pne
umatycznych. 

Zgodnie z wynalazkiem mechanizm napędu stołu przenoś
nika dyskwalifikacyjnego ma po obu stronach przenośnika zes
poły napędowe, z których każdy zawiera zębatkę prostą (1), 
napędzaną za pomocą siłownika pneumatycznego (2), zazębiają
cą się z kołem zębatym (3) mającym na obwodzie zabierak (4) 
z rolką (5) osadzoną w podłużnym wybraniu (6) blachy (7) 
związanej ze stołem, przy czym zębatka prosta (1) osadzona jest 
w prowadnicy (9) związanej z konstrukcją stołu przenośnika 
(10) a koło zębate (3) osadzone jest na osi (11) ułożyskowanej 
w łożyskach (12) związanych z konstrukcją stałą przenośni
ka (10). (1 zastrzeżenie) 

B30B P. 211174 22. 11.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urzą
dzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków Polska (Andrzej Kosek, 
Iwona Klimczak). 

Układ ryglujący, zwłaszcza do suwaka prasy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
układu, który umożliwiałby przeniesienie sił statycznych i dy
namicznych w sposób skuteczny i nieskomplikowany oraz pew
nie zabezpieczałby suwak przed samoczynnym jego opadaniem. 

Układ ryglujący, zwłaszcza do suwaka prasy, charaktery
zuje się tym, że ma zespół amortyzatora (3), który umieszczony 
jest między suwakiem (2) prasy a zespołem rygla (1) współpra
cującego z awaryjnym wyłącznikiem (6), który połączony jest 
z elektrycznym układem napędowym prasy. Zespół amortyza
tora (3) składa się z amortyzujących gumowych wkładów (11) 
usytuowanych między oporową płytą (5) połączoną z suwa
kiem (2) prasy a oporową płytą (4) połączoną z zespołem 
rygla (1). 

Układ znajduje głównie zastosowanie do zabezpieczania 
przed samoczynnym opadnięciem suwaków pras hydraulicz
nych, zwłaszcza górnotłokowych. (4 zastrzeżenia) 

B60L P. 212560 30.12.1978 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska (Boles
ław Wysłocki, Kazimierz Jeleń, Leopold Ratoń, Zygmunt Ru-
dowski, Kazimierz Piątek, Józef Cisło, Stefan Szymura, Andrzej 
Juraszek, Bolesław Sobczyk, Stanisław Banyś, Mieczysław Ja
kubiec). 

Prądnico-iskrownik 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia uzyskiwa
nej mocy oraz umożliwienia zasilania poszczególnych odbiorni
ków z dwóch niezależnych obwodów niskiego napięcia. 

Prądnico-iskrownik składa się ze statora z podstawą (1) 
oraz koła magnesowego (10). Stator wyposażony jest w symet
rycznie rozmieszczone na obwodzie podstawy (1) dwa rdzenie 
(2, 3), a ponadto, nad jednym z rdzeni (2), na którym osadzona 
jest cewka (5) wysokiego napięcia usytuowany jest trzeci rdzeń 
(4). Na rdzeniach (3, 4) osadzone są cewki (P 9) stanowiące dwa 
niezależne obwody zasilające niskiego napięcia. Koło magneso
we (10) wyposażone jest w cztery magnesy trwałe (11) usytuo
wane symetrycznie wewnątrz koła magnesowego (10). 

(1 zastrzeżenie) 
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B60N P. 219723 19.11.1978 

Pierwszeństwo: 20.11.1978 - Włochy (nr 69.639-A/78). 

Luigi Brandoli, Torino, Włochy, (Luigi Brandoli). 

Poprzecznica dla połączenia 
dwu podłużnych ruchomych prowadnic 

siedzenia pojazdu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania po-
przecznicy o wysokiej wytrzymałości, pozbawionej ostrych kra
wędzi oraz spełniającej również funkcję hakowej podpórki dla 
zatrzasku. 

Poprzecznica dla połączenia podłużnych ruchomych pro
wadnic siedzenia pojazdu, na których zamocowana jest odchylná 
konstrukcja siedzenia uformowana jest z odcinka metalowej rury 
mającego spłaszczone zakończenia (12) przyspawane do rucho
mych prowadnic (1) i zakończone hakowymi częściami 
współpracującymi z zatrzaskiem. Środkowa część poprzecznicy 
(11) jest nieco spłaszczona poziomo i jest bardziej zaokrąglona 
w swojej części tylnej. Hakowe części zakończeń (12) poprzecz
nicy (11) współpracują z zatrzaskiem ruchomych wokół osi 
wzdłużnej lub wokół osi poprzecznej. Zatrzask ma przewód 
(20) do jego zdalnego sterowania. (9 zastrzeżeń) 

B60N P. 219724 19.11.1979 

Pierwszeństwo: 20.11.1978 - Włochy (nr 53904-B/78) 

Luigi Brandoli, Torino, Włochy (Luigi Brandoli). 

Wydłużona rurowa poprzecznica 
dla siedzenia pojazdu z odchylným oparciem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji poprzecznicy przystosowanej do współpracy z elementami 
zatrzaskowymi wspornika połączonego z oparciem siedzenia. 

Wydłużona rurowa poprzecznica dla siedzenia pojazdu 
z odchylným oparciem o nachyleniu mocowanym za pomocą 
zębatki usytuowanej poniżej siedzenia jest uformowana z odcin
ka owalizowanej, metalowej rury (1) spłaszczonej na zakończe
niach (2, 3) i częściowo spłaszczonej w pośrednim wydłużonym 
obszarze (6). W środkowej spłaszczonej części (7) uformowany 
jest przez wykrawanie, bezpośrednio w ściance rury (1), podłuż
ny otwór (10) z zębatymi krawędziami tworzącymi zębatkę. 

(5 zastrzeżeń) 

B60P P. 211621 09.12.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Dużej Ła
downości, Jelcz k/Oławy, Polska (Janusz Kurowski, Witold 
Kurowski). 

Układ sterowania podnośnikiem 
burtowym samochodu ciężarowego 

Przedmiotem wynalazku jest uproszczony układ elektrycz
ny sterowania podnośnikiem burtowym samochodu ciężarowe
go, uniemożliwiający przypadkowe lub pomyłkowe włączenie 
napędu podnośnika. 

Układ według wynalazku utworzony z wyłącznika 
głównego» czterech włączników astabilnych, diod i stycznika 
głównego, charakteryzuje się tym, że zestyk zwiemy (b) 
włącznika astabilnego (5) połączony jest elektrycznie z zesty
kiem rqzwiernym (c) wyłącznika astabilnego (6) a zestyk zwier-
ny (a) twłącznika a^bilnego (6) połączony jest elektrycznie 
z zestykiem rozwiernym (d) włącznika astabilnego (5), zaś roz
dzielacze elektrohydrauliczne (8, 9) połączone są elektrycznie 
ze stycznikiem głównym (13) poprzez diody (10, 11, i 12). 

(1 zastrzeżenie) 

B60R P. 218506 20.02.1979 

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe Przemysłu 
Węglowego „TRANSGOR", Bytom, Polska (Bronisław Koło
dziej, Antoni Gołaszewski, Andrzej Barnaś) 

Lusterko boczne pojazdu samobieżnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy widoczności 
lusterka w okresie zimy. Lusterko boczne dla pojazdów samo
bieżnych jak samochody charakteryzuje się tym, że ma w szkło 
odblaskowe (1) wtopione-żarowo-grzejne przewody (5) połączo
ne prądowymi przewodami z instalacją elektryczną pojazdu. 
W przypadku oszronienia, oblodzenia lub tp. zasilanie grzejnych 
przewodów (5) energią elektryczną usuwa skutki tych zjawisk co 
umożliwia obserwację jezdni (2 zastrzeżenia) 
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B60S P. 211145 21.11.1978 

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni Re
montowych, Gdańsk, Polska (Andrzej Janaszek, Leszek Grajew
ski, Kazimierz Puławski). 

Oczyszczarka do den statków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji oczyszczarki umożliwiającej czyszczenie dna, obła, skosów 
i burt statków sposobem mechanicznym i hydrodynamicznym. 

Oczyszczarka do den statków ma ramę (1), do której są 
zamocowane dwa zespoły napędowe jazdy (2), przednie koła 
jezdne z mechanizmem kierowniczym (3), kabinę (4), zespół 
napędowy (5) i zbiornik oleju (6) oraz skrzynię akumulatorową 
(7). Na ramie (1) jest zamocowany wysięgnik (8) z hydraulicz
nymi cylindrami (9), powodującymi ruch jego końca pionowo 
w górę i w dół oraz ruch wahadłowy w płaszczyźnie poziomej. 
Na końcu wysięgnika (8) jest zamocowana na skrętnych wideł
kach (10) głowica (11) z narzędziem czyszczącym (13) i zespo
łem dysz natryskowych (14). Głowica (11) jest wychylana 
w widełkach (10) cylindrem hydraulicznym (12). 

(1 zastrzeżenie) 

B60S P. 212253 27.12.1978 

,.POLMO" Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej, 
Duszniki-Zdrój, Polska (Tadeusz Pszeniczny, Sylwester Filipiak). 

Pióro wycieraka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji bezpiecznego pióra wycieraka do pojazdów mechanicznych. 

Pióro wycieraka, zawierające dźwignię środkową i dźwig
nie boczne o przekroju płasicim połączone ze sobą za pomocą 
mostków i czopów poprzecznych, charakteryzuje się tym że 
mostki (4) są wyposażone w noski (6), które całkowicie obejmu
ją zaopatrzone otwory końce (7) dźwigni środkowej (1). 

(4 zastrzeżenia) 

B60T P. 211526 07.12.1978 

Przemysłowy instytut Motoryzacji, Warszawa, Polska (Bo 
lesław Durski). 

Elektromagnetyczny modulator ciśnienia 
czynnika w cylindrach hamulcowych ze wspomaganiem 

Wynalazek rozwiązuj' zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji modulatora, która wykorzystywałaby ciśnienie pa
nujące w cylindrze hamulcowym do wspomagania siły elektro
magnesu 

Elektromagnetyczny impulsowy modulator ciśnienia 
czynnika w cylindrach hamulcowych według wynalazku stoso
wany do urządzeń przeciwbiokujących w samochodach ma za
wór (3) łączący dwie cylindryczne komory. Grzybek zaworu (3) 
podlegający działaniu sprężyny (8) znajdujący się w komorze 
połączonej z pompą hydrauliczną hamulcową, stanowi przedłu
żenie rdzenia (9) elektromagnesu. 

W drugiej komorze połączonej z cylindrem hamulcowym 
i usytuowanej korzystnie bezpośrednio przy cylindrze hamulco
wym jest umieszczony tłok w postaci odwróconego lejka. Szero
ka część tłoka (6) jest osadzona suwliwie w elemencie rucho
mym podlegającym działaniu sprężyny (7) i mającym postać 
miski ze współosiowym otworem. Przez otwór ten przeprowa
dzone jest przedłużenie rdzenia elektromagnesu, które popycha 
trzonek (4) grzybka zaworu (3), osadzony szczelnie i suwliwie 
w otworze tłoka (6). Przedłużenie rdzenia (9) elektromagnesu 
objęte jest sprężyną (5) opierającą się jednym końcem o posze
rzoną część tego przedłużenia znajdującą się w szerokiej części 
tłoka (6) a drugą o dno elementu ruchomego. (2 zastrzeżenia) 

B61B 
EOIB 

15.12.1978 

Biuro Projekîowo-Technologiczne Przemysłu Motoryza
cyjnego „Motoprojekt", Warszawa, Polska (Stefan Kubicki, Woj
ciech Mikos). 

Przejazd krzyżowy podwieszony jednotorowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstruk
cji przejazdu z możliwością przystosowania do automatycznego 
sterowania. 
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Przejazd krzyżowy podwieszony jednotorowy składający 
się z ramy, obrotnicy i zespołu napędowego charakteryzuje się 
tym. że na obrotnicy (2) usytuowana jest prowadnica rolki (4) 
najkorzystniej w kształcie litery U, z którą współpracuje obroto
wa rolka osadzona na dźwigni napędu (5), a ta z kolei jest 
zamocowana obrotowo na nieruchomej ramie (1), przy czym 
dźwignia napędu (5) jest sprzężona przegubowo z siłownikiem 
(6). Dźwignia napędu (5) w obu skrajnych położeniach obrotni
cy (2) jest prostopadła o prowadnicy rolki (4), a oś prowadnicy 
rolki (4) przechodzi przez środek obrotu obrotnicy 2. 

(2 zastrzeżenia) 

Zamocowanie zbiornika na podwoziu wagonu cysterny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji zamocowania, które pozwoli na cieplne i dynamicz
ne przesunięcia kompensacyjne zbiornika względem podwozia 
bez powodowania zaginania powłoki walczaka. 

Zamocowanie zbiornika cysterny z pierścieniami usztyw
niającymi na podwoziu charakteryzuje się tym, że zbiornik (3) 
przymocowany jest do siodła (4) śrubami oczkowymi (5) usytu
owanymi stycznie do pierścieni usztywniających (1) poprzez 
ucha (10). (3 zastrzeżenia) 

B61C P. 212332 30.12.1978 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Antoni Szu-
manowski, Jerzy Madej, Krystyn Michałowski, Jerzy Ocioszyń-
ski, Stanisław Orzcszak). 

Inercyjny układ akumulacji 
energii w napędzie pojazdu zasilanego 
z zespołu silnik cieplny - generator 

Przedmiotem wynalazku jest inercyjny układ akumulacji 
energii w napędzie pojazdu zasilanego z zespołu silnik ciepl-
ny-generator stosowany w szynowych pojazdach trakcyjnych nie 
zasilanych z sieci elektrycznej, lokomotywach manewrowych 
oraz w pojazdach transportu drogowego i maszynach roboczych 
ciężkich. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rekuperacji energii w fa
zie ruchu opóźnionego (hamowania) pojazdu i akumulacji ener
gii w czasie postoju pojazdu przy zachowaniu stałej mocy, 
prędkości obrotowej i sprawności silnika cieplnego oraz później
szego wykorzystania tej energii przy rozruchu pojazdu. 

Układ zgodnie z wynalazkiem, zawiera co najmniej jeden 
bezwładnik (6) połączony z elektrycznym silnikiem (4) za 
pośrednictwem przekładni (5). Elektryczny silnik (4) bezwład-
nika jest połączony poprzez blok (3) automatycznej stabilizacji 
mocy z generatorem (2) prądu połączony za pomocą wału z sil
nikiem (1) cieplnym oraz przez blok (3) automatycznej stabili
zacji mocy i blok (7) regulacji silników trakcyjnych z silnikiem 
(8) trakcyjnym. 

Korzystne jest jeśli silnik (4) bezwładnika ma czujniki 
funkcyjno-przetwarzające połączone z blokiem (3) automatycz
nej stabilizacji mocy oraz poprzez blok (3) automatycznej 
stabilizacji mocy połączone są z generatorem (2) prądu i z blo
kiem (7) regulacji silników trakcyjnych. (2 zastrzeżenia) 

B61D P. 212532 30.12.1978 

Fabryka Wagonów „świdnica", Świdnica, Polska (Zbig
niew Brzoska, Leon Adamiec, Stanisław Kos, Tadeusz Reczuch). 

Fig. 2 \L\L 

B61L P. 211936 19.12.1978 

Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Katowice, 
Polska (Grażyna Będkowska, Marian Iwański, Eugeniusz Mol). 

Sposób wykazywania zajętości rozjazdu 
lub układu torów kolejowych i obwód 

elektryczny do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia bezpie
czeństwa ruchu pociągów. 

Sposób wykazywania zajętości rozjazdów lub układu to
rów kolejowych polega na tym, że tor lub rozjazd dzieli się pod 

http://funkcyjno-przetwarzaja.ee
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względem elektrycznym na dwa lub więcej odcinków, a poszcze
gólne odcinki zasila się z generatorów o różnych częstotliwoś
ciach prądu nie zakłócających się wzajemnie i pracujących bez
pośrednio obok siebie. Obwód elektryczny do stosowania tego 
sposobu składa się z przekaźnika pomocniczego (D) przyłączo
nego do jednego bieguna źródła prądu (E) bezpośrednio, a do 
drugiego bieguna poprzez szeregowo połączone zestyki (4, 5, 6) 
przekaźników (1, 2, 3) odcinków elektrycznych obwodów toro
wych bez szynowych złączy izolowanych. (2 zastrzeżenia) 

B61L P. 212410 29.12.1978 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Biuro 
Projektów Górniczych, Katowice, Polska (Ignacy Cyza, Jerzy 
Mielcarski, Marek Dybowski). 

Elektryczny układ do zdalnego sterowania 
odłącznikami trakcyjnymi ze stykami uszyniającymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
układu, który zapewni wzajemną blokadę dwóch odłączników 
z równoczesną blokadą urządzeń zabezpieczenia ruchu pocią
gów. 

Elektryczny układ do zdalnego sterowania odłącznikami 
trakcyjnymi ze stykami uszyniającymi ma transformator (TR), 
z którego wtórnego uzwojenia wyprowadzone są główne obwo
dy odłączników (I i II) ze stykami uszyniającymi, obwód steru
jący i obwód sygnalizacyjny. 

W obwodzie głównym odłącznika (I) włączone są szerego
wo styki (1-3) przekaźnika (UZ) z układu sterowania urządze
niem załadowczym, styki (6-7) przekaźnika (SW2) sygnaliza
cyjnego położenie wyłączenia odłącznika (II) i styki (1-3) 
przekaźnika (ZRK) z układu zabezpieczenia ruchu kolejowego. 
W obwodzie głównym odłącznika (II) włączone są także szere
gowo styki (6-7) przekaźnika (SWl) sygnalizującego położenie 
odłącznika (I). 

Obwód sterujący składa się z czterech równoległych gałę
zi, w które włączono szeregowo przekaźnik (Z-1), przekaźnik 
(Wl), przekaźnik (Z2), przekaźnik (W2). Obwód sygnalizacyjny 
ma dziewięć równoległych gałęzi, w których włączone są szere
gowo styki przekaźników i świetlne sygnalizatory. 

(1 zastrzeżenie) 

B61L P. 212467 30.12.1978 

Biuro Projektów Kolejowych, Kraków, Polska (Wiktor 
Mól) 

Układ elektryczny do rejestracji 
wagonów w składzie pociągu 

z pozostałością masy ładunkowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zautomatyzowania 
czynności sprawdzania i rejestracji wagonów z pozostałościami 
masy towarowej po wyładunku. 

Układ elektryczny do rejestracji wagonów w składzie po
ciągu z pozostałościami masy ładunkowej, charakteryzuje się 
tym, że na punkcie kontrolnym ustawiona jest konstrukcja 
wsporcza (1) obejmująca toki szyn, na której na dolnych 
i górnych ściankach zainstalowane są elementy zespołu foto-
elektrycznego, źródło światła (3) i czujnik fotoelektryczny (4) 
zaś na górnej ściance konstrukcji zainstalowane są kamery 
telewizyjne sterowane z pulpitu (19) sygnalizacyjno-stemjącego 
za pośrednictwem łączy selsynowych, a zestyk (7) przekaźnika 
(8) wchodzącego w skład zespołu fotoelektrycznego (2) jest 
w obwodzie elektromagnesu napędowego (9) wielorzędowego 
wybieraka obrotowego, w którego polu stykowym są włączone 
w poszczególnych rzędach (10, 11, 12 i 13) przekaźniki (14), 
w których obwodach są odpowiednie szczotki (17) wybieraka 
oraz przycisk ręczny (18). 

Zestyki (20) przekaźników (14) są w obwodach zasilają
cych przekaźników (21), a zestyki (24) przekaźników (21) są 
w obwodach zasilających lampki sygnalizacyjne (25) na pulpicie 
(19) sygnalizacyjno-sterującym. (3 zastrzeżenia) 

Fig-2 

Fig A 

B61L P. 212468 30.12.1978 

Biuro Projektów Kolejowych, Kraków, Polska (Wiktor 
Mól). 

Układ elektryczny do identyfikacji 
i rejestracji wagonów niesymetrycznie obciążonych 

względem podłużnej osi wagonu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zautomatyzowania 
czynności sprawdzania prawidłowości załadowania wagonu. 

Układ elektryczny do identyfikacji i rejestracji wagonów 
niesymetrycznie obciążonych względem podłużnej osi wagonu 
charakteryzuje się tym, że na punkcie kontrolnym pod dwoma 
tokami szyn zabudowane są dwie konstrukcje wsporcze (1 i 2) 
podpierające szynę w dwu punktach, na których zabudowane są 
podstawy (19, 20, 21, 22) głowic (11, 12, 13 i 14) pomiarowych 
indukcyjnych, których trzpienie (7, 8, 9 i 10) dotykają parami 
belek (5 i 6) dobudowanych do stopy szyny, a głowice pomiaro
we włączone są parami na wejścia dwóch dwugranicznych 
różnicowych czujników (15 i 16) indukcyjnych. 

Na wyjściu dwugranicznych różnicowych czujników (15 
i 16) indukcyjnych włączone są przekaźniki (17 i 18), których 
zestyki (33 i 34) równolegle połączone są w obwodzie zasilają
cym grupę przekaźników (32) włączonych w polu stykowym 
wybieraka obrotowego (31). W obwodzie elektromagnesu (30) 
napędowego wybieraka (31) jest zestyk (29) przekaźnika (28) 
włączonego na wyjściu zespołu fotoelektrycznego, którego 
źródło światła (24) i element (25) fotoelektryczny są zainstalo
wane na konstrukcji (23) na przeciwległych belkach, które 
obejmują pudło wagonu. (2 zastrzeżenia) 
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B62D P. 211176 22.11.1978 

Opolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 
Nr 1, Opole, Polska (Tadeusz Witkowski, Zbigniew Tota, Janu-
ariusz Jankowski, Jerzy Galas, Mirosława Małachowska, Leszek 
Dembek, Wojciech Kniat). 

Urządzenie służące do zamocowania 
sprzętu roboczego na ciągniku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji 
urządzenia wielofunkcyjnego umożliwiającego montowanie na 
przystosowanym w łatwy i prosty sposób ciągniku pełnego zesta
wu sprzętu roboczego, którego działanie zabezpiecza w sposób 
zmechanizowany wykonanie wszystkich prac budowlano-monta
żowych, zwłaszcza w trudnych warunkach terenowych. 

Urządzenie według wynalazku stanowi przestrzenna rama 
składająca się z dwóch, usytuowanych po obu bokach ciągnika 
wzdłużnie (1) połączonych rozłącznie ze sobą za pośrednic
twem listw (6 i 7) przedniej i tylnej oraz z ciągnikiem (3). Każda 
wzdłużnica (1) jest osadzona na zwolnicy i jest połączona z nią 
rozłącznie oraz jest wyposażona z przodu w trzy punktowy 
(19, 20, 21) układ wieszakowy do mocowania sprzętu (18) 
spycharkowo-ładowarkowego. Sr.rzęt (15) żurawiowo-koparko-
wy jest mocowany w otworach (16) z wewnętrznymi gniazda
mi (17). 

Urządzenie według wynalazku znajduje zastosowanie przy 
wykonywaniu prac budowlano-montażowych, transportowych, 
ziemnych, przemysłowych, leśnych i rolnych. (4 zastrzeżenia) 

B62D P. 212413 29.12.1978 

„AGROMET-ARCHIMEDES" Fabryka Maszyn Rolni
czych, Wrocław Polska (Marian Rosiński, Henryk Daszuk, Zdzis
ław Czyszck, Mieczysław Dąbrowski, Włodzimierz Hulanicki). 

Stabilizator położenia maszyny rolniczej 

Przedmiotem wynalazku jest stabilizator położenia ma
szyn rolniczych, zwłaszcza maszyn rolniczych pracujących na 
pochyłościach terenu i mających przejściowy zbiornik zebra
nych płodów rolnych np. kombajn do zbioru buraków czy 
kombajn do zbioru ziemniaków. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania prostego 
układu elektrycznego, zapewniającego bezawaryjną pracę ma
szyny przy założonym dopuszczalnym kącie przechyłu maszy
ny, którego wartości graniczne nie wymagają regulacji i okreso
wej kontroli. 

Stabilizator stanowi naczynie (1) w kształcie U - rurki, 
wypełnione częściowo rtęcią (2). Nad lustrami rtęci (2) znajduje 
się dielektryczna ciecz (3), w której całkowicie zanurzone są 
nieruchome przegrody (4 i 5). We wspomnianych nieruchomych 
przegrodach (4 i 5) osadzone są elektrody boczne (8 i 9). 
Elektroda główna (16) zanurzona jest w rtęci (2), utrzymujący 
stały kontakt elektryczny. (1 zastrzeżenie) 

B62D P. 219264 27.10.1979 

Pierwszeństwo: 27.10.1978 - Francja (nr 7830653) 
25.06.1979 - Francja (nr 7916315) 

D.B.A Société Anonyme Française, Paryż, Francja 

Mechanizm kierowniczy ze wspomaganiem 
hydraulicznym do pojazdów samochodowych 

Mechanizm kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym 
do pojazdów samochodowych, charakteryzuje się tym, że tuleja 
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(20) rozrządu ma dwie pary otworów (62, 68) całkowicie 
przeciwległych, przesuniętych osiowo i kątowo, przy czym każ
dy z rowków (28, 29) może wejść w połączenie z dwoma otwo
rami, przy czym źródło wysokiego ciśnienia i otwór spustowy są 
połączone w sposób stały z parą otworów lub parą rowków, 
a układ jest tego rodzaju, że przesunięcie kątów rozdzielacza 
(26) powoduje naruszenie równowagi Ap pomiędzy poszczegól
nymi ciśnieniami panującymi w parach rowków (28, 29) lub 
w parach otworów (62, 68), przy czym obrzeża otworów i/lub 
rowków skierowane wzdłuż osi tulei (20) mają przekrój niepros-
toliniowy będący funkcją żądanego parametru Ap = f(Q). Ko
rzystnie, obrzeża otworów mają kształt klina ściętego. 

(6 zastrzeżeń) 

B63B P. 218098 T 01.09.1979 

B63B P. 212422 30.12.1978 

Stocznia Ustka, Ustka, Polska (Krystyna Baranowska, Je
rzy Kołakowski, Zenon Klein). 

Układ rozmieszczenia urządzeń 
w sterówce statku rybackiego 

Układ rozmieszczenia urządzeń w sterówce statku rybac
kiego, charakteryzuje się tym, że wszystkie urządzenia podzie
lone na trzy grupy są ustawione w stosunkowo małej sterówr 
tak, że drogi komunikacyjne przy obsłudze tych urządzeń przez 
szypra nie przecinają się z drogami komunikacyjnymi osób 
trzecich biorących udział w połowie. 

Urządzenia głównej grupy są zlokalizowane w środkowej 
części sterówki i niektóre z nich są ustawione na pokładzie 
a niektóre jak radiotelefon (13) wskaźnik kompasu (24), uchwyt 
(22) uruchomienia syreny, odbiornik (10) DECCA, są umiesz
czone na suficie. 

Urządzenia drugiej grupy są umieszczone przy i na tylnej 
ścianie sterówki, zaś pozostałe urządzenia jak fotel (23) pilota, 
repetytor (15) i lornetka umieszczone są przy przedniej ściance 
sterówki. (1 zastrzeżenie) 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Józef Krępa, 
Marian Pawlak, Henryk Czubek, Roman Osmólski). 

Przybrzeżny kuter rybacki 

Wyrialazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kutra dla 
rybołówstwa przybrzeżnego, o znacznie lepszych właściwoś
ciach eksploatacyjnych. 

Przybrzeżny kuter rybacki do połowów narzędziami bier
nymi i czynnymi mający pomieszczenie mieszkalne, siłownię, 
sterownię i rufowy pokład roboczy oraz zlokalizowane na nim 
narzędzie połowowe, charakteryzuje się tym, że ma przestrzeń 
ładunkową (7) na śródokręciu, która jest otwarta od góry na 
całej lub części przestrzeni i jest wypełniana zamkniętymi po
jemnikami (8), zwłaszcza izotermicznymi, których górne pokry
wy spełniają rolę pokładu roboczego nad przestrzenią ładunko
wą (7). Pojemniki (8) ustawione są w ładowni (7) w jednej 
warstwie w takiej konfiguracji, że ich załadunek odbywa się bez 
ich przemieszczania. Ładownia (7) jest przykrywana pokrywą 
(16) z lukiem (17). (2 zastrzeżenia) 

B6ŚC 

Fig.2, 

P. 211689 11.12.1978 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jan Przemysław 
Kozłowski). 

Urządzenie do opuszczania 
i podnoszenia łodzi okrętowych 

zwłaszcza ratowniczych oraz elementy 
współpracujące na łodzi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia 
usprawniającego proces opuszczania i wciągania łodzi ratowni
czych na statek. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
ma teleskopowe prowadnice (5), sprzęgnięte z wciągarką linową 
(16) i zespołem napędowym, i połączone z podporami (2), zaś 
na końcach tych prowadnic umieszczone są pływaki (7) zamoco
wane na linach (8) prowadzonych we wnętrzu elementów 
teleskopowych, przy czym postojowe podpory (2) zamocowane 
są do konr.'. ~;kcji nadbudówki (1) i połączone są z prowadnica
mi (5) zawiasowo oraz sprzęgnięte są z przegubową dźwignią 
(10) połączoną z siłownikiem (9) umieszczonym wewnątrz pod
pory (2), oraz, że teleskopowe prowadnice (5) wykonane są ze 
zbrojonego tworzywa sztucznego, zaś końcowe elementy (6) 
tych prowadnic z elastomeru półsztywnego, zabezpieczającego 
przed uszkodzeniem poszycia łodzi. 

Elementy współpracujące, zamocowane na łodzi do tocz-
no-ślizgowego połączenia z teleskopowymi prowadnicami, 
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w czasie opuszczania lub podnoszenia tej łodzi charakteryzują 
się tym, że na burtach łodzi (11) zamocowane są odbojnice 
rurowe (18), zaś na obydwu końcach tych odbojnic zamieszczo
ne są od wewnątrz zespoły rolek (19) współpracujących z po
wierzchnią prowadnic (5), przy czym na burcie łodzi (11) 
zamocowane są dźwignie (20) do wypychania i wciągania lin (8) 
mocujących pływaki (7). (2 zastrzeżenia) 

Fig 3 

B63H P. 219951 28.11.1979 

Pierwszeństwo: 30.11.1968 - RFN (nr P 2851733.1) 

Firma Jastram - Werke GmbH, KG, Hamburg, Republika 
Federalna Niemiec. 

Rotor steru dla pojazdów wodnych 
i urządzeń pływających 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji rotora steru, która mogłaby być wbudowana w pió
ro steru możliwie łatwo i bez wymagania dużej dokładności 
wykonania od części przyłączeniowych statku, do którego 
energia byłaby doprowadzona w sposób możliwie nieskompliko
wany i z małymi stratami, która byłaby trwała i niezawodna 
oraz w możliwie małym «fopniu utrudniałaby zakładanie i wyj
mowanie pióra steru. 

Rotor steru stanowi silnik elektryczny z zewnętrznym 
wirnikiem (13) i stojanem (12) zasilanym za pomocą kabla (10). 
Oś (11) stojana jest u góry i u dołu połączona w sposób sztywny 
z piórem steru (90). Wirnik (13) jest zamontowany bezpośrednio 
do wewnętrznej strony cylindra (14a) rotora steru. 

(13 zastrzeżeń) 

Fig. 1 
B63J P. 211154 22.11.1978 

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni Re
montowych, Gdańsk, Polska (Bogdan Zwiegincew, Józef Wojta
szek, Kazimierz Ptasznik, Zdzisław Porczak, Aleksander Toruń). 

Układ odolejania mieszaniny wodno-olejowej 
na jednostkach pływających 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przedłużenia trwałości 
wkładów filtrujących oraz uzyskania większej czystości wody. 

Układ odolejania mieszaniny wodno-olejowej na jednos
tkach pływających składa się ze zbiornika (2) w którym groma
dzi się mieszaninę wodno-olejową (1), która przepływa ze 
zbiornika (2) do odstojnikowych zbiorników (5), które są 
połączone systemem przelewów (6) oraz z urządzeń odolejają
cych (7) i filtrujących (8) z których czysta woda (9) wypływa za 
burtę. Olej (3) oddzielony w odstojnikowych zbiornikach (5) 
i urządzeniach odolejających (7) oraz filtrujących (8) jest wypie
rany do zbiornika oleju (10). (1 zastrzeżenie) 

B64D P. 207841 21.06.1978 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - Rzeszów", 
Rzeszów, Polska (Hubert Nowak, Eugeniusz Ulanowicz, Julian 
Kamiński) 

Sposób ustawienia silnika na płatowcu 
samolotu - śmigłowca i przyrząd 

do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania ko
nieczności manewrowania silnikiem - silnikami oraz zapewnie
nia powtarzalności ustawienia, zamienności i pewności montowa
nia. 
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Sposób ustawienia silnika na płatowcu samolotu-śmigłow-
ca i przyrząd do stosowania tego sposobu, polega na ustawieniu 
w miejscu przeznaczonym dla silnika-silników lotniczych, 
przyrządu modelu-makiety silnika zbudowanego jako konstruk
cja rurowo-kratownicowa wyposażona w urządzenia pomiaro
wo-kontrolne najlepiej lunetę celowniczą, jego zmontowania 
w celu ustalenia długości cięgien i sprawdzenia położenia 
względem urządzeń samolotu-śmigłowca, zwłaszcza względem 
płyty nośnej, przekładni napędowej i kadłubu samolotu-śmig
łowca, wymontowaniu i zamontowaniu właściwego silnika-silni
ków. 

Przyrząd do stosowania tego sposobu stanowi model-ma-
kieta silnika mająca kołnierz (1) który na obwodzie albo jego 
części ma otwory (6) służące do przymocowania cięgien (V) 
z zamontowanymi tulejkami baryłkowymi (7) i kołnierz (2), na 
obwodzie którego rozmieszczone są otwory (8) na śruby łączące 
(II), wzajemnie połączone trzpieniem (3) albo prętami (9) 
i wzmocnione żebrami (10), oraz układ kontrolnopomiarowy 
(VII), składający się z lunety celowniczej (4) i obiektywu celow
niczego (5), albo zespołu czujników (11), albo też fotokomórki, 
której głowicę pomiarową mocuje się w gnieździe przekładni 
głównej wirnika nośnego za pomocą tulei (15), pozwalającej na 
ustalenie i sprawdzenie położenia modelu - makiety silnika (I) 
względem przekładni głównej wirnika (IV) i kadłuba samolo
tu - śmigłowca zgodnie z warunkami technicznymi. 

(2 zastrzeżenia) 

B64D P. 211572 07.12.1978 

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urządzeń Prze
mysłowych „Mostostal", Zabrze, Polska (Jerzy Sarad, Stanisław 
Kwiatkowski, Jerzy Świtek, Tadeusz Piase*cki, Aleksander Kania, 
Stanisław Rosłaniec). 

Urządzenie do symulowania skoków 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do symulowania 
skoków na spadochronie z samolotu, mające zastosowanie 
zwłaszcza podczas procesu szkolenia skoczków. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urządze
nia, któreby zw miarę dokładnie odtwarzało poszczególne fazy 
skoku skoczka z samolotu i było pewne i bezpieczne w eksplo
atacji. 

Istota wynalazku polega na tym, że urządzenie do symulo
wania skoków wyposażone jest w uchylny nożycowy wspornik 
(3) z regulowaną podstawą i napinacz (6) który stanowi śruba 
z nakrętką i sworzeń z wkładkami prowadzącymi zapewniający
mi swobodny obrót nakrętki na śrubie. 

Urządzenie według wynalazku zapewnia grawitacyjną jaz
dę wózka (5) ze skoczkiem po zjazdowej linie (2). 

(2 zastrzeżenia) 

Fig 1 

B65B P. 211129 22.11.1978 

Centralny Ośrodek Projektowo-Technologiczny Przemysłu 
Maszyn Górniczych „ORTEM", Katowice, Polska (Ryszard 
Trzaskalski). 

Urządzenie do wiązania przedmiotów 
w pakiety lub kręgi 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wiązania 
przedmiotów, zwłaszcza giętkich, w pakiety lub kręgi. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia 
do wiązania przedmiotów za pomocą taśmy termicznie zgrzewal-
nej, na przykład polipropylenowej. 
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Urządzenie do wiązania przedmiotów w pakiety lub kręgi 
ma poziomo umieszczony wał (2), na którym osadzone są 
krzywki (3, 4, 5) współpracujące z popychaczami (6, 7, 8). 
Poszczególne popychacze wyposażone są kolejno w dociskacz 
(9), elektrodę (10) oraz nóż (11). Urządzenie zaopatrzone jest 
ponadto w podające rolki (15,16) połączone kinematycznie ze 
znanym napędem (18). (2 zastrzeżenia) 

B65B P. 211148 21.11.1978 

Zakład Doświadczalny Mechanizacji Przemysłu Farmaceu
tycznego przy Krakowskich Zakładach Farmaceutycznych „Pol
fa", Kraków, Polska (Janusz Olszowski). 

Urządzenie do wyrównywania wzajemnych 
przesunięć folii w pakowarkach skokowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wyrównywania 
wzajemnych przesunięć folii przeciąganych między blokami 
zgrzewającymi i potrzymującym w pakowarkach skokowych. . 

Urządzenie jest wyposażone w siłownik (1) sterowany 
układem fotoelektrycznym. Korpus siłownika (1) jest związany 
z blokiem zgrzewającym (2), a jego część ruchoma jest połączo
na z elementem korygującym (3) wyposażonym w dwa ramiona 
połączone listwą podciągającą (4). Element korygujący (3) jest 
zamocowany wahUwie do bloku zgrzewającego (2) na osi związa
nej z tym blokiem, przy czym jest skierowany w dół i wychylo
ny od pionu w kierunku ruchu folii. 

Długość ramion elementu korygującego (3) jest uzależnio
na od położenia jego osi obrotu na bloku zgrzewającym (2). 
Przy zwartych blokach zgrzewającym (2) i podtrzymującym (8), 
w pozycji prący urządzenia, listwa podciągająca (4) spoczywa na 
powierzchni folii przykrywającej (6) tuże za tylną krawędzią 
bloku zgrzewającego (2). (2 zastrzeżenia) 

B65D 

Fig.1 
P. 211128 22.11.1978 

Centralny Ośrodek Projektowo-Technologiczny Przemysłu 
Maszyn Górniczych „ORTEM", Katowice, Polska (Ryszard 
Trzaskalski). 

Pojemnik na przedmioty o przekroju kołowym 

Przedmiotem wynalazku jest pojemnik na przedmioty 
o przekroju kołowym, zwłaszcza na elementy zmechanizowa
nych, górniczych obudów ścianowych. Wynalazek rozwiązuje 

zagadnienie samoczynnego odbierania i układania przedmiotów 
w pojemniku, bez pośrednictwa urządzeń dźwigowych. 

Pojemnik według wynalazku składa się z co najmniej 
jednego segmentu (A, B, C), w którego ładunkowej przestrzeni 
(1) umieszczona jest pochylnia (2) zakończona obrotową zastaw
ką (3). Segmenty zaopatrzone są w czopy (4) oraz nadstawki (5). 

astrzeżenia) 

B65D P. 218404 T 19.09.1979 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elek
trycznych, Katowice, Polska (Janusz Ornowski, Stanisław Króli
kowski, Bogusław Dobrowolski). 

Regał do składowania zwłaszcza 
pakietów silników elektrycznych 

Wynalazek dotyczy regału do składowania przedmiotów 
posiadających kształt walca, zwłaszcza pakietów blach silników 
elektrycznych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji regału służącego do składowania przedmiotów szczególnie 
w miejscach łączących linie lub gniazda technologiczne. Regał 
charakteryzuje się tym, że ma zawieszony ruchomo na bocznej 
ścianie wózek załadowczy (1), a po stronie przeciwległej wózek 
rozładowczy (la) z zamocowanymi nierozłącznie podpórkami 
łukowymi (c), grzebieniowym uchwytem odbierającym (3), 
równolegle rozmieszczone względem siebie w kilku poziomach 
pary belek stanowiące pochylone pod kątem od 1° do 3° półki 
(4), mające od strony rozładowczej ruchome o kształcie kąto-
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wym zderzaki (5), przesterowywane w położeniu wokół osi 
obrotu o kąt 90° wózkiem (la), natomiast od strony załadow
czej na każdym poziomie półek umieszczone są wyłączniki 
elektryczne drogowe (8), blokujące załadunek na półkach (4), 
przy czym prowadniki (7) o skośnych powierzchniach prowadze
nia inąją regulowany przy pomocy śrub nastawnych (6) rozstaw 
w granicach od 1 do 3 krotnej średnicy składowanego pakietu 
blach. (3 zastrzeżenia) 

B66B P. 211181 22.11.1978 

Kopalnia Węgla Kamiennego „1 Maja", Włodzisław Śląski, 
Polska (Stefan Konieczny, Alfred Carbogno, Franciszek Krzem
pek, Roman Suchanek, Zdzisław Śmiałek). 

Zacisk do lin, zwłaszcza do lin szybowych 

Przedmiotem wynalazku jest zacisk do lin, znajdujący 
zastosowanie do łączenia liny nowej z liną starą przy ich wymia
nie w urządzeniach wyciągowych szybów kopalnianych a także 
do łączenia innych lin stalowych. 

Zacisk składa się ze śruby kabłąkowej (1) i szczęk (2), 
które są przewleczone przez równolegle wyprowadzone nagwin
towane końce śruby kabłąkowej oraz mają dostosowane do 
przekroju liny wyprofilowanie, które na określonej długości jest 
przerwane rowkiem (3). Do końców śruby kabłąkowej 
przykręcone są nakrętki (4), służące do dociśnięcia szczęk (2). 

(1 zastrzeżenie) 

Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR", 
Toruń, Polska (Włodzimierz Zdrodowski, Zbigniew Zasadzki). 

Wielobębnowa wciągarka linowa 

Przedmiotem wynalazku jest wielobębnowa wciągarka li
nowa przeznaczona do obsługi włoka na supertrawlerach rybac
kich, przystosowanych do połowów włokami pelagicznymi 
i dennymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania wcią
garki spełniającej wszystkie funkcje wymagane od wciągarek 
włoka na supertrawlerach rybackich przy jednoczesnym zapew
nieniu optymalnych wskaźników pracochłonności wykonania 
i ciężaru. 

Wielobębnowa wciągarka linowa według wynalazku cha
rakteryzuje się tym, że przekładnia (1) ma zjednej strony 
usytuowane równolegle w trzech osiach, rozłączalne z przekład
nią (1), bębny linowe (6, 7, 8, 9) i silnik napędowy (2). W osi 
wału (3) usytuowany jest silnik napędowy (2), zaś w osi wału 
(4) dwa bębny skrzydłowe (7, 8) oraz bęben podciągowy (9), 

którego wał (10) połączony jest zwałem (11) bębnów 
skrzydłowych (7, 8) za pomocą dwuwieńcowego sprzęgła zęba
tego (12) zamocowanega wewnątrz jednego z bębnów skrzydło
wych (8), natomiast na wale (5) mocowany jest wspomikowo 
bęben wyciągowy (6). (1 zastrzeżenie) 

B66C P. 211858 16.12.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 93461 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabędy" 
Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych i Samojezd
nych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicz
nych, Bielsko-Biała, Polska (Edward Sosna, Edward Hyrlik). 

Mechanizm przemieszczania wysięgnika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania utraty 
skoku siłownika zmiany wysięgu przy przestawianiu mechaniz
mu z położenia transportowego do roboczego i odwrotnie. Me
chanizm przemieszczania wysięgnika (1) tworzą silnik zmiany 
wysięgu (4) osadzony na elemencie wsporczym (5) łączącym 
obrotowy dźwigar (2) zwysuwnym wspornikiem (6) platfor-
m y (3), (1 zastrzeżenie) 

B66C P. 211859 16.12.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 94765 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabędy" 
Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych i Samojezd
nych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicz
nych, Bielsko-Biała, Polska (Edward Sosna, Stanisław Młynar
czyk, Andrzej Mazurkiewicz). 

Wysięgnik teleskopowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania zwartej 
konstrukcji wysięgnika trzyczłonowego z dwoma członami 
równomiernie rozsuwanymi linowym mechanizmem iuzs.uwu. 
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Wysięgnik teleskopowy trzyczłonowy charakteryzuje się 
tym, że ma mechanizm rozsuwu z liną podnoszenia (1) prowa
dzoną przez krążki zblocza hakowego (2) i krążki głowicy 
wysięgnika (3) do wnętrza drugiego członu wysuwnego (4) na 
osadzony w nim obrotowy krążek (5), krążek (6) na drągu (7) 
skąd prowadzona jest na krążek (.10) i krążek (13), z którego lina 
( l ) biegnie do wciągarki linowej mechanizmu podnoszenia (14), 
Ona ma dodatkowo układ synchronizujący wysuw członów 
z lini wysuwu (15) oraz liną wsuwu (17). (3 zastrzeżenia) 

B66C P. 211860 16.12.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 72811 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Burnar-Łaibędy" 
Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych i Samojezd
nych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicz
nych, Bielsko-Biała, Polska (Edward Sosna, Edward Hyrlik). 

Mechanizm rozsuwu wysięgnika teleskopowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułatwienia montażu 
oraz demontażu mechanizmu rozsuwu wewnątrz wysięgnika. 
Mechanizm charakteryzuje się tym, że zawiera jarzmo (7) osa
dzone na sworzniach (9) członu zewnętrznego (8), w którym 
umiejscowione są: dolny sworzeń (17) obrotowego zawieszenia 
siłownika (16) oraz suwliwa obudowa (6) krążka (2) liny 
wysuwu (1), przy czym oba jej końce mocowane są na 
wspólnym sworzniu (12) z ślizgiem (13) w członie wewnętrz
nym (5). (1 zastrzeżenie) 

Fig.1. 

Układ olinowania charakteryzuje sic tym, że zawiera linę 
(1) przechodzącą prze/ zespół kraików (2) związany z członem 
zewnętrznym (8), zespół krążków (3) związany z siłownikiem 
(16) i członem środkowym (14) ora.' zespół krążków (4) zwią
zany z członem wewnętrznym (5). • (2 zastrzeżenia) 

F.q V 

B66C P. 211900 19.12.1978 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „BIPRO-
MET", Katowice Polska (Władysław Nowak, Henryk Skowroń
ski). 

Hak dźwignicowy 

Przedmiotem wynalazku jest hak dźwignicowy, przezna
czony do transportu podwieszonych ciężarów skupionych, po
jemników z materiałami kawałkowymi i sypkimi oraz kontene
rów. 

Hak według wynalazku charakteryzuje się tym, że zamy-
kająco-nośny element (2) ma wzdłużny otwór (4) i zamykającą 
końcówkę (6), wchodzącą pod działaniem naciągu liny dźwigni
ka (5) w końcówkę nośnego elementu (7) i zamykającą zawie
szone obciążenie. (1 zastrzeżenie) 

B66C 

Fig. i 

P. 211980 18.12.1978 

B66C P. 211861 16.12.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 72813 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabedy" 
Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych i Samojezd
nych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicz
nych, Bielsko-Biała, Polska (Edward Sosna, Edward Hyrlik). 

Układ olinowania mechanizmu 
rozsuwu wysięgnika teleskopowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia liczby 
pasm liny rozsuwającej wysięgnik dla zwiększenia udźwigu przy 
teleskopowaniu wysięgnika. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń 
Transportowych, Bytom, Polska (Antoni Kosiek). 

Dźwigar suwnicy z jazdą po pasie dolnym 

Przedmiotem wynalazku jest dźwigar suwnicy z jazdą po 
pasie dolnym, przeznaczony zwłaszcza do suwnic jednodźwiga-
rowych pomostowych i bramowych lekkich z wciągnikiem 
o konstrukcji częściowo otwartej. 

Dźwigar suwnicy zgodnie z wynalazkiem stanowi skrzynka 
o przekroju trójkątym (1), utworzona z pasa górnego (2) 
i dwóch skośnych stójek (3), połączona z profilem o przekroju 
teowym (4) stanowiącym jezdnię dla wciągnika. Połączenie 
wspomnianej skrzynki (1) z profilem o przekroju teowym (4) 
stanowi spoina czołowa (5) lub dwie spoiny pachwinowe (6). 

(2 zastrzeżenia) 
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B66C P. 212347 28.12.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 190318 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabędy" 
Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych i Samojezd
nych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicz
nych, Bielsko-Biała, Polska (Edward Sosna). 

Mechanizm przemieszczania wysięgnika 
i przeciwwagi 

Mechanizm przemieszczania wysięgnika i przeciwwagi żu
rawia jezdniowego stanowi udoskonalenie wynalazku według 
zgłoszenia nr P. 190318, polegające na wyeliminowaniu utraty 
skoku siłownika zmiany wysięgu przy przestawieniu mechaniz
mu z położenia transportowego do roboczego i odwrotnie. 

Mechanizm przemieszczania według wynalazku charakte
ryzuje się tym, że dźwigar (1) obrotowo połączony z przesuwną 
względem platformy (2) belką (3) uruchamianą siłownikiem (4) 
ma zderzaki (5), pomiędzy którymi osadzony jest suwliwie 
przesuwny element (6) połączony z wysięgnikiem (7) poprzez 
siłownik zmiany wysięgu (8) oraz z platformą (2) poprzez 
łącznik (9). (1 zastrzeżenie) 

B66C P. 212348 28.12.1978 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych ,.Bumar-Łabędy" 
Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych i Samojezd
nych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicz
nych, Bielsko-Biała, Polska (Edward Sosna, Edward Hyrlik, Piotr 
Morawski, Stanisław Skoczylas, Andrzej Zemanek). 

Jezdniowa maszyna robocza 

Przedmiotem wynalazku jest jezdniowa maszyna robocza, 
zwłaszcza żuraw samochodowy zawierający obrotową platformę 
z kabiną oraz wysięgnik osadzony mimośrodowo względem osi 
obrotu żurawia. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji maszyny aby była możliwość wyposażenia żurawia 
w obszerną i wygodną kabinę operatora z boku platformy przy 
zachowaniu dopuszczalnej kodeksem drogowym szerokości po
jazdu. 

Żuraw samochodowy zawierający obrotową platformę (1) 
z kabiną i(2) charakteryzuje się tym, ż.e wysięgnik (3) wraz 
z ustrojem wsporczym (4) w platformie (1) jest osadzony mimo
środowo b wielkość (m) względem osi obrotu (5) platformy (1) 
oraz wzdłużnej osi symetrii (6) podwozia (7). (1 zastrzeżenie) 

Fig.1. 

B66C P. 212349 28.12.1978 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych "Bumar-Łabędy" 
Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych i Samojezd
nych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicz
nych, Bielsko-Biała, Polska (Edward Sosna, Franciszek Makow
ski) 

Sposób i układ zabezpieczenia 
transportu maszyny roboczej 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do zabezpie
czenia transportu maszyny roboczej, zwłaszcza żurawia samo
chodowego w przypadku awaryjnego unieruchomienia silnika 
w podwoziu zawierającym odchyłną kabinę. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiego przemieszcze
nia wysięgnika znad kabiny podwozia prostym układem oraz 
umożliwienie dostępu do silnika w każdym przypadku jego 
unieruchomienia. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że dodatkowym 
układem luzującym, luzuje się hamulec wciągarki mechanizmu 
podnoszenia i pokręca tarczą hamulcową dla rozłączenia zblocza 
hakowego od zderzaka podwozia, luzuje się mechanizm obrotu 
dla obrotu platformy o kąt a w płaszczyźnie poziomej równo
cześnie przemieszczając wysięgnik z nad kabiny podwozia, nas
tępnie odchylając kabinę uzyskuje się dostęp do silnika w pod
woziu. 
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Układ zawiera dźwignię luzującą (5) z ramieniem (9) 
i elementem krzywkowym (10) działającym na luzownik (11) 
hamulca (18) wciągarki linowej mechanizmu podnoszenia (7) 
oraz mechanizmu obrotu (8), dia zwolnienia tarczy hamulcowej 
(12) od nacisku elementów ciernych (13). (2 zastrzeżenia) 

umocowane są dwa haki (2) na stałe, oraz dwa haki (3) 
unieruchomione na wspólnej obrotowej osi (4) wyposażonej 
w uchwyt (5). 

Chwytnik opuszcza się do wnętrza pojemnika obracając 
równocześnie oś (4) z hakami (3) przy pomocy uchwytu (5) 
w kierunku wnętrza pojemnika. Przez nasunięcie haków (2) oraz 
haków (3) na ramę pojemnika powodujemy jego zaczepienie. 

(1 zastrzeżenie) 

B66C P. 212350 28.12.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 204837 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych "Bumar-Łabędy" 
Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych i Samojezd
nych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicz
nych, Bielsko-Biała, Polska (Edward Sosna, Jacek Zieliński, 
Stanisław Młynarczyk). 

Układ zawieszenia wysięgnika 

Układ zawieszenia wysięgnika na obrotowej platformie 
żurawia jezdniowego stanowi udoskonalenie rozwiązania według 
zgłoszenia nr P. 204837, polegające na zawieszeniu wysięgnika 
na wsporniku, ogniwie oraz zbloczu zmiany wysięgu w platfor
mie. 

Układ zawieszenia wysięgnika (1) na platformie (23) 
zrealizowany jest poprzez wspornik (15) przestrzennego ustroju 
prętowego (3), ogniwo (11) kadłuba platformy (5) oraz zblocze 
linowe zmiany wysięgu (8). (2 zastrzeżenia) 

B66D P. 211613 08.11.1978 

B66C P. 212398 29.12.1978 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „BIPRO-
MET", Katowice, Polska (Alfred Rumpel, Józef Machinek, Stani
sław Kostorz). 

Chwytnik do pojemników a zwłaszcza koszy 

Chwytnik do pojemników a zwłaszcza koszy w transporcie 
międzyoperacyjnym w procesach powierzchniowej obróbki fizy
kochemicznej przedmiotów, stanowi sztywna rama (1), do której 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych Bumar-Łabędy, \ Za
kład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych i Samojezdnych 
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych, 
Bielsko-Biała, Polska (Józef Jakubiec Edward Sosna). 

Ogranicznik odwinięcia liny 
wciągarki linowej 

Przedmiotem wynalazku jest ogranicznik odwinięcia liny 
wciągarki linowej maszyn roboczych zawierający mechanizm 
wrzecionowy w postaci śruby z nakrętką uruchamiającą 
wyłącznik krańcowy dla zabezpieczenia wciągarki linowej przed 
krańcowym odwinięciem liny z bębna i uniemożliwiania znisz
czenia liny. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania zwartej 
konstrukcji nadającej się do bezpośredniego zastosowania na 
wciągarce o dużej pewności działania i łatwej regulacji. Ogra
nicznik odwinięcia liny charakteryzuje się tym, że korpus (3) 
osadzony jest przez złącze kołnierzowe (4) na korpusie (5) 
wciągarki (2) w ten sposób, że śruba (6) zakończona jednym 
końcem elementem zębatym (12) uruchamiana jest cyklicznie 
poprzez działanie zabieraka (13) zamocowanego do obrotowego 
elementu (14) wciągarki (2) oraz drugim końcem gniazdem 
regulacyjnym (16) i zawiera mechanizm zapadkowy (17) działa
jący na wybrania (18) na obwodzie śruby (6) oraz pokrywę (19) 
z wyłącznikiem krańcowym (9) uruchamianym elementem na
porowym (8) nakrętki (7) prowadzonej poprzez wybranie (10) 
po listwie prowadzącej (11). (1 zastrzeżenie) 

Fig-1 
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B66D P. 221023 29.12.1979 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Cynku i Ołowiu Zakłady 
Górnicze „Trzebionka", Trzebinia, Polska (Henryk Skalniak, 
Marian Urbańczyk, Ignacy Jarosz). 

Sposób i urządzenie do sterowania 
kołowrotem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia uciążliwoś
ci sterowania kołowrotem i zagrożenia ze strony drgającego 
układu sterowania kołowrotem. 

Sposób sterowania kołowrotem polega na wprowadzeniu 
mechanicznego wspomagania nacisku taśmy na bębny sprzęgło
we (1). 

Urządzenie do sterowania kołowrotem składa się z siłow
nika (10) sztywno zamocowanego do korpusu kołowrotu, 

C07C P.210801 07.11.1978 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska (Sta
nisław Gałązka). 

Sposób rozdzielania związków zawartych 
w technicznych produktach chlorku benzylu 

i alkoholu benzylowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiego jakościowego 
i ilościowego określenia składu mieszaniny reakcyjnej i gotowe
go produktu procesu wytwarzania alkoholu benzylowego 
z chlorku benzylu. 

Sposób rozdzielania związków zawartych w technicznych 
produktach chlorku benzylu i alkoholu benzylowego metodą 

dźwigni wspomagającej, która swym jednym ramieniem (5) jest 
przegubowo połączona z dźwignią sprzęgłową (18), a drugim 
ramieniem z tłoczyskicm siłownika (10), oraz ma dźwignię 
sterująco-manewrową (7, 8) z punktem obrotu (19) wspólnym 
dla ramienia (5) dźwigni wspomagającej, wyposażoną w trój
dzielny zawór (12) z przewodem dla sprężonego powietrza (11) 
prowadzącym do siłownika (10). Dźwignia sterująco-manewro
wą (7, 8) wyposażona jest dodatkowo w suwliwą dźwignię (16) 
do przesłaniania i odsłaniania pneumatycznego zaworu rozdziel
czego (12). (4 zastrzeżenia) 

B66F P. 218193 T 06.09.1979 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój", Ruda Śląska, Polska 
(Antoni Zieliński, Antoni Î Nimpsch, Włodzimierz Kondziołka, 
Edward Stanko, Tadeusz Golisz). 

Urządzenie do podnoszenia i transportu 
ciężkich elementów maszynowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie tunelowe przezna
czone do podnoszenia i transportu ciężkich elementów maszyn 
i przedmiotów w transporcie wewnątrzzakładowym. Istota 

Fłg.1 

wynalazku polega na zastosowaniu górnej konstrukcji nośnej (1) 
połączonej trwale z dwoma ramami bocznymi, które razem 
tworzą tunel obejmujący podnoszony element i platiormę toro
wą. Na konstrukcji tej są zamocowane dwie pary hydraulicznych 
podnośników (6) wyposażonych w uchwyty. Każda z ram bocz
nych jest wyposażona w koła jezdne (3), z których jedna para 
jest osadzona we wspornikach (4) zabudowanych do ram obroto
wo. Ponadto na jednej z ram jest umieszczona pompa ręczna (9) 
razem ze zbiornikiem wyrównawczym (10). (1 zastrzeżenie) 

chromatografii gazowej według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że jako wypełnienia kolumny stosuje się dwie fazy ciekłe: 
polimer metylosilikonowy (SE 30) i polietylenoglikol (Carbowax 
20 M) osadzone osobno na ziemi okrzemkowej (Chromosorb G) 
mytej kwasem i silanizowanej w ilości 3 do 5% w stosunku do 
ilości użytej ziemi okrzemkowej, przy czym rozdzielenie składni
ków technicznego chlorku benzylu prowadzi się przy szybkości 
przepływu gazu nośnego - azotu w granicach 30-50 cm3 /min. 
w temperaturze programowanej od 60°-130° stosując wzrost 
temperatury 10°/min. oraz izotermiczną temperaturę początko
wą przez 5 min, a rozdzielenie składników technicznego alkoho
lu benzylowego prowadzi się przy szybkości przepływu gazu 
nośnego - azotu w granicach 50- 70 cm3 /min. w temperaturze 
programowanej od 120°-200°C stosując wzrost temperatury 
32°/min. oraz izotermiczną temperaturę początkową przez 10 
minut. (1 zastrzeżenie) 

D Z I A Ł C 
CHEMIA I METALURGIA 
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C07C P. 212193 01.04.1977 

Politechnika Łódzka, Łódź oraz Pabianickie Zakłady Far
maceutyczne „Polfa", Pabianice, Polska (Wiesław Buchowiecki, 
Stanisław Chachuła, Stanisław Kotlicki, Henryk Zając, Jordan 
Zjawiony). 

Sposób wytwarzania pochodnych 
kwasu a-naftylopropionowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie prowadzenia procesu 
redukcji w dogodniejszy technologicznie sposób. 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu a-naftylopropio
nowego o wzorze ogólnym 1, w którym R1 oznacza niższy 
rodnik alkilowy, szczególnie metylowy, polega na tym, że 
związek o wzorze ogólnym 2, w którym R1 ma wyżej podane 
znaczenie, zaś X oznacza atom chloru lub bromu poddaje się 
reakcji redukcji przy użyciu niklu Ranneya, szczególnie przy 
użyciu stopu niklu z glinem (stopu Ranneya) w niższych alkoho
lach lub roztworach wodnoalkoholowych, w obecności wodoro
tlenków metali alkalicznych takich jak wodorotlenek sodowy 
lub potasowy. Proces redukcji prowadzi się w temperaturze 
pokojowej w czasie 0,5-2 godzin. 

Produkt reakcji wydziela się przez zakwaszenie mieszaniny 
poreakcyjnej, po uprzednim odsączeniu katalizatora. W przypad
ku prowadzenia reakcji redukcji przy użyciu stopu niklu z gli
nem następuje, w podanych warunkach, przekształcenie stopu 
w aktywny katalizator. (2 zastrzeżenia) 

WZÓR 1 

C07C P. 213696 24.02.1979 

Pierwszeństwo: 24.02.1978 - Szwajcaria (nr 2035/78-0) 
07.04.1978 - Szwajcaria (nr 3777/78-5) 
18.05.1978 - Szwajcaria (nr 5394/78-0) 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
antygenowych 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych antygenowych 
składających się z antygenu i przynajmniej jednego, związanego 
z nim kowalencyjnie peptydu muramylowego - ewentualnie 
poprzez człon mostkowy polega na tym, że antygen ewentualnie 
połączony z członami mostka kondensuje się z peptydem mura-
mylowym ewentualnie połączonym z członami mostka, 
przy czym jedna z obu części ma wolne grupy aminowe, hydrok
sylowe lub merkaptanowe, druga zaś reszty kwasu karboksylo-
wego. 

Nowe pochodne antygenowe powodują wyraźny wzrost 
reakcji odpornościowej na antygen. (15 zastrzeżeń) 

C07C P. 219468 07.11.1979 

Pierwszeństwo: 08.11.1978 - Francja (nr 7831588) 

Metabio-Joullie, Meudon La Forest, Francja 

Sposób wytwarzania nowej soli 
kwasu acetylosalicylowego 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowej soli kwasu 
acetylosalicylowego, a mianowicie acetylosalicylanu 2-(IIl-rzęd.-
-butyloamino)-etanolu, który jest rozpuszczalny w wodzie i daje 
roztwory o odczynie obojętnym. Sól ta jest przydatna w medy
cynie jako środek do leczenia migren i boleści oraz stanów 
gorączkowych i zapalnych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 2-(lII-
-rzęd-butylamino)-etanol działa się kwasem acetylosalicylowym. 

(2 zastrzeżenia) 

C07C P. 219489 08.11.1979 

Pierwszeństwo: 14.11.1978 - Francja (nr 7832118) 

Société Chimique de la Grande Paroisse, Azote et Produits 
Chimiques Paryż, Francja (Pierre Lhonore, Bernard Jacquinot, 
Jacques Quibel, Roger Mari). 

Sposób wytwarzania nitroparafin przez 
nitrowanie etanu 

Zagadnieniem które rozwiązuje wynalazek jest opracowa
nie odpowiedniego do przemysłowego stosowania sposobu 
wytwarzania nitroparafin z etanu. 

Sposób wytwarzania nitroparalin przez nitrowanie etanu, 
środkiem nitrującym takim jak dwutlenek azotu tub kwas azoto
wy, który stosuje się oddzielnie lub razem w obecności środka 
utleniającego, przez dobranie stosunków ilościowych różnych 
składników mieszaniny reakcyjnej, czasu reakcji, temperatury 
i ciśnienia reakcji i kontrolowania tak żeby nitrację przeprowa
dzać w fazie jednorodnej i w zależności od oczekiwanego szeregu 
nitroparafin, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
nitrowanie prowadzi się w obecności substancji czynnej, która 
Jest nośnikiem łatwo dającej się przenosić grupy NO lub N02 . 

(10 zastrzeżeń) 

C07C 
A01N 

P. 219726 19.11.1979 

Pierwszeństwo: 21.11.1978 - Wielka Brytania (nr 45374/78) 

Shell Internationale Research Maaíschappij B.V., Haga, 
Holandia. 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu 
fenoksy-fenoksypropionowego i środek 
chwastobójczy zawierający te związki 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu fenoksyfenoksy-
propionowego w postaci R-izomeru związku o wzorze ogólnym 
1, w którym n oznacza 0 lub liczbę całkowitą 1 do 3, n1 

oznacza 0 lub liczbę całkowitą 1 do 3, każdy z podstawników 
R niezależnie oznacza atom chlorowca, grupę metoksy lub alkil 
zawierający 1 do 4 atomów węgla, każdy z podstawników R1 

niezależnie oznacza atom chlorowca lub metyl, a R2 oznacza 
grupę o wzorze ogólnym OR3, SR4, NHR5 lub NR5R7, 
w którym R3 oznacza jeden równoważnik kationu tworzącego 
sól, atom wodoru, alkil zawierający 1 do 10 atomów węgla, 
trójchloroetyl, alkenyl zawierający 2 do 4 atomów węgla, cyklo-
heksyl ewentualnie podstawiony jedmym lub więcej metylem, 
cyklopentyl, fenyl ewentualnie podstawiony jednym lub dwoma 
atomami chlorowca lub benzyl, R5 oznacza atom wodoru, alkil 
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zawierający 1 do 4 atomów węgla, fenyl ewentualnie podstawio
ny jednym lub większą liczbą podstawników wybranych spośród 
atomów chlorowców i grup -CF 3 , -OCF2CF2H i-C02CH3 
lub benzyl, R6 oznacza alkil zawierający 1 do 4 atomów węgla 
i R7 oznacza alkil lub alkoksyl zawierający 1 do 4 atomów węgla 
polega na tym, że poddaje się reakcji związek o wzorze ogólnym 
3, w którym R, R 1 . n i n1 mają wyżej podane znaczenia, 
a A oznacza atom wodoru lub jon metalu alkalicznego z S-izome-
rem związku o wzorze ogólnym 4, w którym R2 ma wyżej 
podane znaczenie, a X oznacza odpowiednią grupę opuszczającą, 
przy czym jeśli A oznacza atom wodoru, reakcję prowadzi się 
w obecności zasady i ewentualnie następnie wytworzony R-izo-
mer przeprowadza się dowolną odpowiednią metodą w R-izomer 
innego związku o wzorze ogólnym 1. 

Przedmiotem wynalazku jest również środek chwastobój
czy, zwłaszcza selektywny wobec chwastów typu traw w jęcz
mieniu, zawierający R-izomer związku o wzorze ogólnym 1. 

(13 zastrzeżeń) 

C07D P. 210425 20.10.1978 

WZÖR 3 WZ0R 4 

C07D P. 211347 30.11.1978 

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, War
szawa, Polska (Edward Grochowski, Józef Wojciechowski). 

Sposób wytwarzania środka konserwującego 

Sposób według wynalazku wytwarzania produktu konden
sacji allantoiny z formaldehydem, będącym środkiem konserwu
jącym stosowanym w przemyśle kosmetycznym, polega na stoso
waniu jako katalizatorów kondensacji amin IH-rzędowych, które 
dają się łatwo usuwać z produktu bądź przez destylację z parą 
wodną, bądź przez ekstrakcję rozpuszczalnikami organicznymi. 

(1 zastrzeżenie) 
R R 

W Z Ö R 1 

Tarchomińskie Zakłady Fannaceutyczne „Polfa" Warsza
wa Polska (Bogumiła Krawczyńska, Bogdan Morawski, Anna 
Jaszkowska, Romualda Chojnacka, Jadwiga Kaliś). 

Sposób wytwarzania N-alkilowych 
pochodnych 1,4-benzodwuazepiny 

Sposobem według wynalazku wytwarza się związki o wzo
rze ogólnym 1, w którym R oznacza niższy rodnik alkilowy 
o ilości atomów węgla od 1 do 4, Rj oznacza atom wodoru, 
grupę hydroksylową lub acetoksylową, R2 oznacza atom wodo
ru lub chlorowca, R3 oznacza atom wodoru, chlorowca, lub 
grupę nitrową a n wynosi 0 lub 1, na drodze alkilowania związ
ków o wzorze ogólnym 2, w którym R,, R2 R3 oraz n mają 
wyżej podane znaczenie, halogenkami alkilowymi o wzorze ogól
nym RX, w którym R ma wyżej podane znaczenie, a X oznacza 
atom chlorowca, wobec chlorku trójetylobenzyloamoniowego 
jako katalizatora i wodnego roztworu zasady nieorganicznej, 
korzystnie wodorotlenku metalu alkalicznego, w układzie hete-
rofazowym z użyciem rozpuszczalnika organicznego nie miesza
jącego się z wodą. (3 zastrzeżenia) 

C07D 

mór Z 

P. 215772 22.05.1979 

Pierwszeństwo: 23.05.1978 - Wielka Brytania (nr 21355/78) 
12.04.1979 - Wielka Brytania (nr 7912970/79) 

Lilly Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania (David 
Christopher Horwell, David Edward Tupper). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
izochinoliny 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych izochinoliny 
o ogólnym wzorze 1 w którym ugrupowanie A-B oznacza resztę 
o wzorze -CH2 -NR3 lub -NR3 -CH2 -, w którym R3 ozna
cza atom wodoru, grupę alkilową o 1-6 atomach węgla, cyklo-
alkilową o 3-6 atomach węgla, cykloalkiloalkilową o 1-4 ato
mach węgla w części alkilowej 3-6 atomach węgla w części 
cykloalkilowej, ewentualnie podstawioną resztę benzylową, alke-
nylowąo 3-6 atomach węgla lub a'kanoilowa o 1-4 atomach 
węgla, R oznacza atom wodoru, grupę alkilową o 1-6 atomach 
węgla, cykloalkilową o 3-6 atomach węgla lub ewentualnie 
podstawioną resztę benzylową, R1 i R3 każde, oznacza atom 
wodoru lub oba razem oznaczają wiązanie chemiczne, a X ozna
cza atom wodoru lub chlorowca polega na tym, że poddaje się 
reakcji związek o wzorze 7, w którym ugrupowanie oznaczone 
symbolami D-E oznacza resztę o wzorze 8 lub o wzorze 8a, 
a otrzymany ewentualnie związek o wzorze 1, w którym X ozna
cza atom wodoru, poddaje chlorowcowaniu do wytworzenia 
związku o wzorze 1 w którym X oznacza atom chlorowca lub 



42 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 15 (173) 1980 

związek o wzorze 1, w którym R3 oznacza atom wodoru pod
daje alkilowaniu lub acylowaniu do wytworzenia związku 
o wzorze 1, w którym R3 oznacza grupę alkilową o 1-6 ato
mach węgla, cykłoalkilową o 3 - 6 atomach węgla, cykloalkiloal-
kilową o 3 - 6 atomach węgla w części cykloalkilowej i 1-4 ato
mach węgla w części alkilowej, ewentualnie podstawioną resztę 
benzylową, alkenylową o 3 - 6 atomach węgla lub alkanoilową 
o 1 -4 atomach węgla. 

Związek według wynalazku wykazuje właściwości farma
kologiczne, zwłaszcza w leczeniu zaburzeń w działaniu układu 
nerwowego. (7 zastrzeżeń) 

wzór i wzór 7 

Wzór 4 

atomach węgla, alkenyl o 2 - 4 atomach węgla, fenyl, lub benzyl, 
z tym, że jeśli Ar oznacza niepodstawiony fenyl a R4 oznacza 
n-butyl, to R3 oznacza inną wyżej wymienioną resztę niż atom 
wodoru polega na tym, że reakcji poddaje się związek o wzorze 
4 z aldehydem o wzorze ArCHO, w których to wzorach R 3 , R 4 , 
i Ar mają wyżej podane znaczenie, i w otrzymanym związku 
o wzorze 1 w którym R' i R2 oznaczają wiązanie chemiczne 
ewentualnie redukuje się to wiązanie do wytworzenia związku 
o wzorze 1, w którym R ł i R2 oznaczają atomy wodoru. 

Związki o wzorze 1 są odpowiednie do stosowania 
w przypadku astmy u ssaków. (3 zastrzeżenia) 

C07D P. 216996 16.10.1978 

W ZOT 8 wzór 

C07D P. 215773 

8a 

22.05.1979 

Pierwszeństwo: 23.05.1978 - Wielka Brytania (nr 21352/78) 

Lilly Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania (William 
Boffey Jamieson, William James Ross, Robin George Simmonds, 
John Porufret Verge) 

Sposób wytwarzania hydantoin 

Sposób wytwarzania hydantoin o wzorze 1 w którym Ar 
oznacza resztę fenylową ewentualnie podstawioną nie więcej jak 
trzema rodnikami wybranymi spośród grupy obejmującej alkok-
syl o 1-6 atomach węgla, chlorowiec, resztę 1,3-dwuoksolilo-
wą-2, hydroksyalkoksyalkilową o 1-4 atomach węgla w części 
alkilowej o 1-4 atomach węgla w części alkoksylowej, fenylo
wą, hydroksylową, nitrylową, chlorowcoalkilową o 1-4 ato
mach węgla, alkilowa o 1-4 atomach węgla, alkenyloksylową 
o 2 - 4 atomach węgla, alkoksykarbonylową o 1-4 atomach 
węgla lub fenoksylową ewentualnie podstawioną grupą chlorow
coalkilową o 1-4 atomach węgla, alkoksylową o 1-4 atomach 
węgla lub chlorowcem albo oznacza resztę tiofenu ewentualnie 
podstawioną rodnikiem fenylowym lub jedną albo dwoma grupa
mi alkilowymi o 1-4 atomach węgla; R1 i R2 oznaczają atomy 
wodoru R3 oznacza atom wodoru, alkił o 1-6 atomach węgla 
lub alkenyl o 2 - 4 atomach węgla, a R4 oznacza alkil o 1-6 

Pierwszeństwo: 18.10.1977 - Holandia (nr 7711390) 

N.V. Philips Gloeilampenfabricken, Eindhoven, Holandia. 

Sposób wytwarzania nowych 
2-aryloaminosześciowodoropirymidyn 
i imidazolin oraz ich soli i kompleksów 

Związki wytwarzane sposobem według wynalazku jak 
również ich sole i kompleksy, wykazują aktywność grzybobój
czą, zwłaszcza przeciw rdzy fasoli, brązowej rdzy pszenicy 
i pleśni zbóż. 

Sposób wytwarzania 2-aryloamino-sześciowodoropiry-
midyn i imidazolidyn o wzorze 1 polega na tym, że związek 
o wzorze 5 poddaje się reakcji ze związkiem o w^uze 6 i w razie 
potrzeby, jeżeli w otrzymanym związki R5 i R6 oznaczają ato
my wodoru, związek o wzorze 1 poddaje się reakcji z halogen
kiem kwasu karboksylowego lub bezwodnikiem kwasu kaiboksy-
lowego z wytworzeniem zw ku o wzorze 1, w którym RJ i R° 
oznaczają grupy alkanoilowe o 2 - 5 atomach węgla. 

(4 zastrzeżenia) 
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C07D P.217138T 14.07.1979 

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Bogusław Bobrań-
ski, Edwin Wagner, Zdzisław Kleinrok, Krystyna Kolasa, Graży
na Szurska). 

Sposób wytwarzania 3-etylo-3-allilo-7-
-chloro-2,4-dwuketo-l ,2,4 ,-testrahy dro-

-3H-benzodiazepiny [1,5] 

Związek wytwarza się przez kondensację estru kwasu 
etylo-allilomalonowego z 4-chlorofenyleno-l,2-dwuaminą, we 
wrzących niepolarnych rozpuszczalnikach, korzystnie w toluenie 
lub ksylenie, w atmosferze azotu. Reakcję prowadzi się wobec 
środków kondensujących takich jak etoksylan lub metoksylan 
sodu bądź amidek sodu. 

Związek wytwarzany sposobem według wynalazku wyka
zuje działanie nasenne, przeciwdrgawkowe i ataraktyczne. 

(2 zastrzeżenia) 

C07D P. 218031 14.07.1978 

Pierwszeństwo: 25.10.1977 - Węgry (nr GO-1381) 

Richter Gedeon Vegyészeti Győr R.T., Budapeszt, Węgry 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
3-(l -pirazolilo)pirydazyny 

Sposób wytwarzania pochodnych 3-(l-pirazolilo)pirydazy-
ny o wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru lub rodnik 
C t- 6 alkilowy, C2- 4hydroksyalkilowy, C 3- 6 cykloalkilowy lub 
fenylowy, R2 oznacza grupę o wzorze - N R 5 R 6 , w którym R5 

i R6 są takie same lub różne i oznaczają atom wodoru lub rodnik 
Cj - - 4 alkilowy lub C2 - 4hydroksyalkilowy, R3 oznacza atom 
wodoru, rodnik C j - 6 alkilowy, C2 - „hydroksyalkilowy, 
C3-6 cykloalkilowy lub fenylowy, atom chloru lub grupę wodo
rotlenową, aminową lub metoksylową a R4 oznacza grupę kar-
bamylową, cyjanową lub grupę o wzorze - N R 7 - N H R 8 , 
w .którym R7 i R8 są takie same lub różne i oznaczają atom 
wodoru, rodnik C r"4 alkilowy, C2-4 hydro ksyalkilowy lub 
C j - 4alkoksykarbonylowy, grupę o wzorze - N R 9 R ' ° , 
w którym R9 R1 ° są takie same lub różne i oznaczają atom 
wodoru lub rodnik C , a alkilowy C2-4 hydro ksyalkilowy, 
C 3 - 6 cykloalkilowy, fenylowy lub benzylowy, lub NR 9 R 1 0 

oznacza pierścień morfohnowy, piperydynowy lub piperazyno-
wy oraz dopuszczalnych w farmacji addycyjnych soli tych związ
ków z kwasami, polega na tym, że poddaje się reakcji redukcji 
związek o wzorze 2, w którym R 1 , R3 i R4 mają wyżej podane 
znaczenie i ewentualnie poddaje hydrolitycznej dekarboksylacji 
tak otrzymany związek o wzorze 1, w którym R1 i R3 mają 
wyżej podane znaczenia, R 2 , oznacza grupę aminową a R4 

oznacza grupę o wzorze - N R 7 - N H R 8 , w którym jeden z pods
tawników R7 i R8 oznacza grupę C , - 4 alkoksykarbonylową, 
a drugi atom wodoru i ewentualnie alkiluje otrzymany związek 
i jeżeli to jest pożądane tak otrzymaną wolną zasadę o wzorze 1 
przeprowadza się w dopuszczalną w farmacji addycyjną sól 

z kwasem lub otrzymaną addycyjną sól z kwasem przeprowadza 
w wolną zasadę. 

Stwierdzono, że 3-(l-pirazolilo)pirydazyny o wzorze 1 
wytwarzane sposobem według wynalazku wykazują znaczną 
czynność obniżania ciśnienia krwi i w znacznym stopniu inhibi-
tują enzymy regulujące katabolizm prostaglandyn (dehydrogena
zę prostaglandynową i izomerazę prosta^landyny A/, powodując 
w ten spoiób wzrost endogenicznego poziomu prostaglandyn. 

(1 zastrzeżenie) 

WZÓR 1 

WZÓR 2 

C07Ď P. 218277 13.09.1979 

Pierwszeństwo: 13.09.1978 - Wielka Brytania (nr 36705/78) 

Lilly Industries Limited, London, Wielka Brytania (Step
han Richard Baker, William James Ross, William Boffery Jamie-
soń). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych auronu 

Sposób wytwarzania podstawionych auronów o wzorze 1, 
w którym R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , Rs i R 6 są takie same lub różne 
i każdy niezależnie oznacza atom wodoru, chlorowca, C , - 6 -al-
kil, C i - 6-alkoksyl, C9* 8-cykloalkil, ewentualnie podstawiony 
fenyl, Cl - 6 -chlorówcoalkil, grupę amidową, aminową, cyjano
wą, hydroksylową, nitrową, C2 - 4 -alkenylową, karboksylową, 
5-tetrazolilową, albo -CH=CHCOOH, albo R1 i R 2 razem two
rzą grupę o wzorze - C H = C H - C H = C H - , z tym że co najmniej 
jeden z postawników R 1 , R2 , R 3 , R4 R5 i R6 oznacza grupę 
karboksylową, 5-tetrazolilową albo -CH=CHCOOH oraz ich 
farmaceutycznie dopuszczalnych soli i estrów polega na reakcji 
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Wzór 1 

Schemat 2 

bezaldahydu o wzorze 3 z benzofuranonem o wzorze 4 albo 
z acetofenonem o wzorze 5. 

Związki wytwarzane sposobem według wynalazku są efek
tywnymi profilaktycznymi środkami leczniczymi schorzeń aler
gicznych takich jak astma bronchitowa. (14 zastrzeżeń) 

C07D P. 218497 25.09.1979 

Pierwszeństwo: 26.09.1978 - Jugosławia (nr P 2268/78) 

Sandoz AG, Bazy lea, Szwajcaria 

Sposób wytwarzania bromopochodnych 
alkaloidów sporyszu 

Sposób wytwarzania bromopochodnych alkaloidów spory
szu o wzorze przedstawionym na rysunku polega na bromowaniu 
pochodnych alkaloidów sporyszu kompleksem bromowym 
3-bromo-6-chloro-2-metylo-imidazo[ 1,2-b]pirydazyny. 

Związki otrzymywane sposobem według wynalazku stosu
je się jako substancje o działaniu farmaceutycznym. 

(2 zastrzeżenia) 

O07F P. 218288 T 12.09.1979 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Zofia Michalska). 

Sposób otrzymywania niesymetrycznych 
dwusiloksanów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wydajności 
sposobu otrzymywania niesymetrycznych dwusiloksanów. 

Sposób otrzymywania niesymetrycznych dwusiloksanów 
o wzorze ogólnym 1, w którym R4 R' oznaczają grupę alkilową 
lub arylową, X oznacza atom wodoru lub grupę alkoksylową, zaś 
n == 0-3 polegający na reakcji katalitycznej dehydrokondensacji 

trójalkilo/arylo/silanołi z organicznymi wodorosilanami charak
teryzuje się tym, że reakcji dehydrokondensacji poddaje się 
równomolowe ilości wodorosilanów o wzorze ogólnym 2, 
w którym R\ X i n mają wyżej podane znaczenie oraz trójalki
lo/arylo/silanoli o wzorze ogólnym 3, w którym R ma wyżej 
podane znaczenie, zaś jako katalizatory dehydrokondensacji 
stosuje się homogeniczne kompleksy rodu, takie, jak tris/trójfe-
nylofosfino/chlororod, bis/trójfenylofosfino/karbonylochloro-
rod, tris/trójfenylofosfino/karbonylowodororod lub jako katali
zator stosuje się powyższe kompleksy rodu heterogenizowane na 
fosfinowanej krzemionce, przy czym katalizator stosowany jest 
w takiej ilości, aby na 1 mol silanu przypadało 
1 X 10~ 4 - 1 X -2 gat rodu, przy czym reakcję prowadzi się 
w środowisku rozpuszczalnika aromatycznego, korzystnie benze
nu lub toluenu w temperaturze 0 -80°C. (2 zastrzeżenie) 

C07F P. 218297 T 12.09.1979 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Zofia Michalska). 

Sposób otrzymywania oligomerów 
siloksanowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu 
umożliwiającego równoczesne otrzymywanie dowolnych cyklicz
nych oligomerów siloksanowych oraz liniowych oligomerów 
siloksanowych, zawierających na końcach łańcucha różne ugru
powania funkcyjne. 

Sposób otrzymywania oligomerów siloksanowych o wzo
rach ogólnych 1 i 2- w których Rj oznacza grupę alkilową, 
chlorowcoalkilową, arylową, chlorowcoarylową, R2 oznacza 
grupę alkilową oprócz metylowej lub grupę arylową, zaś 
n - 2-6, charakteryzuje się tym, że organiczne dwuwodorosila-
ny poddaje się reakcji dehydrokondensacji z równomolową iloś
cią polidwumetylosiloksano-alfa, omega-dioli w obecności homo
genicznych kompleksów rodu takich, jak tris/trójfenylofosfi-
no/chlor or od, bis/trójfenylofosfino/karbonylochlororod, 
tris/trójfenylofosfino/karbonylowodororod jako katalizatorów 
stosowanych w takiej ilości, aby na 1 mol wodorosilanu przypa
dało 1 X 10"4 - 1 X 10 -2 gat rodu, przy czym reakcję prowa
dzi się w środowisku rozpuszczalnika aromatycznego, korzystnie 
benzenu lub toluenu w temperaturze 0-80°C, a otrzymaną 
w wyniku reakcji mieszaninę liniowego i cyklicznego oligomeru 
siloksanowego rozdziela się drogą destylacji pod zmniejszonym 
ciśnieniem. 

Katalizatorem mogą być również wyżej wspomniane kom
pleksy rodu heterogenizowane na fosfinowanej krzemionce. 

(2 zastrzeżenia) 

C07F P. 218305 T 12.09.1979 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska 
(Zygmunt W. Kornetka, Jan Bartz, Andrzej Przybyłowicz). 

Sposób otrzymywania alkenoksysilanów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia i zwięk
szania wydajności syntezy alkenoksysilanów. 

Sposób otrzymywania alkenoksysilanów o ogólnym wzo
rze 1, w którym Rł i R2 jest równe lub różne i oznacza atom 
wodoru lub grupę metylową, R3 jest grupą alkilową, arylową, 
sililoalkilową lub alkenoksylową, a R4 i Rs jest równe lub różne 
i oznacza atom wodoru lub grupę alkilową, halogenoalkilową, 
alkenylową, cykloalkenylową, cykloalkiloalkenylową, arylową, 
alkiloarylową, aryloalkilową, halogenoarylową albo alkenoksylo
wą w reakcji chlorosilanu o ogólnym wzorze 2 w którym R6 jest 
atomem chloru lub oznacza grupę alkilową, arylową albo sililo
alkilową, a R7 i R8 jest równe lub różne » oznacza atom wodoru, 
chloru lub grupę alkilową, halogenoalkilową, aryloalkilową, alke
nylową, cykloalkenylową, cykloalkenoalkilową, cykloalkiloalke-
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nylową, arylową, alkiloarylową, lub halogenoarylową z alkoho
lem alkilowym o ogólnym wzorze 3 w którym R1 i Rł mają 
wyżej podane znaczenie, polega na tym, że do wrzącego chlorosi-
lanu względnie chlorosilanu z dodatkiem pentanu w ilości do 
20% objętościowo w stosunku do użytego chlorosilanu, wprowa
dza się z maksymalną szybkością alkohol alkilowy, przy czym 
mieszaninę reakcyjną intensywnie ogrzewa się utrzymując tem
peraturę na poziomie temperatury wrzenia chlorosilanu i ko
rzystnie przedmuchując suchym gazem obojętnym np. azotem 
lub pentanem w stanie pary. Proces prowadzi się pod ciśnieniem 
atmosferycznym a lepiej pod obniżonym z szybkością adsorbcji 
pozostającego chlorowodoru. 

Wydzielenie czystego produktu następuje na drodze desty
lacji na ogół pod zmniejszonym ciśnieniem zaraz po zmieszaniu 
reagentów reakcji. (1 zastrzeżenie) 

dcnsacji amin o ogólnym wzorze 2, w którym R,, R2 i R, mają 
wyżej podane znaczenie z reaktywną pochodną kwasu N-nitro-
zo-N-R6\ -karbaniinowego, w którym Ré ma wyżej podane zna
czenie. 

Związki te wykazują działania hamujące rozwój przeszcze-
pialnych guzów i białaczek, jak również częściowo białaczki 
wywołanej wirusem. (3 zastrzeżenia) 

C09B P. 212649 05.01.1979 

Zakłady Przemysłu Barwników „Organika - Boruta" 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Zgierz, Polska (Jerzy Granosik, 
Jolanta Kramarz, Piotr Kukuła, Wojciech Kaźmierski, Paweł 
Szmit). 

Sposób wytwarzania reaktywnego 
błękitu azowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wykorzys
tania surowców i znacznego skrócenia cyklu wytwarzania barw
nika o wysokiej czystości. 

Sposób wytwarzania reaktywnego błękitu azowego o wzo
rze 1 polega na: dwuazowaniu kwasu 5-amino-2-anilinobenzei.o-
sulfonowego i sprzęganiu wytworzonego związku dwuazoniowe-
go z kwasem l-acetyloamino-8-naftolo-3,6-dwusulfonowym 
w środowisku obojętnym, hydrolizie grupy acetylowej w środo
wisku silnie zasadowym, kondensacji z chlorkiem cyjanuru 
w środowisku kwaśnym, w obecności polifosforanu sodowego, 
filtrowaniu, zobojętnianiu, wysoleniu, stabilizacji, standaryzacji 
i suszeniu. (1 zastrzeżenie) 

C09B P. 218327T 13.09.1979 

Zakłady Przemysłu Barwników „Organika-Boruta", Przed
siębiorstwo Państwowe, Zgierz, Polska (Jerzy Granosik, 
Krzysztof Kopeć, Andrzej Drabik, Urszula Lulej, Jan Zimnicki). 

Sposób wytwarzania barwników reaktywnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia syntezy 
niżej opisanych barwników reaktywnych oraz zwiększenia jej 
wydajności. 

Barwniki reaktywne o wzorze 1, w którym R oznacza wo
dór lub niższy alkil, a X oznacza chlor, grupę aminową, amino-
alkilosulfonową lub aminoarylosulfonową wytwarza się w środo
wisku obojętnym przez sprzęganie związków dwuazoniowych 
kwasów 2- i 3-naftyloamino-l,5-dwusulfonowych z kwasem 
2-acetylo-amino-5-naftolo-7-sulfonowym lub jego N-alkilopo-
chodną, znajdującym się w mieszaninie poacetylacyjnej, którą 
uprzednio poddano działaniu słabych alkaliów w podwyższonej 
temperaturze następnie przeprowadza się kondensację tak otrzy
manego związku aminoazowego o wzorze 3 w którym R ma 
wyżej podane znacznie z chlorkiem cyjanuru w środowisku o od
czynie kwaśnym nie stosując dodawania w czasie kondensacji 
zasadowych środków wiążących chlorowodór. Barwnik dwuchlo-
rotriazynowy ewentualnie poddaje się dalszej kondensacji z amo
niakiem bądź z aminami alifatycznymi lub aromatycznymi za
wierającymi grupę sulfonową. (2 zastrzeżenia) 

C07H P. 219884 21.02.1979 

Pierwszeństwo: 21.02.1978 - Szwajcaria (nr 1849/78-5) 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych 
Nx -glikofuranozydylo-6-N3 -nitrozomoczników 

Związki o ogólnym wzorze 1, w którym R,, R2 i R5 
oznaczają atom wodoru, ewentualnie podstawiony rodnik alkilo
wy lub aryloalkilowy lub acylowy, albo R, i R2 razem tworzą 
rodnik alkilidenowy lub cykloalkilidenowy a R6 oznacza ewen
tualnie podstawiony rodnik alkilowy, wytwarza się drogą kon-
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C09B P. 218328T 13.09.1979 

Zakłady Przemysłu Barwników „Organika-Boruta" Przed
siębiorstwo Państwowe, Zgierz, Polska (Grażyna Gierdo, Jerzy 
Granosik, Krzysztof Kopeć, Andrzej Drabik, Jan Zimnicki, 
Antoni Maciejewski). 

Sposób wytwarzania barwników reaktywnych 

Zagadnieniem, które rozwiązuje wynalazek jest opracowa
nie wysokowydajnego sposobu wytwarzania reaktywnych barw
ników dwuchlorodwutriazynowych umożliwiającego uzyskanie 
wysokiej koncentracji czystego barwnika w mieszaninie poreak
cyjnej. 

Barwniki reaktywne dwuchlorodwutriazynowe o wzorze 1, 
w którym R oznacza atom wodom lub niższy rodnik alkilowy 
D oznacza rodnik rozpuszczalnego w wodzie barwnika monoazo-
wego wytwarza się przez kondensację barwnika o wzorze 3, 
w którym R i D mają wyżej podane znaczenie z 4,4'-dwuamino-
dwufenylomocznikiem w obecności anionowego środka pomoc
niczego z grupy alkiloarylosulfonianow i niejonowego środka 
pomocniczego z grupy eterów polialkiloglikolowych. 

(2 zastrzeżenia) 

Sposób według wynalazku »polega na tym, że mieszaninę 
ziela skrzypu, liści szałwii, koszyczków nagietka, koszyczków 
rumianku, kwiatu krwawnika i kory dębu, poddaje się ekstrakcji 
wodą lub alkoholem etylowym, ewentualnie ich mieszaniną 
w temperaturze 50-90°C, po czym po dodaniu środków ochron
nych otrzymany ekstrakt' przeprowadza się w organiczny hydro-
żel, który następnie homogenizuje się ze stopionymi uprzednio 
wyższymi kwasami tłuszczowymi i alkoholami wiclowodorotle-
nowymi w stosunku wag. 3 : 5 lub ich estrami. (4 zastrzeżenia) 

C11B P.216841 T 04.07.1979 

C09F P. 212785 12.01.1979 

Śląskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego, Katowice, Pol
ska (Lucjan Wiśniewski, Jan Gryksa, Jan Wężyk, Tomasz Wilgas, 
Józef Skiba, Zbigniew Stefański). 

Otrzymywanie tłuszczów stałych 
o temperaturze mięknięcia powyżej 34° C 

z trudno utwardzalnych tłuszczów i olejów 

Sposób otrzymywania tłuszczów stałych o temperaturze 
mięknięcia powyżej" 34°C z olejów i tłuszczów trudno utwar
dzalnych przez prowadzenie procesu utwardzania wodorem przy 
ciśnieniu do 294 kPa i w obecności katalizatora niklowego, cha
rakteryzuje się tym, że wstępne utwardzenie na katalizatorze 
zużytym trwa 2 - 4 godz. a następnie zostaje usunięty z układu 
reakcji katalizator zastosowany we wstępnym etapie i prowadzi 
się ponowne utwardzenie tyko na katalizatorze świeżym. 

(1 zastrzeżenie) 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, ,blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Wiesława Orzechowska, Zbigniew 
Wolniewicz, Bolesław Nowicki, Edward Mrocheń, Marian Sąsia
dek, Janina Makulik, Jan Bubak, Tomasz Brandner). 

Sposób wytwarzania spoiwa lakierniczego 

Sposób wytwarzania spoiwa lakierniczego na drodze reak
cji oleju roślinnego lub rybiego z cyklo- lub dwucyklopentadie-
nem w temperaturze około 240°C według wynalazku charakte
ryzuje się tym, że olej, przed wprowadzeniem do procesu 
syntezy, poddaje się odwodnieniu przez wprowadzenie do oleju 
mieszaniny cyklo- i dwucyklopentadienu z benzenem i oddesty
lowanie zawartej tam wody w postaci azeotropu z benzenem. 

Mieszaninę cyklo- i dwucyklopentadienu stanowią frakcje 
odpadowe uzyskiwane w procesie wydzielania dwucyklopenta
dienu z przedgonu benzolowego lub skropliny otrzymywane 
w procesie wytwarzania spoiwa lakierniczego. 

Wynalazek oparto na stwierdzeniu, że obecność cyklo- lub 
dwucyklopentadienu w procesie destylacyjnego odwodniania 
olejów eliminuje zachodzenie procesu polimeryzacji termicznej 
składników oleju. (3 zastrzeżenia) 

C11B P. 218212T 10.09.1979 

Krajowy Związek Spółdzielni Chemicznych „Chemix", 
Ośrodek Technologii Chemiii Gospodarczej, Bydgoszcz, Polska 
(Jan Zimerman, Edward Kokoszyński, Mariusz Suliński, Edmund 
Łuczkowiak). 

1 Sposób oczyszczania odpadów tłuszczowych 
zwłaszcza porafinacyjnych przy produkcji 

margaryny 

Sposób oczyszczania odpadów tłuszczowych, a zwłaszcza 
porafinacyjnych, powstających przy produkcji margaryny polega 
na tym, że prowadzi się proaes bielenia przez działanie podchlo
rynu sodu raz w środowisku kwaśnym a następnie w środowisku 
alkalicznym, przy zastosowaniu chlorku cynkowego, powodują
cego powstawanie stearynianu cynku, który działa katalitycznie 
na proces utleniania. Otteymane mydło wytrąca się chlorkiem 
sodu. 

Sposób według wynalazku pozwala na uzyskanie mydła 
o bardzo jasnej barwie bez przykrej woni aldehydu akrylowego. 

(2 zastrzeżenia) 

C11C P. 218390T 15.09.1979 

Cl IB P.200030 02.08.1977 

Warszawskie Zakłady Zielarskie „Herbapol" w Pruszko
wie, Pruszków, Polska (Alicja Orkiszewska, Ryszard Łobarzew-
ski, Maria Jędrzejewska). 

Sposób wytwarzania preparatu 
aerozolowego w postaci emulsji 
do produkcji pionowego środka 

pizeciwalergicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu 
umożliwiającego otrzymywanie środka przeciwalergicznego, 
który nie ma działania drażniącego i uczuleniowego. 

Śląskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego, Katowice, Pol
ska (Adolf Wilk, Stefan Miłosz, Tadeusz Rzemieniuk, Barbara 
Wilczyńska, Ryszard Körczyk, Lucjan Wiśniewski). 

Wytwarzanie półfabrykatu 
do produkcji stearyn 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania półfab
rykatu do produkcji stearyn. W tym celu olej rzepakowy nisko-
erukowy poddaje się dwukrotnej rafinacji oraz dwuetapowemu 
procesowi głębokiego uwodornienia, w obeności katalizatora 
niklowego z dodatkiem ziemi bielącej. Pierwszy etap uwodornie
nia prowadzony jest identycznie jak uwodornienie olejów roślin
nych na cele spożywcze. 
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Przed drugim etapem uwodornienia olej poddaje się proce
sowi pełnej rafinacji, to jest rafinneji alkalicznej, filtracji z ziemią 
bielącą (krzemionkową) oraz próżniowej destylacji z parą wod
ną. Po tym procesie następuje drugi etap uwodornienia. Powyż
szy sposób pozwala uzyskać olej wysoko utwardzony charakte
ryzujący się bardi-o niską, bo wynoszącą około 5 liczbą jodową, 
temperaturą krzepnięcia kwasów tłuszczowych powyżej 325°K 
oraz zawartością kwasu sterynowego i palmitynowego sięgająca 
90%-94%. (2 zastrzeżenia) 

C U D P. 211053 17.11.1979 

Hubert Żertka, Bielsko-Biała, Polska (Hubert Żertka). 

Środek myjąco-czyszczący zwłaszcza 
do naczyń kuchennych 

Środek myjąco-czyszczący zwłaszcza do naczyń kuchen
nych zawiera 45-80% trójpolifosforanu sodowego, 10-40% 
alkiloarylosulfonianu sodowego zwłaszcza alkilobenzenosulfo-
nianu sodowego, 2-10% monoalkiloamidu kwasów tłuszczo
wych i oleju koksowego łub rzepakowego oraz 0-0,8% mentolu. 

Środek według wynalazku jest w postaci stałej. 
(2 zastrzeżenia) 

C13C 
B26D 

P. 211156 22.11.1978 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych 
Obiektów Przemysłowych „Chemadex", Warszawa, Polska (Ta
deusz Bogumił). 

Urządzenie do rozdrabniania odłamków 
okopowych, zwłaszcza odłamków i ogonków 

buraków cukrowych 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
wał (7) połączony jest z dowolnym znanym urządzeniem, 
przykładowo mechanizmem korbowym (9 i 10) i przekładnią 
(12 i 13), nadającym mu jednoczesny ruch obrotowy i posuwis
to-zwrotny, przy czym wewnątrz cylindrycznego zbiornika (1) 
znajdują się poziome półki (4) zaopatrzone w wycięcia (5) 
korzystnie w postaci wycinków kołowych rozmieszczone na 
różnych poziomach tak, aby wycięcia (5) każdej półki (4) 
znajdowały się ponad powierzchnią bezpośrednio pod nią leżą
cej półki (4), a na wale (7) zamocowane są zespoły promienio
wo ułożonych noży (15) w ilości odpowiadającej ilości półek 
(4) tak ustawione, że w dowolnym zwrotnym położeniu wału 
(7) ostrza noży (15) stykają się z powierzchniami półek (4) przy 
czym szczelina między każdą z półek (4), a ostrzami odpowiada
jącego jej zespołu noży (15) nie przekracza 5 milimetrów. 

(5 zastrzeżeń) 
3 

C13D P. 219890 26.11.1979 

Pierwszeństwo: 04.12.1978 - NRD (NrWPC 13D/209495/ 

Ingwalt Friedemann, Jungen Bretling, Wolfgang Mörle-Heynisch) 

Sposób karbonizacji roztworów sacharozy 
i urządzenie do wykonania tego sposobu 

Celem wynalazku jest uzyskanie sposobu i urządzenia do 
karbonizacji roztworów sacharozy, które podczas kampanii umo
żliwiałyby przy zagwarantowaniu wysokiej jakości stosunkowo 
małym nakładzie inwestycyjnym i małych kosztach eksploatacji 
prowadzenie produkcji w sposób ciągły. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do specjalnej 
aparatury mieszalniczej, w górnej części zbiornika reakcyjnego, 
wprowadza się pod stosunkowo wysokim ciśnieniem fazę ciekłą, 
a pod stosunkowo niskim ciśnieniem fazę gazową. Następnie te 
dwie fazy miesza się ze sobą i wprowadza do dolnej części 
zbiornika reakcyjnego. Urządzenie według wynalazku cechuje 
się tym, że w górnej części zbiornika reakcyjnego (1) umieszczo
ny jest rozdzielacz (14) i aparatura mieszalnicza (6) z pionowym 
przewodem ciśnieniowym (5) oraz z przewodem (10) do dopro
wadzania gazu. Z komory mieszalniczej centralna rura (9), sięga 
do strefy reakcji głównej (26). Centralna rura (9) ma na swoim 
wylocie absorber gazu (18). 

Wynalazek znajduje zastosowanie w przemyśle przetwór
czym, zwłaszcza w cukrowniczym. (2 zastrzeżenia) 

C22B P. 210378 19.10.1978 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warsza
wa, Polska (Mieczysław Kusowski, Bolesław Jakowlew, Hanna 
Bliźniak, Henryk Mogielnicki). 

Sposób wytwarzania metali, zwłaszcza 
srebra wysokiej czystości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu 
umożliwiającego przemysłowe otrzymywanie srebra o czystoś
ci 99999% i 99,9999%. 

Sposób według wynalazku polega na wstępnym odgazowa-
niu w wysokiej próżni roztopionego srebra o czystości początko
wej 99,9 lub 99,99, uformowaniu metodą odlewania płaskich 
anod z uchwytami i poddawaniu rafinacji elektrolitycznej 
w elektrolizerach, w których przestrzeń anodowa oddzielona jest 
od przestrzeni katodowej diafragmą wykonaną z folii wiskozo
wej. (4 zastrzeżenia) 
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C23C P. 215831 T 22.05.1979 

Fabryka Maszyn Rolniczych Agromet-Inofama, Inowroc
ław, Polska (Jan Paprzycki) 

Układ do ciągłej regeneracji topnika 
w procesie cynkowania ogniowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
układu, który może pracować w sposób ciągły bez przerywania 
procesu technologicznego. 

Układ według wynalazku służy do ciągłej regeneracji 
topnika w procesie cynkowania ogniowego, polegającej na odże-
lazieniu topnika. Topnik z wanny topnikującej (1) podawany 
jest pompą (3) do reaktora przemiany (4) gdzie poddany jest 
reakcji wytrącania cząsteczek żelaza z wodą utlenioną, a następ
nie filtrowany w filtrze osadowym (6) i zawracany do wanny 
topnikującej. (4 zastrzeżenia) 

C23C P. 218343 T 14.02.1978 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Czesław Dy-
biec, Marek Hendel, Andrzej Adamski). 

Sposób wytwarzania nasyconych warstw 
samosmarujących na różnorodnych materiałach 
Sposób według wynalazku polega na tym, ze powierzchnie 

materiałów, których temperatura topnienia jest wyższa od tem

peratury procesu grafityzacji, napyla się znanymi metodami 
stopem żelazo-węgiel w układzie żelazo-ccmentyt w postaci mie
szaniny proszków o składzie 35-65% cementytu i 65-35% żela
za następnie poddaje się obróbce cieplnej w atmosferze utlenia
jącej w temperaturze 1000-1327 K, korzystnie 1273 K, w czasie 
zapewniającym proces grafityzacji cementytu na żelazo i grafit 
oraz usunięcie grafitu. 

Tak otrzymane powierzchnie porowate nasyca się znanymi 
metodami czynnikami o własnościach smarujących i uzyskuje 
się nasycone warstwy samosmarujące. (1 zastrzeżenie) 

C23F P. 216873 T 05.07.1979 

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Janusz Roż
nowski, Piotr Adamski, Teodor Godawa, Jan Bugajski, Stanisław 
Stępień, Jerzy Marcinkowski, Zdzisław Drąg, Krzysztof Partyka, 
Augustyn Olszewski, Andrzej Korczyński, Leopold Malinowski, 
Maciej Kozub, Marian Köhler, Janusz Nowak). 

Sposób powlekania rur stalowych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że oczyszczone 
przez śrutowanie rury i połączone za pomocą elementu pośred
niego są podane do nagrzewnicy indukcyjnej i ogrzewane do 
temperatury 200°C, to jest temperatury przetwórstwa polietyle
nu. Po naniesieniu warstwy klejącej w postaci proszku polietyle
nowego jest naniesiona ochronna powłoka polietylenowa meto
dą wytłaczania i podciśnieniowego obciskania. Ochłodzenie rur 
prowadzi się dwustopniowo, przy czym w pierwszym stopniu 
ochłodzenie jest prowadzone przy pełnym zanurzeniu w me
dium chłodzącym, aż do osignięcia temperatury 100°C, a w dru
gim przez natrysk do temperatury poniżej 60°C. Ochłodzone 
rury są' dzielone na odcinki drogą rozrywania, po uprzednim 
nacięciu powłoki na powierzchni pośredniego elementu łączące
go. (7 zastrzeżeń) 

D Z I A Ł D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01F P. 217443T 27.07.1979 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Aleksander 
Przepiera, Alfred Haba, Wojciech Paterkowski). 

Sposób regeneracji kąpieli koagulacyjnej 
przy produkcji włókien wiskozowych 

oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób regeneracji kąpieli koagulacyjnej polega na tym, że 
zużytą kąpiel koagulacyjną rozdziela się na co najmniej dwa 
strumienie cząstkowe po czym pierwszy strumień cząstkowy 
zatęża się częściowo w procesie zatężania próżniowego, a drugi 
strumień cząstkowy zatęża się w procesie zatężania ciśnienio-
wo-próżniowego aż do uzyskania kryształów bezwodnego siar
czanu sodowego, które następnie oddziela się od roztworu kąpie
li znanymi sposobami Oba strumienie cząstkowe, częściowo 
zatężony pod próżnią i drugiego strumienia cząstkowego łączy 
się ze sobą i przesyła do obiegu kąpieli zregenerowanej. Zatęża-
nie ciśnieniowe prowadzi się bezprzeponowo przegrzaną parą 
wodną. 
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Urządzenie do stosowania sposobu według wynalazku 
składa się z dwóch układów wyparnych, próżniowego i ciśnie-
niowo-próżniowego. 

Próżniowy układ wyparny składa się z wymiennika ciepła 
(Ib) drugiego stopnia dwustopniowego podgrzewacza przepono
wego (1) próżniowej wyparki przeponowej (2) i wymiennika 
ciepła (3). 

Ciśnieniowo-próźniowy układ wyparny składa się z wy
miennika ciepła (la) pierwszego stopnia dwustopniowego pod
grzewacza przeponowego (1), feezprzeponowej wyparki ciśnie
niowej (4), rozprężaeza (5), przeponowej wyparki próżniowej 
(6) z wymiennikiem ciepła (7) oraz rozdzielacza (8) kryształów 
bezwodnego siarczanu sodowego od ługu macierzystego. 

Obiegi roztworu kąpieii koagulacyjnej zatężanej w ukła
dach wyparnych zamknięte są mieszalnikiem (9) kąpieli zregene
rowanej przesyłanej do obiegu kąpieli koagulacyjnej przy pro
dukcji włókien wiskozowych. (2 zastrzeżenia) 

D01F P. 219617 14.11.1979 
D01D 

Pierwszeństwo: 14.11.1978 - RFN (nr 284357) 

Saint-Gabain Industries, Neuilly sur Seine, Francja (Klaus 
Sistermann, Hans Gaevter). 

Sposób i urządzenie do wytwarzania 
włókien z tworzywa termoplastycznego, 

zwłaszcza mineralnego 
Wynalazki rozwiązują zagadnienia korygowania w sposób 

ciągły własności włókien podczas ich wytwarzania z materiału 
termoplastycznego bez zakłócenia przepływu gorących gazów 
przez urządzenia pomiarowe. 

Sposób wytwarzania włókien przez wyciąganie za pomocą 
prądu gazowego wytworzonego przez generator posiadający co 
najmniej dwa palniki, polega na tym, że do regulacji palników 
stosuje się pomiary temperatury i ciśnienia gazu w miejscach 
oddzielających płomienie tych palników. 

Urządzenie do wytwarzania włókien z tworzywa termo
plastycznego, zwłaszcza mineralnego zawiera dwa kanały (8, 9), 
w których są umieszczone organy (10) do pomiaru ciśnienia 
i temperatury, które to kanały są usytuowane między palnika
mi. Rozwiązanie według wynalazku stosuje się zwłaszcza do 
wytwarzania włókien szklanych za pomocą wirówki. 

(7 zastrzeżeń) 

D01H P. 218323 T 13.09.1979 

Kombinat Maszyn Włókienniczych „Polmatex-Wifania", 
Łódź, Polska (Jacek Pałka, Janusz Ziółkowski, Nikazy Głogow
ski, Zdzisław Kołodziej, Józef Gdański, Leon Kowalczyk). 

Urządzenie do prowadzenia rdzenia przędzy 
w bezwrzecionowej przędzarce pneumatycznej 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do prowadzenia 
i wprowadzania rdzenia przędzy w nieobrotową komorę 
przędzącą, w której powstaje wir powietrzny powodujący łącze
nie i skręcanie wirujących włókien, zwanych oplotem, wokół 
doprowadzanego do tej komory rdzenia przędzy. 

Urządzenie ma rurkę (1) prowadzącą rdzeń przędzy (5) 
umieszczoną wewnątrz osłony (2), stanowiącej przewód odsysa
jący połąc/uny ze źródłem podciśnienia, osadzonej jednym 
końcem na komorze przędzalniczej (3) a drugim końcem 
przymoeoY nej do kolektora (4), przy czym rurka (1) przecho
dzi przez kolektor (4) prostopadle do jego wzdłużnej osi 
i koniec jej wystaje na zewnątrz tego kolektora, natomiast drugi 
koniec tej rurki, wchodzi do komory przędzalniczej (3) w ten 
sposób, że oś tej rurki pokrywa się z osią komory przędzącej. 
W urządzeniu tym nawoje zasilające (6) z rdzeniem przędzy (5) 
umieszczone są za kolektorem (4) z tyłu roboczych stanowisk 
przędzenia. (2 zastrzeżenia) 

D01H P. 218329 T 13.09.1979 

Kombinat Maszyn Włókienniczych „Poimatex-Wifama", 
Łódź, Polska (Jan Leśnik, Zdzisław Kołodziej, Nikazy Głogow
ski, Józef Gdański, Leon Kowalczyk). 

Urządzenie przerywające zasilanie komory 
przędzącej przy zrywie przędzy w przędzarce 

bezwrzecionowej 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przerywające za
silanie komory przędzącej surowcem włókienniczym w przę
dzarce bezwrzecionowej w momencie wystąpienia zrywu przę
dzy wychodzącej z tej komory. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia 
charakteryzującego się prostą i zwartą budową, dużą niezawod
nością działania oraz krótkim czasem zadziałania. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
ma bezpośrednie połączenie czujnika (1) zrywu przędzy (2) ze 
sprzęgło-hamulcem (3) składającym się z jednokierunkowego, 
zakleszczeniowego sprzęgła wałeczkowego i hamulca ciernego. 

(4 zastrzeżenia) 
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D01H P. 218394 T 17.09.1979 

Kombinat Maszyn Włókienniczych „Polmatex-Wifama'\ 
Łódź, Polska (Jacek Pałka, Zdzisław Kołodziej, Stanisław 
Klimczak, Janusz Ziółkowski, Józef Golański, Leon Kowalczyk, 
Leszek Zawadzki). 

Urządzenie do wytwarzania przędzy 
z włókien naturalnych i chemicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia energii ru
chu obrotowego powietrza w strefie przędzenia i zwiększenia 
stabilizacji strefy formowania przędzy. 

Urządzenie do wytwarzania przędzy z włókien natural
nych i chemicznych sposobem pneumatycznym, mające przewód 
odsysający powietrze, kanał do doprowadzania przędzy i dysze 
powietrza umieszczone w przegrodzie komory przędzącej, cha
rakteryzuje się tym, źe wewnętrzna powierzchnia (9) dysz 
powietrza (4) usytuowana jest pod jcątem w stosunku do osi 
komory przędzącej (1). (1 zastrzeżenie) 

3 

D01H P. 218395 T 17.09.1979 

Kombinat Maszyn Włókienniczych, „Polmatex-Wifama", 
Łódź, Polska (Jan Leśnik, Zdzisław Kołodziej, Stanisław Klim
czak, Janusz Ziółkowski, Józef Golański, Leszek Zawadzki). 

Urządzenie do wytwarzania przędzy 
z włókien naturalnych i chemicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia drogi 
transportu pojedynczych włókien do strefy formowania przędzy 

i zabezpieczenia przed zapychaniem się kanału wyprowadzania 
przędzy. 

W urządzeniu według wynalazku w nicobrotowej komorze 
przędzącej przegroda ma w swej walcowej części równoległy do 
osi komory przędzącej (1) co najmniej jeden kanał (4), a prze
groda (2), w dalszej swej części jest ukształtowana tak, że tworzy 
dwie ustawione jedna nad drugą komory pomocnicze (6 i 7), 
ograniczone z zewnątrz powierzchnią walcową komory 
przędzącej (1), a wewnątrz powierzchnią przegrody (2), zbieżną 
w kierunku odsysania, przy czym komory pomocnicze (6 i 7) 
i komora przędząca (1) łączą się ze sobą na całym obwodzie 
szczelinami (8, 9). (1 zastrzeżenie) 

DOI H P. 218397 T 17.09.1979 

Kombinat Maszyn Włókienniczych „Polmatex-Wifama", 
Łódź, Polska (Jan Leśnik, Zdzisław Kołodziej, Jan Grzywa, 
Józef Golański, Leszek Zawadzki). 

Urządzenie do obróbki taśmy lub niedoprzędu 
zasilającego punkt przędzący 
zwłaszcza bezwrzecionowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania zjawis
ka powstawania nadciśnienia w okolicy stolika a tym samym 
ucieczki włókien na zewnątrz urządzenia. 

Urządzenie do obróbki taśmy lub niedoprzędu zasilającego 
punkt przędzący, zwłaszcza bezwrzecionowy mające rozwłók-
niacz kryty obudową, wałek podający i stolik dociskowy charak
teryzuje się tym, że obudowa (7), na swej części między 
miejscem wprowadzenia włókien do punktu przędzącego (5), 
a wałkiem podającym (3) tworzy minimalną szczelinę o stałej 
wysokości na całej swej szerokości, a w części w której odbywa 
się przekazywanie włókien obudowa (7) ma wybranie, które 
w przekroju poprzecznym ma kształt prostokąta, wykonane 
promieniem większym w swej środkowej części a mniejszym 
w pobliżu krawędzi, przy czym obudowa (7) na swym wolnym 
końcu ma regulacyjną płytkę (8). (2 zastrzeżenia) 

DOI H 
B65H 

P. 218398T 17.09.1979 

Kombinat Maszyn Włókienniczych „Polmatex-Wifama", 
Łódź, Polska (Jan Leśnik, Zdzisław Kołodziej, Wiesław Brzo
zowski, Janusz Ziółkowski, Leon Kowalczyk, Ryszard Przytul-
ski). 

Mechanizm regulacji ruchów stolika 
wydającego włókna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia każdora
zowego szybkiego ustawienia stolika w zależności od rodzaju 
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włókien oraz zapewnienia wyczesywania długich włókien bez 
ich skręcania. 

Mechanizm regulacji ruchów stolika wydającego włókna 
ma trzpień (1) i trzpień (3) ustawione względem siebie mimośro-
dowo z kołnierzem oporowym (4) między nimi, przy czym 
trzpień (3) przechodzi obrotowo przez podkładkę mimośrodo-
wą (5), mieszczącą się w wybraniu płytki montażowej (6), 
a podkładka mimośrodowa (5) i płytka montażowa (6) na 
swych bocznych powierzchniach mają oznakowania skalujące, 
a na wolnym końcu trzpienia (3), jest umieszczony nieobrotowo 
skalowany pierścień (7), dociskany nakrętką (8). (1 zastrzeżenie) 

D06B P. 218331T 13.09.1979 

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych, Łódź, Polska 
(Andrzej Szrajner, Tadeusz Taubwurcel). 

Sposób i układ sterowania przepływem 
przez dysze w teksturarce pneumatycznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania odcinko
wych efektów ozdobnych przędzy, podczas procesu teksturowa-

nia, poprzez sterowanie przepływem powietrza do dysz tekstu
rujących. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przeprowa
dza się regulację dysz (2) teksturujących przy pomocy regulato
rów (3) przepływu powietrza i programuje się jeden, wspólny 
dla wszystkich punktów roboczych maszyny, elektroniczny pro
gramator (1), tak aby na jego wyjściu (;i-b) powstało napięcie 
włączające i wyłączające łączniki (4), półprzewodnikowe lub 
jeden półprzewodnikowy łącznik (4), które sterują cewkami (5) 
zaworów (6) elektromagnetycznych z narzuconą im przez wspo
mniany programator (1) częstością i charakterystyką łączeń. 

Układ według wynalazku zawiera jeden, wspólny dla 
wszystkich punktów teksturujących maszyny, elektroniczny pro
gramator (l), którego wyjście (a-b) połączone lub sprzężone 
jest z wejściami do półprzewodnikowych łączników (4) połą
czonych szeregowo z cewkami (5) zaworów (6) elektromagne
tycznych. (3 zastrzeżenia) 

D Z I A Ł E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01B P. 219818 20.11.1979 

Pierwszeństwo: 27.11.1978 - Austria (nr A 8476/78) 

Franz Plasser Eahnbarriaschinen-Indusiriegesellschaft 
m.b.H. Wien, Austria. 

Przejezdna maszyna do robót torowych 
przeznaczona do obróbki podsypki 

tłuczniowej dla toru kolejowego 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest możliwość 
stosowania maszyny na całym obszarze toru, również w strefach 
rozjazdów i skrzyżowań. 

Przedmiotem wynalazku jest przejezdna maszyna do robót 
torowych przeznaczona do obróbki podsypki tłuczniowej, 
zwłaszcza w obszarze rozjazdów i skrzyżowań torów kolejo
wych. Maszyna jest wyposażona w urządzenie do plantowania 
względnie zgarniania tłucznia i ewentualnie w urządzenie do 
wysypywania tłucznia, a zwłaszcza do wsypywania tłucznia 
w miejsca pomiędzy podkładami toru. 

Urządzenie do zgarniania tłucznia wyposażone jest przy 
tym w co najmniej jeden, przestawny pionowo i obrotowy zes
pół walców zgarniających, mających elastyczne, wystające pro-

mieniowo na zewnątrz elementy zgarniające, przy czym oś 
zespołu walców przebiega równolegle do płaszczyzny toru 
i poprzecznie do osi podłużnej maszyny. Zespół (22, 23) wal
ców zgarniających maszyny według wynalazku składa się z co 
najmniej dwóch elementów walcowych (24, 25, 26), przestawio
nych względem siebie w kierunku bocznym w odniesieniu do 
przekroju poprzecznego maszyny. Tego rodzaju elementy walco
we są ukształtowane względnie u łożyskowane jako przestawne 
w sposób niezależny względem siebie nawzajem, zwłaszcza jako 
przestawne pionowo i/lub przestawne obrotowo dla umożliwie
nia dopasowywania ich do danego, aktualnego profilu toru 
kolejowego, zwłaszcza w obszarze rozjazdów i skrzyżowań toru. 

(9 zastrzeżeń) 
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E01B P. 219893 26.1L1979 

Pierwszeństwo: 28.11.1978 - Szwajcaria (Nr 12145/78-2) 

SIG Societě Industrielle Suisse, Ncuchausen am Rheinfall, 
Szwajcaria 

Przetaczalna maszyna do prac torowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest ominięcie 
konieczności wyposażenia maszyn do pracy na torach w specjal
ny ekwipunek 

Przetaczalna maszyna do prac torowych na szlakach kole
jowych obejmująca podwozie toczące się po torze, wyposażone 
w dwie rozstawione podpory toczne i co najmniej jedno urządze
nie robocze usytuowane na tym podwoziu między podporami 
tocznymi. Podwozie toczne stanowi normalna seryjna platforma 
kolejowa (6) rozcięta na dwie części (2A, 2B) pomiędzy swymi 
wózkami tocznymi (7 i 8) a jednolity pomost (3) w kształcie 
arkady mostu, łączy dwie części (2A i 2B) platformy otaczając 
jej rozcięcie (C) i tworząc pomiędzy pomostem (3), a torem 
kolejowym (1) wolną przestrzeń dla umieszczenia narzędzi (4, 5) 
urządzeń do prac torowych. 

Maszyna ma zdolność do włączenia jej do normalnego 
składu kolejowego bez konieczności użycia podwozia tocznego 
specjalnie dostosowanego jednocześnie do transportu i do wyko
nywania prac torowych. (7 zastrzeżeń) 

E02C P. 212656 05.01.1979 

Pomorskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Prze
mysłu Szczecin, Polska (Czesław Andruszkiewicz, Elżbieta Mu
szyńska, Kazimierz Ciuruś, Ryszard Szydłowski, Witold Janiszew
ski). 

Sposób wykonania zabezpieczeń tarcz 
szalunkowych zwłaszcza ich obrzeży 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwiększenie 
trwałości tarcz szalunkowych. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania zabez
pieczeń tarcz szalunkowych ich obrzeży przed niszczącym dzia
łaniem czynników agresywnych, poprzez zastosowanie prepara
tów impregnacyjnych i powłoko twórczych opartych na bazie 
polistyrenu. 

Na obrzeża nanosi się cztery warstwy zabezpieczenia 
natomiast na powierzchnie boczne tarcz dwie warstwy. Pierwsza 
warstwa impregnacyjna jest nanoszona tylko na obrzeża, a druga 
w kolejności stosowania podkładowa jest nanoszona jednokrot
nie na powierzchnie boczne, a dwukrotnie na obrzeża taxez;/. 
Czwarta warstwa w kolejności stosowania jest warstwą antyadhe-
zyjną, która jest jednocześnie nakładana na powierzchnie boczne 
i obrzeża. (1 zastrzeżenie) 

E02F P. 212615 03.01.1979 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Od
krywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Czesław Rozbicia, 
Jan Orzechowski, Władysław Jaxa-Rożen, Mieczysław Rutkow
ski, Waldemar Kołkiewicz) 

Ząb wymienny dla czerpaków koparek 
wielonaczyniowych oraz jego zamocowanie 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest możliwość 
stosowania wynalazku we wszystkich typach koparek. 

Przedmiotem wynalazku jest ząb wymienny dla czerpaków 
koparek wielonaczyniowych użytkowanych w górnictwie od
krywkowym, oraz zamocowanie zęba do czerpaka. 

Ząb według wynalazku charakteryzuje się tym, że jego 
trzon (2) ma wycięcie o kształcie odpowiadającym kształtowi 
ostrza czerpaka (3) dzielące trzon (2) na część górną (4) i dolną 
(5). 

Boki trzonu (2) są zbieżne ku końcowi, a boczne powierz
chnie obu części górnej (4) i dolnej (5) tworzą z płaszczyzną 
wycięcia kąt ostry, korzystnie 45°. Zamocowanie zęba składa 
się z pręta kołowego (7) obejmującego z obydwu stron ostrze 
czerpaka (3). Pręt (7) po obu stronach ostrza ma kształt trapezu 
bez podstawy i z zaokrąglonymi narożami. Pręt (7) jest do 
ostrza trwale przytwierdzony. Odstęp wewnętrzny (B) stanowią
cy podstawę trapezu jest mniejszy od największej szerokości 
trzona (A) zęba, korzytnie o wielkość co najmniej równą średni
cy pręta (7). (5 zastrzeżeń) 

E04B P. 219667 16.11.1979 

Pierwszeństwo: 17.11.1978 - Szwecja (nr 7811891-6) 

Ingemassons Ingeniörsbyra Aß, Goteborg, Szwecja (Jan 
SUderquist, Stefan Einarsson). 

Izolacyjny element budowlany, 
zwłaszcza dla izolacji dźwiękowej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skonstruowa
nie elementu, który charakteryzuje się znaczną sztywnością 
i wytrzymałością oraz dobrymi własnościami izolacji dźwięko
wej. 

Element zawiera pierwszą wewnętrzną grubą płytę (10) 
sztywną i odporną co najmniej na działanie sił poprzecznych do 
jej powierzchni, mającą wiele wewnętrznych wnęk, drugą wew
nętrzną sztywną, cienką płytę (5) zasadniczo przepuszczającą 
powietrze, mającą współczynnik E większy niż 109 i połączoną 
zjedna z głównych powierzchni pierwszej wewnętrznej grubej 
płyty (10), oraz zewnętrzną płytę (7) zasadniczo nieprzepusz-
czającą powietrza, usytuowaną blisko z małym odstępem od 
drugiej wewnętrznej cienkiej płyty (5) dla swobodnych drgań 
całej zewnętrznej płyty (7) względem wewnętrznej cienkiej 
płyty (5). Druga główna powierzchnia pierwszej wewnętrznej 
grubej płyty (10) jest połączona ze sztywną płytą (2) mającą 
współczynnik E większy od 109 i połączoną ponad przestrzenią 
powietrzną z zewnętrzną płytą. (8 zastrzeżeń) 



Nr 15 (173) 1980 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 53 

drewna lub podatności złącz dokonuje się rektyfikacji dźwiga
rów przez skracanie prętów (4). 

Dźwigar kiatowy drcwniano-stalowy do stosowania tego 
sposobu wykonany jest z drewna mokrego, a niektóre elementy 
jego kratownicy pracujące na rozciąganie wykonane są z prętów 
stalowych (4) mających możliwość zmiany Swej długości. 

(2 zastrzeżenia) 

E05B P. 212474 29.12.1978 

Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telfa", Bydgoszcz, 
Polska (Władysław Markowski, Ryszard Biegański). 

E04C P. 208291 10.07.1978 

Stanisław Czempiński, Warszawa, Polska (Stanisław Czem
piński). 

Osłonki antykorozyjne szkieletów 
zbrojeń i sposób stosowania 

Wynalazek służy do zabezpieczania wystających na zew
nątrz krawędzi, prętów stali zbrojeniowej. Osłonka jest zaopa
trzona w dekiel (1) na zewnętrznej ściance którego są uformowa
ne guzy (2). Na obwodzie osłonka ma kołnierz (3) o kształcie 
klinowatym, zapewniającym szczelne przyleganie osłonki do 
ścianek krawędzi pręta i zabezpieczający osłonkę przed wysu
nięciem. (1 zastrzeżenie) 

E04C P. 212633 05.01.1979 

Politechnika Rzeszowska, im. Ignacego Łukasiewicza, Rze
szów, Polska (Stanisław Kuś, Andrzej Pietrzyk, Jerzy Kerste, 
Stanisław Bańka, Władysław Stodolak, Wacław Schwarz). 

Sposób usuwania następstw zsychania się drewna 
i podatności złącz w dźwigarach kratowych 
drewniano-stalowych oraz dźwigar kratowy 

drewniano-stalowy do stosowania tego sposób« 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania susze
nia drewna używanego na konstrukcje wiązarów drewnianych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w miarę 
powstawania odkształceń będących wynikiem zsychania się 

Układ deszyfratora elektronicznego 
zamka szyfrowego 

Przedmiotem wynalazku jest układ deszyfratora elek
tronicznego zamka szyfrowego, zwłaszcza do urządzeń przeciw-
włamaniewych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
umożliwiającego przyłączenie manipulatora do deszyfratora 
zawsze linią dwuprzewodową, niezależnie od ilości znaków 
szyfru otwierającego zamek oraz zapewniającego stałą kontrolę 
stanu linii i sygnalizację jej uszkodzeń. 

Układ składa się z dwóch mostków Wneatstone'a (M, 
i M2 ) o dwóch gałęziach wspólnych (C i D). W gałąź (D) 
włączony jest manipulator a jedna z niewspólnych gałęzi (F) 
zawiera rezystory cechujące. 

W gałęziach pomiarowych mostków (Ml i M2) umieszczo
ne są wzmacniacze (Wl iW2). Wyjścia tych wzmacniaczy połą
czone są z wejściami iloczynu logicznego (I). Wyjście iloczynu 
logicznego (I) połączone jest raz bezpośrednio i drugi raz pop
rzez układ opóźniający (T) z wejściami układu (U) pamiętające
go uruchamiającego zamek. Do iloczynu logicznego (I) i układu 
opóźniającego (T) dołączony jest także przerzutnik (P). 

(1 zastrzeżenie) 

E21B P. 212571 03.01.1979 

Instytut Geologiczny, Warszawa, Polska (Henryk Kur-
biei, Tadeusz Moliński, Jerzy Parczewski, Bolesław Dawidowicz). 

Urządzenie do znakowania rdzeni 
wiertniczych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest prawidłowe 
okieśienie azymutu rozciągłości i kąta upadu skał nawierconych 
w otworach wiertniczych. 
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Urządzenie do znakowania rdzeni wiertniczych ma w obu
dowie (1) zamocowany korpus (2), w którym osadzona jest 
pływająca busola (3) i blokujący mechanizm, składający się 
z tulei (5) z trzpieniem (6) zakończonym igłą (7) do aretowania 
busoli (3), z klinami (8) oraz z elektromagnesu (12). Pod bloku
jącym mechanizmem zamocowany jest wyzwalający zegarowy 
mechanizm (15) oraz elektryczny przełącznik (16) i źródło 
prądu stałego. W dolnej części obudowy (1) zamocowany jest 
elektromagnes (19) oraz mechanizm strzałowy składający się 
z gkorpusu (20) i osłony (21) ze zbiornikiem (37) gazów, 
w których osadzony jest wyprofilowany bijak (22) dociskany 
sprężyną (24) d& iglicy - (25) oraz trzpień (28) dociskany 
sprężyną (29) do śruby (30). 

Na trzpieniu (28) zamocowany jest obrotowo zaczep (31). 
W kanale (32) trzpienia (28) osadzony jest suwliwie rygiel (33). 
W dolnej części korpusu (20) i w osłonie (21) zamocowana jest 
rozłącznie lufa (38), której wylot zamknięty jest przysłoną 
(40). (1 zastrzeżenie) 

Głowica płuczkowa składa się z korpusu (1), w którym 
osadzone jest wrzeciono (4). We wrzecionie (4) zamocowana jest 
błotna tuleja (16) zaopatrzona w centrujące tuleje (6, 9) z pakie
tem uszczelek (8). Błotna tuleja (16) podparta jest na ustalającej 
podkładce (15), umieszczonej na tarczy (13), zaś błotna tuleja 
(16), tarcza (13) i pokrywa (19) doprowadzającej płuczkę rury 
(20) połączone są trwale z korpusem (1) głowicy kołkami (14 
i 17) oraz śrubami (18). (1 zastrzeżenie) 

E21B P. 212660 08.01.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej, 
Warszawa, Polska (Marek Wiśniewski, Andrzej Downarowicz). 

Układ do automatycznego zamykania 
otworu wiertniczego przed erupcją 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzyskanie 
automatycznego zamknięcia otworu wiertniczego w wyniku 
zmian fizycznych wypływających płuczki zabezpieczające przed 
nieopanowanym wypływem płynu złożowego z otworu wiertni
czego. 

Układ do automatycznego zamykania otworu wiertnicze
go składa się z analizatorów (1, 2) parametrów płuczki wpływa
jącej i wypływającej z otworu wiertniczego połączonych z kom
paratorem (3) sprzężonym poprzez sterowniki (4, 5) z siłowni
kiem (6) zamykającym zawór przeciwerupcyjnej głowicy (7) 
oraz z wyłącznikiem (8) pracy mechanizmu napędowego wiert
nicy. (1 zastrzeżenie) 

E21B P. 212658 08.01.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej, 
Warszawa, Polska (Jerzy Jaworski, Jerzy Richter, Bogusław 
Rapp). 

Głowica płuczkowa 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzyskanie 
zwiększonej trwałości jej uszczelnienia. 

E2ÎB P. 212766 10.01.1979 

Przedsiębiorstwo Państwowe Fabryka Maszyn Wiertni
czych i Górniczych „Glinik", Gorlice, Polska (Michał Osikowicz, 
Jan Tumidajewicz, Józef Chmura). 

Poszerzacz gryzowy 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwiększenie 
trwałości urządzenia oraz możliwość wykonania obrabiarkami 
uniwersalnymi. 

Poszerzacz gryzowy z wymiennymi zespołami gryzowymi 
służący do powiększania średnicy otworu wiertniczego w czasie 
prowadzenia wierceń wielkośrednicowych otworów do odmeta
nowania, odwodnienia, otworów wentylacyjnych oraz do posze
rzania otworów w górnictwie naftowym. 

Poszerzacz gryzowy zawiera pierścień Segera (15) blokują
cy tulejkę (13) oraz jednolity trzpień (14). Kąt pochylenia (a) 
ścięcia powierzchni czołowej (19) nakładki (18) jest równy 
kątowi pochylenia (a) osi osadzonego gryzą (7). 

(3 zastrzeżenia) 
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K2IC P. 2I2568 03.01.1979 

E21C P. 212445 30.12.1978 

Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych ,,Fa-
zos", Tarnowskie Góry, Polska (Henryk Gajda, Jan Dziuk, 
Wolfgang Kropiwoda, Włodzimierz Jarosz). 

Stojak obudowy górniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie łatwego i szybkiego 
montowania i demontowania przedłużacza z rdzennikiem oraz 
wzwiększenie wytrzymałości tego połączenia. 

Przedmiotem wynalazku jest zabezpieczenie obejmy dzie
lonej łączącej przedłużacz mechaniczny z rdzennikiem. 

W celu zabezpieczenia przed rozpadnięciem obejmy dzielo
nej (1), która łączy przedłużacz mechaniczny z rdzennikiem 
nałożona jest na obejmę dzieloną (1) tuleja (2), która opiera się 
o występ (5) znajdujący się w części zewnętrznej obejmy dzielo
nej (1). Tuleja (2) zabezpieczona jest przed zsuwaniem się za 
pomocą elementów zabezpieczających (3) w postaci przetyczek 
wsuniętych w otwory (4) wykonane w tulei (2) poniżej dolnej 
krawędzi obejmy dzielonej (1). Otwory (4) wykonane są pod 
kątem różnym niż 180°. Tuleję (2) można również zabezpieczyć 
za pomocą ogranicznika (6), który zamocowany jest w sposób 
rozłączny do obejmy dzielonej (1) lub za pomocą łącznika 
w postaci wkrętu łączącego tuleję (2) z obejmą dzieloną. Tuleję 
(2) można również zabezpieczyć przed zsunięciem z obejmy 
dzielonej (1) za pomocą jednej lub kilku blaszek przyspawanych 
do tulei (2), które zagięte są pod dolną krawędź obejmy 
dzielonej (1). (6 zastrzeżeń) 

Fabryka Sprzętu i Narr.ędzi Górniczych im. Generała 
Karola Świerczewskiego, Katowice, Polska (Andrzej Kędziora, 
Zenon Wasyłeczko, Fryk Chrobak, Henryk Holewa). 

Nóż do urabiania minerałów 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skonstruowa
nie noża pozwalającego na bardziej racjonalne wykorzystanie 
ostrzy. Nóż ma trzy ostrza (2) leżące w jednej płaszczyźnie 
przechodzącej jednocześnie przez korpus ( ł ) a wierzchołki os
trzy (2) wytyczają kształt trójkąta równobocznego. 

W korpusie (1) noża wykonane są trzy otwory (3) służące 
do kjolejnego mocowania noża w uchwycie w zależności od tego 
któré z ostrzy (2) pracuje. Ostrza (2) zbrojone są jednym 
węglikiem spiekanym (9), a w innej postaci wykonania są zbrojo
ne dwoma węglikami spiekanymi (9, 10). (7 zastrzeżeń) 

E21C 
E21D 

P. 218101 T 01.09.1979 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Dymitrow", Bytom, Polska 
(Ztkgniew Baranowski, Zygmunt Jeszka, Jan Spiżewski, Władys
ław Dąbrowski). 

Sposób wykonywania obcinki ścianowej 
i obudowa do stosowania tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania obcin
ki ścianowej, przeznaczonej, zwłaszcza dla ścian wyposażo
nych w' obudowę zmechanizowaną oraz obudowa do stoso
wania tego spsobu. Istota tego sposobu polega na tym, że od 
strony frontu ściany obcince nadaje się kształt prostokątny, 
który od strony przeciwnej przechodzi w kształt łukowy. Szero
kość „D" tej obcinki dobiera się odpowiednio do rodzaju 
stosowanej obudowy zmechanizowanej, a zwłaszcza od długości 
jej stropnic. Obudowę takiej obcinki stanowią łuki ociosowe (3) 
połączone śrubami kabłąkowymi ze stropnicami (4), które 
w kierunku frontu ściany przechodzą w odcinek prosty. Odcinek 
ten jest podparty stojakami (5). (2 zastrzeżenia) 
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E21C P. 218282 T 11.09.1979 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Badawcze 
i Projektowe Miedzi „„Cuprum", Wrocław, Polska (Zdzisław 
Cieślik, Stanisław Frelkiewicz, Jerzy Sobociński, Józef Wojnow-
ski). 

Sposób odprężenia filara 
w kopalni głębinowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia iupodat-
nicnia naprężeń w filarach w kopalni 

Wzdłuż parceli (1) złoża pozostawia się filary (3) odgra
dzające przestrzeń (2) od chodnika (4). Filary (3) znajdują się 
pod działaniem wzmożonych ciśnień. Aby odprężyć filary (3) 
wykonuje się pod nimi otwory (5) strzałowe, o takiej długości 
aby obejmowały strefę (6) maksymalnych naprężeń. W otwory 
(5) ładuje się materiał wybuchowy (7) na odcinku odpowiadają
cym strefie (6) naprężeń i odpala się. Wybuch powoduje zrusze
nie skał pod filarem (3) i w dolnej części filara (3), a tym samym 
rozładowuje naprężenia i upodatnia ten filar. (1 zastrzeżenie) 

E21C P. 219665 16.11.1979 

Pierwszeństwo: 18.11.1978 - RFN (nr P 28501759) 

Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Lünen, Republika 
Federalna Niemiec . 

Zespół strugowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania zespołu 
strugowego, umożliwiającego eksploatację złoża na znacznie 
większej długości ściany i przekładanie przenośnika bez ko
nieczności otwierania obudowy chodnikowej. Zespół strugowy 
składa się z szeregu urządzeń strugowych, zaopatrzonych we 
własny napęd łańcuchowy, które są prowadzone na-wspólnej 
prowadnicy struga, umieszczonej od strony przodka na przekła-
dalnym przenośniku ścianowym. Jedno urządzenie strugowe jest 
zaopatrzone w płozę podchwytującą przenośnik ścianowy, do 
której jest zaczepiony łańcuch strugowy, prowadzony od strony 
ociosu na przenośniku w prowadnicy łańcuchowej. 

Przewidziane jest co najmniej jedno dalsze bezpłozowe 
urządzenie strugowe, którego łańcuch strugowy jest prowadzony 
w prowadnicy struga, umieszczonej od strony przodka na prze
nośniku ścianowym. 

Bezpłozowe urządzenie strugowe (29) jako urządzenia 
strugowe niszowe jest ruchome tylko w obszarze końcowym 
ściany, przy czym jego łańcuch stugowy (32) jest zawracany 
poprzez (33) od przebiegu ściany do przebiegu chodnika i przed 
i poza tą zmianą kierunku jest oprowadzany wokół kół gwiazd
kowych łańcuchowych (35, 36), z których jedno koło (35) jest 
ułozyskowane w odstępie od wejścia do ściany, w prowadnicy 
strugowej (26) od strony przodka podczas, gdy drugie koło (36) 
jest ułozyskowane na skraju ściany lub w obszarze chodnika od 

strony ociosu, poza zwrotnicą łańcuchową (33). Zwrotnica łańcu
chowa łańcucha strugowego (32) składa się z korpusu (16) 
przenośnika ścianowego (15) lub kół zwrotnych (33) umieszczo
nych na podporze niosącej korpus (16). (8 zastrzeżeń) 

E21C P. 219889 26.11.1979 

Pierwszeństwo: 22.11.1978 - RFN (nr P. 2855575.1) 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 209602 

Saàzgitter Maschinen und Anlagen Aktiengesellschaft, Salz
gitter, RFN (Heinrich Manten). 

Wiertarka hydrauliczna 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest polepszenie 
sterowania i regulacji posuwu wiertarki w zależności od ciśnienia 
środka płuczącego. 
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W wiertarce tłok (19) zaworu (18) połączony jest 
sztywnym łącznikiem (21) z elastyczną membraną (25) usytuo
waną ruchomo w komorze (24) i dzielącą ją na dwie części (23 
i 26). Membrana (25) jest dociskana sprężyną (30) w końcowym 
położeniu otwarcia zaworu (18). Przy otwartym zaworze (18) 
mniejsza pierwsza część (2?>) komory (24) połączona jest z prze
wodem tłocznym (32) środka płuczącego, a druga część (26) 
komory (24) połączona jest z przewodem płuczącym (31). 
Membrana (25) ma obejście utworzone przez zawór dławią
cy (27). (5 zastrzeżeń) 

E21D P. 212569 03.01.1979 

Przedsiębiortwo Państwowe Fabryka Maszyn Wiertniczych 
i Górniczych „Glinik", Katowice, Polska (Kazimierz Kotwica, 
Jan Domiczek, Władysław Zembok, Andrzej Śniegowski, Czes
ław Wolski, Karol Mazur). 

Złącze hydraulicznego stojaka 
kopalnianego 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zmniejszenie 
ciężaru stojaka, przy zachowaniu dotychczasowych walorów 
użytkowych. 

Przedmiotem wynalazku jest złącze hydraulicznego stoja
ka kopalnianego stosowane w górnictwie węglowym do łączenia 
korpusu zaworu z przedłużaczem i koronką. Złącze według 
wynalazku ma średnicę wewnętrzną koronki (2) i zewnętrzną 
jednego końca przedłużacza (1) jednakową oraz również jedna
kową średnicę zewnętrzną szyjki korpusu zaworu (3) i wewnęt
rzną drugiego końca przedłużacza (1). Ponadto przedłużacz (1) 
ma co najmniej dwie części cylindryczne o różnych średnicach, 
przy czym średnica zewnętrzna jednej z nich równa jest średnicy 
wewnętrznej drugiej z nich, połączone są ze sobą wzajemnie 
przynajmniej jednym odcinkiem stożkowej rury. 

(2 zastrzeżenia) 

E21D P. 212652 05.01.1979 

Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „Fa-
zos'\ Tarnowskie Góry, Polska (Benedykt Natkaniec, Wincenty 
Pretor, Henryk Gajda, Henryk Zych, Adolf Drewniak). 

Stropnica obudowy górniczej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uproszczenie 
konstrukcji stropnicy wysięgnikowej. 

Przedmiot wynalazku dotyczy nowej konstrukcji stropnicy 
wysięgnikowej zamocowanej bezpośrednio do stropnicy zasad
niczej górniczej obudowy zmechanizowanej. 

Do końca stropnicy (1) zamocowana jest przegubowo na 
sworzniu (3) stropnica wysięgnikowa (2). Stropnica wysięgniko
wa (2) wykonana jest w postaci dźwigni dwuramiennej i zamoco
wana do stropnicy w ten sposób, że ramię stropnicy wysięgniko
wej (2) wystające poza zasadniczą stropnicę (1) dociskane jest 
do stropu siłą powstałą na skutek oparcia zderzaka (4) znajdują
cego się na drugim ramieniu stropnicy wysięgnikowej (2) o strop 
w czasie rozpierania stojaków obudowy górniczej. Korzystnie 
jest, gdy zderzak (4) stropnicy wysięgnikowej (2) umieszczony 
jest w wycięciu (5) wykonanym w zasadniczej stropnicy (1). 

(3 zastrzeżenia) 

E21D P. 218262 T 10.09.1979 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Bohdan 
Sawka, Ryszard Jurkiewicz, Stanisław Łaboński, Tadeusz Mam-
czarczyk, Józef Łojas, Jan Perek) 

Chodnikowa obudowa podatna 

Wynalazek umożliwia wprowadzenie kontrolowanego zsu
wu odrzwi obudowy podatnej i zwiększenie nośności tych 
odrzwi. 

Udało się to osiągnąć przez zastosowanie co najmniej 
jednego oporowo-przesuwnego zacisku (6) osadzonego na jed
nym i/lub drugim profilowym kształtowniku (1, 2). Odległość 
(Zl) zacisku (6) od strzemienia (4) lub końcówki sąsiedniego 
profilowego kształtownika (1) jest uwarunkowane pożądaną 
charakterystyką pracy obudowy. 

Oporowo-przesuwne zaciski mogą być zastosowane przy 
obudowach podatnych różnych typów i przekrojów poprzecz
nych, na przykład prostokątnych, kołowych, ostrołukowych 
i tym podobnych. (1 zastrzeżenie) 
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E21D P. 218283 T 11.09.1979 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Badawcze 
i Pojektowe Miedzi, „Cuprum", Wrocław, Polska (Roman Og
rodniczek, Janina Majewska). 

Urządzenie czyszczące urobku kopaliny 
chodnik przy trasie przenośnika taśmowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mechanicznego 
czyszczenia z urobku chodnika kopalnianego. 

Urządzenie wyposażone jest w kołowe lub gąsienicowe 
podwozie (1) na któtym zabudowany jest przenośnik podnoszą
cy (4) z wychylnym lemieszem (5) i rynną zrzutową (6). Nad 
lemieszem (5) wahliwy zabierak (7) zawieszony jest osią (8) 
i siłownikami hydraulicznymi (9) do suportu (10). Zabierak ten 
jest zbudowany z gąsienicowego cięgła (11) opasującego oś (8) 
i oś (12). Na zewnętrznej stronie cięgła (11) utwierdzone są 
pazury (13). 

Zabudowany wychylnie w pionie zabierak (7) umożliwia 
manewrowanie przestrzenne zabierakiem na jego zbliżanie i od
dalanie od podbierającego lemiesza (5), na ustawianie zabieraka 
przed lemieszem, oraz na skrętne ustawianie względem osi 
podłużnej urządzenia, co w rezultacie daje możliwość wprowa
dzania zabieraka pod przenośnik i wygarnięcie urobku. 

(3 zastrzeżenia) 

Końce drutów wzdłużnych (3, 3a) mają od strony obwo
dowej zgrubienia (5, 9). Końcowe zgrubienia (5, 9) leżące 
kolejno w kierunku wzdłużnym chodnika dwóch drutów 
wzdłużnych (3, 3a), oraz znajdujące się na nich ograniczone 
odcinki drutu są sprzęgnięte między sobą w sposób odporny na 
rozciąganie i ściskanie przez promieniowo ściskające rurowe tule
je (7) mat opinkowych (1, 2). Celowym jest, gdy zgrubienia (5, 
9) są utworzone przez spłaszczenia materiału końców drutów. 
Długość cylindrycznych zgrubień (5) jest w przybliżeniu więk
sza od średnicy zgrubień (5). (8 zastrzeżeń) 

E21D P. 219727 19.11.1979 

Pierwszeństwo: 20.11.1978 - RFN (nr P 2850350.6) 

1. Hoesch Werke Aktiengesellschaft, Dortmund, Republika 
Federalna Niemiec 

2. Rubrkohle Aktiengesellschaft, Essen, Republika Fede
ralna Niemiec. 

Nakładka do złącza zaciskowego 
w podatnej obudowie chodnikowej 

Wynalazek rozwiązuje problem takiego ukształtowania 
nakładki do złącz zaciskowych w podatnych obudowach chod
nikowych, aby mogła ona być w prosty sposób przy nieznacz
nym nakładzie materiałowym wykonana. Nakładka jest wytwa
rzana z profilu walcowanego o zasadniczo podstawowym przek
roju poprzecznym (2) w postaci trapezu, ma na boku tworzącym 
ukośne ścięcie (3) nosek zabierakowy (5) skierowany do profilu 
korytkowego. Nosek zabierakowy (5) ma przekrój poprzeczny 
zasadniczo w postaci trapezu i przechodzi obrzeżem przednim 
(6) stopniowo w ukośne ścięcie (3), a,obrzeżem tylnym (7) 
w przybliżeniu prostopadle do boku dolnego (8) podstawowego 
przekroju poprzecznego (2). (9 zastrzeżeń) 

E21D P. 219780 21.11.1979 

Pierwszeństwo: 16.12.1978 - RFN (nr P 2854457.2) . 

Hoesch Werke Aktiengesellschaft, Dortmund, Republika 
Federalna Niemiec 

Łącznik zaciskowy do osadzonych 
jeden wewnątrz drugiego przesuwnych 

kształ towników korytkowych 

Zagadnieniem polegającym na rozwiązaniu jest skonstruo
wanie łącznika zaciskowego, który umożliwia dokładne i trwałe 
naprężenie kształtowników względem siebie. 

Łącznik zaciskowy do osadzonych jeden wewnątrz drugie
go przesuwnych kształtowników korytkowych, jedno lub wielo-
częściowy, wykonany jest z materiału sprężynującego i zakłada
ny na końcówki łączonych ze sobą kształtowników, stosowa
nych w odrzwiach podatnej obudowy kopalnianej. Łącznik ma 
postać wstępnie naprężanych pałąków (16) sięgających pod 
obustronne stopki (15) zewnętrznego kształtownika (11), usytu
owanych równolegle do części mocującej (20) i połączonych 
z częścią pośrednią (17), rozpiętą ponad otwartą szerokością 
oraz stopkami (14) wewnętrznego kształtownika (10). 

(8 zastrzeżeń) 

E21D P. 219451 06.11.1979 

Pierwszeństwo: 07.11.1978 - RFN Inr P. 2848211.3) 

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

Opinka z metalowych mat siatkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania mat 
opinkowych które są proste w montażu i nie stwarzają źródła 
niebezpieczeństwa dla górników oraz urządzeń i maszyn. 
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E21D P. 220031 30.11.1979 
E16K 

Pierwszeństwo: 01.12.1978 - RFN (nr P 2851937.1) 

Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Lünen, Republika Fe
deralna Niemiec 

Zawór sterujący zwłaszcza 
do hydraulicznej obudowy kroczącej 

w pracach kopalnianych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest takie uksz
tałtowanie zaworu sterującego, w którym szczególnie prosto 
ukształtowano „włączanie czuwakowe". 

Wynalazek dotyczy zaworu sterującego z szeregiem zawo
rów drogowych zestawionych w blok sterujący, które są urucha
miane przez dźwignię ręczną za pomocą wału krzywkowego. 
Według wynalazku na wale krzywkowym (14, 16, 18) jest 
umieszczony nieobrotowo co najmniej jeden dodatkowy człon 
krzywkowy (28, 36, 37), który pozostaje pod działaniem urzą
dzenia powrotnego, cofającego samoczynnie do położenia zero
wego wał krzywkowy przy zwolnieniu dźwigni ręcznej (15, 17, 

Urządzenie powrotne składa się z urządzeń naprężonych 
wstępnie sprężyną, które składają się z obudów umieszczonych 
na zaworze sterującym, które przyjmują sprężyny i których są 
prowadzone przesuwnie popychacze. Na członie krzyw kowym 
(28, 36, 37), w przybliżeniu po diametralnie przeciwległych 
stronach są umieszczone dwie powierzchnie krzywkowe, 
z 2 którymi zazębiają się popychacze. Człony krzywkowe (28, 36, 
37) są umieszczone na wale krzywkowym jako tarcze dystanso
we, pomiędzy tarczami krzywkowymi (21 do 26) uruchamiają
cymi zawory drogowe. (11 zastrzeżeń) 

E21F P. 211729 12.12.1978 

Kopalina Węgla Kamiennego „Wujek", Katowice-Bry-
11 ów, Polska (Henrv k Gil, Stefan Słupski, Feliks Kempny). 

Sposób wyznaczania wyrobisk chodnikowych 
w strefach zwiększonych naprężeń górotworu, 

a zwłaszcza w strefie przy uskokowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyznaczania wyrobisk 
chodnikowych w strefach zwiększonych naprężeń górotworu, 
a szczególnie w złożu strefy przy uskok owej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że podczas 
wykonywania robót górniczych stale utrzymuje się ocios najbli
żej szczeliny uskokowej powyżej odległości równej 4 - 5 krotnej 
wielkości szerokości strefy spękań. Dla utrzymania tej wielkości 
prowadzone są systematyczne badania przy pomocy otworów 
badawczych. (1 zastrzeżenie) 

E21F P. 220032 30.11.1979 
E21C 

Pierwszeństwo: 02.12.1978 - RFN (nr P 2852305.9) 

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

Urządzenie do sterowania przyporem 
narzędzi maszyny urabiającej 

Wynalazek rozwiązuje problem sterowania przyporem na
rzędzi maszyny urabiającej w ten sposób, że z zespołem drągów 
prowadzących (11), przymocowanym od strony spągu do pod
pory (1), jest związany, przesuwny wzdłużnie, drąg posuwowy 
(22) który przez swój, w postaci ramienia odcinek końcowy (32) 
wznoszący się od strony ubierki ścianowej, w kierunku do 
stropu jest połączony w pionowym odstępie od przegubu 
przyłączeniowego (14) zespołu drągów prowadzących (11) 
z podporą (1), a swoim odcinkiem końcowym (24) od strony 
podsadzki z jednostką wychylną (27), ułożoną w kierunku 
wzdłużnym na zespole drągów prowadzących (11). 

Celowym jest. gdy nie tylko zespół drągów prowadzących 
(11). ale także drąg posuwowy (22), w obszarze pomiędzy 
przegubem przyłączeniowym (14) na podporze (1) a przegubem 
(28) pomiędzy drągiem posuwowym (22), a jednostką 
wychylną. są ukształtowane w postaci wanny imają od strony 
spągu w przybliżeniu tę samą grubość. (9 zastrzeżeń) 
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FOIL P.212262 28.12.1978 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska (Mie
czysław Foltyński, Adam Dużyński). 

Zespół sprężyn zaworu maszyny tłokowej 

Przedmiotem wynalazku jest zespół sprężyn zaworu ma
szyny tłokowej, zwłaszcza zaworu wydechowego tłokowego 
silnika spalinowego. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
zespołu sprężyn, który wyeliminuje samoczynne uchylanie się 
zaworów wydechowych i zapewni wzrost skuteczności hamowa
nia pojazdu silnikiem. 

Zespół sprężyn według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że sprężyny śrubowe (6) są osadzone w mieszku 
sprężystym (4), którego powierzchnie czołowe mają postać 
pierścieni, przy czym wewnętrzna przestrzeń mieszka sprężyste
go (4) uszczelniona jest w stosunku do powierzchni głowicy (1) 
maszyny tłokowej oraz trzonka (3) zaworu, a ponadto przest
rzeń wewnętrzna mieszka sprężystego (4) połączona jest z przes
trzenią układu o okresowo zmiennym ciśnieniu, korzystnie 
z przestrzenią kanału wydechowego (15) maszyny tłokowej. 

(1 zastrzeżenie) 

F01N P. 218040 T 29.Û8.1979 

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych ,.Hut-
maszprojekt", Katowice, Polska (Janusz Janczewski, Tadeusz 
Wrona). 

Tłumik pulsacji gazów wydechowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia skutecznoś
ci tłumienia hałasu niskotonowego. 

Tłumik według wynalazku ma komorę rozprężną (1) 
połączoną przednią częścią z końcówką wlotową (2) i tylną 
częścią z przesuwną końcówką wylotową (3), wewnątrz której 
wbudowana jest sprężyna rozciągowa (4) osadzona w końcówce 
wlotowej (2) oraz sprężyna ściskowa (5) osadzona w przesuwnej 
końcówce wylotowej (3). Sprężyny te połączone są ze sobą za 
pomocą przesłony (6). Przesuw końcówki wylotowej (3) jest 
blokowany obejmą zaciskową (7). (1 zastrzeżenie) 

F02B 
F02F 
F04B 

P.218292 T 12.09.1979 

Ośrodek Informacji Naukowej i Postępu Techniczno-Orga-
nizacyjnego „INTORG", Szczecin, Polska (Jan Stepaniuk). 

Maszyna robocza z wirnikiem łopatkowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
kształtu cylindra, który umożliwi przyleganie obu końców tłoka 
do ścianki cylindra w każdym położeniu tłoka. 

Maszyna robocza - silnik spalinowy, pompa lub sprężarka, 
ma wirnik łopatkowy, pełniący także rolę wirującego tłoka. 
W wirniku (2) osadzony jest przesuwnie niedzielony tłok (3), 
którego oś obrotu pokrywa się z osią obrotu wirnika lub wału 
(2). Kształt cylindra (1), umożliwiający stykanie się obu koń
ców tłoka (3) ze ścianką cylindra (1) jest konchoidą określoną 
równaniem 

sp = R + r ( l - c o s a ) 
w którym 
<p - promień wodzący konchoidy 
R - minimalny promień konchoidy 
r - parametr określający mimośród konchoidy 0 < a < 360°. 

u zastrzeżenia) 

F02D 
F02M 

P. 211872 

Wytwórnia Silników Wysokoprężnych 
chów", Andrychów, Polska (.Roman Błocki). 

18.12.1978 

,JPZL-Andry 

Urządzenie zabezpieczające silnik spal inowy 
z wtryskiem paliwa przed rozbieganiem się 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej 
konstrukcji urządzenia, zabezpieczającego skutecznie i pewnie 
silnik przed rozbieganiem się w przypadku awarii regulatora lub 
pompy. 
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Urządzenie zabezpieczające silnik spalinowy- z wtryskiem 
paliwa przed rozbieganiem się zawiera umieszczony w przewo
dzie dolotowym (1) silnika sterowany przepływającym powiet
rzem organ zamykający w postaci uchylnej klapy (2), służący do 
zamykania przewodu dolotowego (1) przy określonej prędkości 
przepływającego powietrza, odpowiadającej maksymalnej do
puszczalnej prędkości obrotowej silnika. Klapa (2) osadzona jest 
na wałku (3), na którym osadzona jest również dźwignia (4) 
połączona ze sprężyną naciągową (5). Wałek (3) ułożyskowany 
jest w otworach wykonanych w ściankach przewodu dolotowego 
(1), przy czym oś wałka (3) położona jest w płaszczyźnie 
prostopadłej do osi przewodu dolotowego (1) oraz w pewnej 
odległości od osi przewodu dolotowego (1). Ponadto przewód 
dolotowy (1) ma przewężenie, którego powierzchnia prostopad
ła do osi przewodu dolotowego (1) stanowi powierzchnię 
oporową (6) dla klapy (2). 

Podczas normalnej pracy silnika klapa (2) jest utrzymywa
na przez sprężynę (5) i zderzak (7) pod kątem a względem osi 
przewodu dolotowego (1). (3 zastrzeżenia) 

Tyrystorowy układ zapłonowy do silników spalinowych 
z zapłonem iskrowym zawierający generator wysokiego napięcia 
oraz tyrystor wyzwalający impuls zapłonowy sterowany czujni
kiem fotooptycznym, charakteryzuje się tym, że czujnik (bio
elektryczny w kształcie krążka (1) zaopatrzony jest w odrzutnik 
zanieczyszczeń pyłowych (2) i ma równomiernie rozmieszczone 
na obwodzie krążka (1) otwory (3) o szerokości dobranej do 
suwu pracy, a wewnątrz krążka (1) zjednej strony otworu (3) 
umieszczony jest fotoelektryczny nadajnik (4) a z drugiej strony 
otworu fotoelektryczny odbiornik (5) połączony poprzez 
wzmacniacz z dzielnikiem impulsów sterujących (6) z generato
rem kilku impulsów zapłonowych (12), który poprzez tyrystor 
(9) i układ wyzwalania (10) połączony jest z układem zapłono
wym (11), przy czym układ (6) połączony jest poprzez prze-
rzutnik (7) i układ zmiany biegunowości sterowania tyrystora 
(8) z tyrystorem (9), a generator kilku impulsów zapłonowych 
(12) połączony jest z generatorem utrzymywania stałej częstot
liwości pracy, który poprzez wyjściowy układ mocy (14) połą
czony jest z układem wyzwalania impulsów zapłonowych (10). 

(1 zastrzeżenie) 

F02P P . 2 U 4 2 Í 30.11.1978 

F02P P. 211345 30.11.1978 

Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw Inżynierii Środo
wiska, Zabrze, Polska (Kazimierz Marchlewski). 

Ty rys to rowy u k ł a d z a p ł o n o w y 
do si lników spal inowych z z a p ł o n e m 

iskrowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
indukującego iskry elektryczne wysokiego napięcia o stałej ener
gii niezależnie od prędkości obrotowej silnika spalinowego, 
zapewniającego równomierne i bezdetonacyjne spalanie się mie
szanki. 

Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Bolesława Bieru-
ia, Lublin, Polska (Ryszard Dawid, Tadeusz Terlikowski). 

Przerywacz aparatu zapłonowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji przerywacza, którego wielkość szczeliny między 
stykami nie zmienia się wskutek zużycia popychacza młoteczka 
a tym samym nie występuje konieczność okresowej korekcji 
wielkości szczeliny i kąta wyprzedzenia zapłonu. 

Przerywacz aparatu zapłonowego, składający się z płytki 
przerywacza młoteczka sprężyny i kowadełka charakteryzuje 
się tym, ze kowadełko (3) lub młoteczek (4) ma urządzenie (9) 
ograniczające wychylenie młoteczka (4) względem kowadełka 
(3) a kowadełko (3) ma urządzenie (20) hamujące jego prze
mieszczanie się względem płytki przerywacza (1). 

(4 zastrzeżenia) 

F03B P. 219817 22.11.1979 

Pierwszeństwo: 28.11.1978 - Szwajcaria (12.153/78-1) 

Ateliers des Charmilles S.A., Genewa, Szwajcaria (Gerald 
Vullioud). 

Maszyna hydrauliczna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia pompo
wania i wirowania. 
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Maszyna hydrauliczna zawiera turbinę Peltcr.a i pompę 
podwójnego działania, których koła (3, 4, 5) są zmontowane na 
wspólnym wale (2). Dyfuzor pompy jest połączony rurą (12) 
z rozdzielaczem (8) turbiny. (8 zastrzeżeń) 

F04B P. 212077 21.12.1978 
F28D 

Zakłady Metalurgiczne „Pomet", Poznań, Polska (Władys
ław Stróżyk, Bogdan Nowicki). 

Chłodnica międzystopniowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania meta
lowego styku między łączonymi elementami. 

Chłodnica międzystopniowa do sprężarek dwu lub wielo
stopniowych składająca się z segmentów chłodniczych, łączo
nych z kolektorami, lub bezpośrednio z głowicami sprężarek 
charakteryzuje się tym, że segmenty chłodnicze (1) są elastycz
nie połączone z głowicami sprężarek (5) lub kolektorami chłod
nic (6), przy czym średnice walcowych końcówek (2) segmen
tów chłodniczych (1) są mniejsze zarówno od otworów 
w częściach zaciskowych jak i od otworów w gniazdach (8). 

(2 zastrzeżenia) 

F04B P. 212264 28.12.1978 

Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster", Gdańsk, Pol
ska (Aleksander Nienartowicz, Kazimierz Śwircz). 

Pompa promieniowa 

Przedmiotem wynalazku jest promieniowa pompa tłokowa 
z wirującym bębnem cylindrowym i karierem suchym usytuowa
nym nad zbiornikiem. 

Pompa według wynalazku ma korpus (1) stanowiący wraz 
z pokrywą (2) karter (3) pompy, w którym osadzony jest na 
łożyskach (4) wirujący bęben (5) cylindrowy. 

W wirującym bębnie (5) osadzone są tłoczki (6) opierające 
się o łożyskowy mimośrodowy pierścień (7). W wirującym 
bębnie (5) osadzony jest ruchowo czopowy rozdzielacz (8), 
którego łeb (9) połączony jest spoczynkowo z korpusem (1 ). Wiru
jący bęben (5) połączony jest z napędowym wałkiem (10) 
uszczelnionym uszczelnieniającym pierścieniem (11) osadzonym 
w pokrywie (12). Dno karterű (3) otworem (13) w pokrywie (2) 
jest połączone przewodem (14) ze zbiornikiem '(15). Czopowy 
rozdzielacz (8) ma kanał (16) dopływowy połączony przewo
dem (17) ze zbiornikiem (15) oraz kanał (18) odpływowy 
połączony z przewodem (19) zasilającym układ hydrauliczny. 
Czopowy rozdzielacz (8) ma w łbie (9) otwór (20) łączący 
karter (3) pompy z powierzchnią (21) zewnętrzną łba (9), przy 
czym wylot (22) otworu (20) w karterze (3) jest w pobliżu 
średnicy (d) czopa rozdzielacza (8), a wylot (23) otworu (20) na 
powierzchni (21) zewnętrznej łba (9) jest połączony przewo
dem (24) ze zbiornikiem (15). (1 zastrzeżenie) 

F04B P. 219157 23.10.1979 

Pierwszeństwo: 25.10.1978 - NRD (nr WPF04D/208649) 

VEB Kombinat Pumpen und Verdichter, Halle, Niemiecka 
Republika Demokratyczna. 

Sprężarka tłokowa doładowująca 

Przedmiotem wynalazku jest sprężarka tłokowa i dołado
wująca o zwartej konstrukcji do sprężania powietrza. 

Sprężarka według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
tuleja prowadząca (5) tłoka wewnątrz cylindra stopniowego (4) 
wykonana jest asymetrycznie tak, aby przy przeciwległym poło
żeniu obróconego o 180° cylindra (4) wzajemne przesunięcie 
środków wykorbień było wyrównane, a skrzynia korbowa (1) 
i dalsze zespoły przyłączeniowe ukształtowane są symetrycznie. 
Ponadto chłodnice międzystopniowe wykonane są identycznie 
i są umieszczone w dolnym zakresie osi cylindrów po obu stro
nach przeciwstawnie tak, aby za każd) m razem strumień gazu 
pierwszego stopnia cylindra (4) doprowadzany był do drugiego 
stopnia cylindra (4). (9 zastrzeżeń) 
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F04C P. 210185 09.10.1978 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL -Rzeszów", 
Rzeszów, Polska (Bolesław Rożko). 

Pompa łopatkowa 

Pompa łopatkowa przeznaczona jest do przepompowywa
nia czynnika hydraulicznego (cieczy lub gazu), zwłaszcza dla 
silników lotniczych. 

Pompa łopatkowa zbudowana jest ze stojanu (1) mającego 
komorę roboczą w kształcie perycykloidy, wirnika cylindrycz
nego (2) osadzonego obrotowo za pomocą tarcz (3) z czopami. 
W wirniku cylindrycznym (2) jest osadzona przesuwnie łopatka 
(5) zaopatrzona we wkładki kompensujące zużycie. 

Wirnik cylindryczny (2) wraz z łopatką (5) jest osadzony 
współosiowo w komorze roboczej o kształcie perycykloidy sto-
jana (1) z którą tworzy trzy komory robocze (7, 8 i 9) a które 
w czasie pracy są dzielone przez łopatkę (5) na komorę ssania 
i rozprężania. 

Czynnik hydrauliczny jest zasysany przez otwór (4) 
i szczeliny wlotowe (10 i 11l) do komory zasysania a następnie 
szczelinami wylotowymi (14 i 15) albo przez otwór z zaworami 
tłoczony jest do instalacji. (1 zastrzeżenie) 

F04C P. 211931 18.12.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Produkcji 
Zwierzęcej „MEPROZET", Gdańsk, Polska (Mieczysław Aftar-
czuk, Mieczysław Chróstowski, Radosław Czub, Jerzy Wichow-
ski), 

Pompa ślimakowa 

Przedmiotem wynalazku jest pompa ślimakowa jednowirni-
kowa przeznaczona do transportu gęstych i zanieczyszczonych 
ciałami stałymi medium. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania drgań 
bez zmniejszania wydajności pompy. 

Pompa ślimakowa charakteryzuje się tym, że wirnik (1) 
i obudowa (5) wirują wokół własnych wzdłużnych osi przesu
niętych względem siebie. Wirnik (1) poprzez odpowiednio uksz
tałtowane powierzchnie robocze nadaje ruch obrotowy obudo
wie (5). (1 zastrzeżenie) 

F04C P.. 212078 21.12.1978 
F02M 

Zakłady Metalurgiczne „POMET", Poznań, Polska (Wła
dysław Stróży k, Bogdan Nowicki). 

Urządzenie kompensujące pulsacje 

Urządzenie kompensujące pulsacje, przeznaczone do za
bezpieczania pierścieni tłokowych gładzi cylindrowych pracują
cych w strefie bezsmarowej dławicowych lub bezdławicowych 
sprężarek bezsmarowych, przed zanieczyszczeniami a niezależnie 
od tego, tłumiące hałas emitowany podczas pracy sprężarek, 
a w szczególności poprawiające działanie dławic olejowych 
w dławnicowych sprężarkach bezsmarowych, charakteryzuje się 
tym, że pojemnik kompensacyjny (1) kompensatora pulsacji jest 
elementem zamkniętym, a jego przewody kompensacyjne (3) są 
wprowadzone do przestrzeni pod częścią uszczelniającą tłoków 
(2) sprężarek bezsmarowych, za . izewody wyrównawcze (7) są 
podłączone do górnych części prowadnic (14). (4 zastrzeżenia) 

F04C P. 212219 28.12.1978 

Marek Jan Lassota, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki 
(Marek Jan Lassota). 

Kompresor rotacyjny 

Przedmiotem wynalazku jest kompresor rotacyjny dla 
sprężania powietrza różnych gazów, mieszanin, oparów i czyn
ników chłodniczych. 

Kompresor rotacyjny zawiera tłok cylindryczny (250) 
mający korpus (253) i rozstawione ściany (254, 255) z przeciw
stawnymi równoległymi powierzchniami (256, 257), przy czym 
te rozstawione ściany (254, 255) są wysunięte z jednego zakoń
czenia korpusu (253) i formują otwór w kształcie „U", zaś tłok 
cylindryczny zawiera również dwie powierzchnie boczne (251, 
252), a kompresor zawiera dalej tłok (300) umieszczony w ot
worze o kształcie „U" tłoka cylindrycznego (250) i posiadający 
rozstawione powierzchnie czołowe (301, 302) przylegające 
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dc przeciwległych równoległych powierzchni (256, 257) rozsta
wionych ścian (254, 255) tłoka cylindrycznego (250), przy 
czym tłok (300) ma także dwie rozstawione powierzchnie 

boczne (303, 304). Kompresor zawiera dalej dwie rozstawione 
ściany osłonowe (75, 125) przyległe do powierzchni bocznych 
(251, 252) tłoka cylindrycznego (250) i rozstawionych powierz
chni bocznych (303, 304) tłoka (300). 

Kompresor zawiera także obrotowy wał (160) tłoka cy
lindrycznego posiadający część mimośrodową (165) połączoną 
z korpusem (253) t łoka cylindrycznego (250), zawiera również 
obrotowy wał tłoka (180) mający część mimośrodową (185) 
połączoną z tłokiem (300) i ma również przekładnie zębate 
(161, 181), łączące obrotowy wał (160) tłoka cylindrycznego 
z wałem tłoka (180), przy czym obrotowy wał (160) tłoka 
cylindrycznego i wał tłoka (180) są dostosowane do wykonywa
nia skoordynowanych obrotów w przeciwnych kierunkach, zaś 
t łok cylindryczny (250) i tłok (300) są dostosowane do wyko
nywania skoordynowanych planetarnych ruchów w przeciwnych 
kierunkach wraz i wokół części mimośrodowych (165, 185) 
obrotowego wału tłoka cylindrycznego (160) i obrotowego 
wału tłoka (180), a także tłok cylindryczny (250) i tłok (300) 
tworzą ruchome powierzchnie (256, 257, 271, 306), a roz
stawione ściany osłonowe (75, 125) tworzą powierzchnie stałe 
(76, 126) komory sprężania (450) umieszczonej pomiędzy 

korpusem (253) tłoka cylindrycznego (250), a tłokiem (300) 
i dostosowanej do zmiany objętości przy skoordynowanych 
Michach planetarnych w przeciwnych kierunkach tłoka cylind
rycznego (250) i tłoka (300), a kompresor także zawiera zespół 
wlotowy prowadzący do komory sprężania (450) i zespół wylo
towy odprowadzający z komory sprężania (450). 

(25 zastrzeżeń) 

F04C P. 212472 23.12.1978 
F01N 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urzą
dzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków, Polska (Stanisław Kulig). 

Zespołowy układ tłumiący pulsację 
i hałas w sprężarkach zwłaszcza 

na ssaniu i tłoczeniu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia głośności pra
cy sprężarek z równoczesnym wyeliminowaniem drgań instalacji 
ssawnej i tłocznej. 

Zespołowy układ tłumiący pulsację i hałas w sprężar
kach, zwłaszcza na ssaniu i tłoczeniu, charakteryzuje się tym, że 
ssawny kolektor jest wyposażony w tłumiki (1) w formie 
trójnika, których wewnętrzne wkłady (3) w postaci rury są 
usytuowane przelotowo w tych tłumikach, tworzących jedno
cześnie pojedyncze odcinki przewodu kolektora i tym, że na 
wlocie kolektora jest usytuowany dodatkowo tłumik ssania (4), 
który zaopatrzony jest w stożkowe kanały (5) utworzone przez 
mimośrodowe usytuowanie rury (6) względem obudowy tłumi
ka ssania (4) dzięki czemu zasysany gaz przez filtr (15) przedo
staje się do kolektora, podczas gdy tłoczny kolektor (7) jest 
wyposażony w tłumiki (8) w formie trójnika, które są wyposa
żone w wewnętrzne wkłady (9) w postaci rury, które są usytu
owane przelotowo w tych tłumikach, tworzących pojedyncze 
odcinki przewodu kolektora (7). (I zastrzeżenie) 

F04D P. 211186 24.11.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 64568 

Leszczyńska Fabryka Pomp, Leszno, Polska (Franciszek 
Drabik). 

Dławica mechaniczna podwójna 
z wymuszonym obiegiem cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji dławicy do uszczelniania vurów zwłaszcza pomp 
wirowych, która zapewni łatwą technologię jej wykonania oraz 
ułatwi montaż pomp, bez zmiany obiejni cieczy. 
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Istota wynalazku polega na tym, źe w miejsce końcówek 
króćców z bocznymi otworami zastosowano na wewnętrznej 
ścianie komory (3) nadlewy (4) umieszczone po jednej stronie 
osi (9) króćców (8). Przewiercenia pod króćce (8) są częściowo 
zagłębione w nadlewy (4) otwierając boczne wyloty (6), 
przysłonięte częściowo stożkową powierzchnią (7) nawiercenia. 
W ten sposób uzyskuje się dopływ lub odpływ cieczy stycznie 
do obwodowego opływu w komorze (3). Proste przelotowe 
końcówki króćców (8) zapewniają łatwy montaż. 

(1 zastrzeżenie) 

F16C P. 218263T 11.09.1979 

Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska (Józef Brzoza, Adam 
Gołąb, Adam Józefów, Henryk Wistuba, Mieczysław Wołek). 

Łożysko ślizgowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania łożyska 
o większej obciążalności, żywotności i niezawodności. 

Wynalazek dotyczy łożyska ślizgowego poprzecznego lub 
podłużnego, zaopatrzonego w ślizgowy element umieszczony na 
przykład pomiędzy czopem a tuleją. Elementy ślizgowe są 
wykonane w postaci nie połączonych ze sobą niskościernych 
wkładek (3-10) osadzonych w rowkach wykonanych w czopie 
(1) lub tulei (2) w układzie osiowym, skośnym lub promienio
wym. (1 zastrzeżenie) 

F16D P. 212238 27.12.1978 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska (Piotr 
Kowalski). 

Element sprężysty, zwłaszcza 
sprzęgła elastycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania prostego 
w konstrukcji i eksploatacji elementu sprężystego, umożliwiają
cego płynne przenoszenie momentów obrotowych, szczególnie 

wałów usytuowanych względem siebie pod kątem ze znaczną 
niewspółosiowością i dużą tolerancją ich rozstawu. 

Element sprężysty w rozłożeniu ma kształt gwiazdy, sta
nowiącej jednolitą całość, o co najmniej czterech specjalnie 
ukształtowanych ramionach (1) lub utworzony jest z jednego 
albo kilku połączonych ze sobą na kształt gwiazdy elemen
tów (6) przy czym przy końcach ramion (1) i elementów (6) 
umieszczone są otwory (2) i/lub elementy mocujące (3, 4 i 5) 
za pomocą których są one połączone w jeden węzeł lub dwa 
oddzielne węzły tworząc odpowiednio figury zbliżone • do koła 
lub liczby osiem. 

Kształt elementy (6) w rozłożeniu wyznaczają korzystnie 
trzy oddalone od siebie koła (7, 8 i 9) o środkach leżących na 
jednej prostej i łuki (10) styczne do tych kół. (3 zastrzeżenia) 

F16M 
F16F 
B66C 

P. 218063 30.08.1979 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Materiałów 
Budowlanych, „ZREMB", Wrocław, Polska (Kazimierz Abramo
wicz). 

Układ amortyzatorów zewnętrznych dźwigu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oddzielenia pod 
względem dynamicznym konstrukcji dźwigu towarowo-osobo-
wego od obiektu budowlanego pozostającego pod wpływem 
drgań wymuszonych wywołanych pracą zainstalowanych w nim 
ciężkich maszyn. 
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Płyta fundamentowa ( l ) z podstawą (2) masztu dźwigu 
jest połączona za pośrednictwem co najmniej trzech zestawów 
izolatorów dynamicznych (3), natomiast każda rama kotwiąca 
(16) jest połączona za pośrednictwem kotwy sztywnej (18) 
z obiektem budowlanym (15) poprzez co najmniej dwa zestawy 
izolatorów dynamicznych (3). (4 zastrzeżenia) 

F16N P. 212237 27.12.1978 

Zakłady Urządzeń Okrętowych „Famor", Bydgoszcz, Pol
ska (Kazimierz Rogowski) 

Dozownik cieczy chłodząco-smarującej 

Przedmiotem wynalazku jest dozownik cieczy chłodzą
co-smarującej narzędzia, zwłaszcza do obróbki skrawaniem, 
takie jak wiertła, rozwiertarki, gwintowniki pracujące cyklicznie 
oraz tłoczniki. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia zastoso
wania dozownika w obrabiarkach nie wyposażonych w pompy 
do Ciecty chłodzącej lub w których stały dopływ cieczy do 
narzędzia nie jest wskazany. 

Dozownik cieczy chłodząco-smarującej składa się ze 
zbiornika (2) i pompy przeponowej (3) uruchamianej przycis
kiem (5) lub pedałem. (2 zastrzeżenia) 

F21V P. 208507 17.07.1978 

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „POŁAM FARI I ' , 
Kętrzyn Polska (Jerzy Kordowski. Adam Strzebrakowski). 

Zestaw osłon źródła światła 
zwłaszcza do świetlówek kołowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania zestawu 
osłon źródła światła, umożliwiającego uzyskiwanie równomier
nego rozkładu luminancji. 

J PATENTOWEGO Nr ) 5 ( 1 73) 1980 

Zestaw osłon źródła światła do świetlówek kołowych 
zawiera kratkę (1) rozpraszającą dla świetlówki o większej śred
nicy, kratkę (6) rozpraszającą dla świetlówki o mniejszej średni
cy i przesłonę środkową. 

Kratka (1) rozpraszająca w postaci pierścienia zawierające
go komórki (2) ma na obwodzie ramiona (3) do skojarzenia 
z osłoną (4) boczną oprawy, a wewnątrz otwór stanowiący 
gniazdo (5) dla innych osłon zestawu, okolony obrzeżem z wy
cięciami (8) na ramiona innych osłon zestawu. Kratka (6) 
rozpraszająca stanowi tarczowy element zawierający komórki (2) 
ana obwodzie mający ramiona do skojarzenia z wycięciami (8) 
kratki (1) rozpraszającej, lub z osłoną boczną oprawy. Przesłona 
środkowa stanowi tarczowy element zawierający na obwodzie 
ramiona do skojarzenia z wycięciami (8) lub z osłoną boczną 
oprawy. (3 zastrzeżenia) 

F22B P. 210449 21.10.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń Ener
getycznych, Tarnowskie Góry, Polska (Krystian Gwóźdź, Man
fred Szopa, Józef Weber, Ewald Pośpiech). 

Hydrauliczne urządzenie zaciskające 

Przedmiotem wynalazku jest hydrauliczne urządzenie za
ciskające stosowane szczególnie do wciskania klinowych wkła
dek pod pierścienie wzmacniające cylindryczne naczynia ciśnie
niowe, zwłaszcza walczaki kotłowe. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizowania 
czynności wciskania klinowych wkładek. 

Urządzenie według wynalazku ma dwa siłowniki (16 i 17) 
połączone ze sobą przewodem (15) i wyposażone w dwie 
szczęki (6) oraz zasilane płynem tłoczonym przez ciśnieniową 
pompę (12) i sterowane trójpołożeniowym zaworem (14) Prze
wód (15) łączący siłowniki (16 i 17) ze sobą podłączony jest do 
cylindrycznych korpusów (1) siłowników (16 i 17) w pobliżu 
ich den (3). Jedna szczęka (6) osadzona jest na tulei (5) 
połączonej z tłoczyskiein (10), a druga szczęka (6) osadzona 
jest na tulei (4) połączonej trwale z dnem (3) cylindrycznego 
korpusu (1) siłowników (16, 17). (5 zastrzeżeń) 
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F22B P. 218458 22.09.1979 

Pierwszeństwo: 03.10.1978 - Szwajcaria (10241/78-0) 

Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft, Winterthur, Szwajcaria 
(Walter Augsburger). 

Sposób rozruchu wytwornicy 
pary o obiegu wymuszonym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu 
rozruchu wytwornicy pary umożliwiającego znaczne zmniejsze
nie ilości ciepła potrzebnej dla całego przebiegu rozruchu, bez 
występowania przy tym wyparowywaniu wody w podgrzewa
czu. 

Sposób polega na tym, że po napełnieniu przewodów (2) 
powierzchni ogrzewczych podgrzewacza wody (4), i parownika 
uruchamia się bez zasilania pompę obiegową (11), zapala się 
palniki (15) rozruchowe i doprowadza się wodę w dozowanej 
ilości do przewodów powierzchni ogrzewczej przegrzewacza, 
gdzie woda odparowywuje i wytwarza przeciwciśnienie dla 
zapobiegania tworzenia się pary w podgrzewaczu (4) wodyi prze
wodach powierzchni ogrzewczych parownika. Następnie otwiera 
się przekrój dławiący na końcu wytwornicy pary i wywołuje się 
przepływ pary w przegrzewaczu ochładzający lekko przegrzewa-
cze włączone za powierzchnią ogrzewczą przegrzewacza oraz 
umożliwia pomiar temperatury. Zasilanie kotła zaczyna się 
dopiero wówczas, gdy ciśnienie w wytwornicy pary osiąga wiel
kość ciśnienia uruchamiania turbiny. (4 zastrzeżenia) 
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F23J P. 218088 T 31.08.1979 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Poz

nań, Polska (Paweł Sujak, Juliusz Marczak). 
Urządzenie odpopielające i wygarniające 

żużel z rusztowin paleniska 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie odpopielające 
i wygarniające żużel z rusztów dowolnego pieca lub kotła wod
nego albo parowego. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia palenis
ka przed pokryciem rusztu zlewem żużla, umożliwienia swobod
nego przepływu powietrza z popielnika do strefy nadrusztowej. 

Urządzenie składa się z ramy podstawowej (1) i ramy 
prowadnicowej (3) połączonych ze sobą przegubowo za pomocą 
czterech wahaczy (2). W ramie prowadnicowej umieszczony jest 
przesuwnie suwak (5) zaopatrzony w wstawione wyjmowalnie 
robocze kły (6). Suwak łączy się z kołem napędu (8) za 
pomocą sztywnego cięgna (7). (1 zastrzeżenie) 

F23Q P. 218139 T 04.09.1979 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Stanisław Kon-
defer, Elżbieta M. Bulewicz, Czesława Juryś, Elżbieta Janicka, 
Krystyna Wieczorek-Ciurowa). 

Sposób rozpalania warstwy fluidalnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia kosztów in
westycyjnych i eksploatacyjnych urządzenia rozruchowego, wy
eliminowania paliw ciekłych i gazowych stosowanych do rozru
chu palenisk fluidalnych. 

Sposób według wynalazku polega na lokalnej powierzch
niowej inicjacji paliwa technologicznego tworzącego nieruchomą 
warstwę w komorze fluidalnej wywołanej miejscowym zapło
nem z zewnętrznego źródła ciepła o znikomej mocy. 

W skład warstwy fluidalnej wchodzi nie mniej niż 10% 
paliwa. Prędkości początku fluidyzacji niepalnego balastu i pali
wa są zbliżone. 

Prędkość przepływu gazu fluidyzującego jest przy tym 
większa od prędkości początku fluidyzacji paliwa i balastu 
w temperaturze zapłonu paliwa technologicznego i mniejsza od 
prędkości początku fluiuyzacji w temperaturze otoczenia. 

(1 zastrzeżenie) 

F24B P. 211712 11.12.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów Me
talowych „MEDOM", Kraków Polska (Henryk Gramatyka, Ed
ward Sitarski, Andrzej Kostur). 

Piec grzewczy 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pieca poz

walającego na spalanie gorszych gatunków węgla z jednoczesnym 
zwiększeniem sprawności spalania. 

Pice grzewczy ma korpus (8) z wykładziną ogniotrwałą, 
drzwiczki (9) ruszt (10), komorę spalania (3) mającą w tylnej 
części dopalacz (1) oraz wentylator, przez który tłoczone 
powietrze dostarczane jest do tylnej części komory spala
nia (3). Wychodzące z dopalacza (1) powietrze ogrzewa się 
przechodząc przez podgrzewacz powietrza. Powietrze to powo
duje dopalanie spalin w komorze dopalania spalin (5). 

(3 zastrzeżenia) 
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F24B P. 211713 11.12.1978 F24C F. 211694 11.12.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów Me
talowych „MEDOM", Kraków, Polska (Bolesław Zabiegaj, Sta
nisław Litak, Roman Gościński, Jerzy Pochciał, Leszek Kosma
la). 

Komora paleniska zwłaszcza pieca 
lub kuchni węglowej 

Komora paleniska, zwłaszcza pieca lub kuchni węglowej 
o zmiennej wysokości rusztu, charakteryzuje się tym, że w ścia
nach bocznych komory paleniska (7) umieszczone są naprzeciw
ległe górne wsporniki (1) z progami (9) oraz poniżej dolne 
wsporniki (2) z występami (10). Odległość między progami (9) 
jak również między występami (10) jest mniejsza od szerokości 
rusztu (6). (1 zastrzeżenie) 

F24C P. 211610 08.12.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Predom-OBR", Warsza
wa, Polska (Józef Chmura, Walerian Strzyżewski, Wiesław Wo
sik). 

G ł o w i c a palnika, zwłaszcza do kuchn i 
i kuchenek gazowych 

Przedmiotem wynalazku jest głowica palnika, zwłaszcza 
do kuchni i kuchenek gazowych, o dobrej szczelności. Głowica 
według wynalazku mająca nakrywkę, pierścień stabilizujący 
i kołpak charakteryzuje się, że ma pierścień mocujący (6) 
z ześlizgiem (7), z którym współpracuje analogicznie nachylony 
skos (3) podstawy (2) kołpaka (1), przy czym pierścień jest 
mocowany do płyty podpalnikowej (8) kuchni i do korpusu 
palnika (9). (1 zastrzeżenie) 

F24F 
F04D 

P. 218307T 12.09.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń Wen-
tylacyjńo-Klimatyzacyjnych i Odpylających „Barowent", Kato
wice, Polska (Piotr Pałuszny, Tadeusz Bronicki, Eugeniusz 
Prysok, Grzegorz Kazimierski). 

Wentylator bębnowy zwłaszcza dla klimatyzacji 
i sposób jego wytwarzania 

Przedmiotem wynalazku jest wentylator bębnowy zwłasz
cza dla klimatyzacji i sposób jego wytwarzania, w którym przez 
szczególne ukształtowanie elementów uzyskano możliwość wy
eliminowania operacji spawania i nitowania. Wentylator według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że jego wirnik wyposażony 
jest w dyskowatą tarczę nośną (1) z zaprasowaną tuleją (10) 
i z wyoblonym pierścieniem (7) i ma osobny pierścień (8). 
Głębokość pierścienia tarczy nośnej i głębokość pierścienia (4) 
jest równa wysokości ukształtowanych końcy łopatek (3), 
których szerokość jest równa podziałcc T, która jest wielkością 
odwrotnie proporcjonalną do ilości łopatek Z i zachowana jest 
zależność T = n * D dla wielkości D uszeregowanych według 
ciągu Renarda. 

Sposób wytwarzania wentylatora bębnowego według 
wynalazku polega na tym, że w przyrządzie kształtowana jest 
powierzchnia dyskowatą tarczy nośnej (1) i pierścień (7). W tar
czy nośnej wycina się trzy otwory montażowe i otwór na 
zaprasowanie tulei (10), zaś przez wykrojenie w przyrządzie 
dyskowatej części tarczy nośnej otrzymuje się pierścień (8). 
W specjalnym przyrządzie na trzech trzpieniach w tarczy nośnej 
i pierścieniu (7) montuje się łopatki (18) z wygiętymi końcami 
(2 i 3), montuje drugie końce łopatek w pierścieniu (8) i po 
skręceniu zawalcowuje w przyrządzie krawędzie (9). Obudowę 
wentylatora wykonuje się przez zagięcie krawędzi paska na 
krawędziarce, a kształt zewnętrzny nadaje się przez kształtowa
nie w przyrządzie. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Predom-OBR", Warsza
wa, Polska (Walerian Strzyżewski, Józef Chmura, Leszek Cybiń-
ski, Henryk Stępień). 

Palnik gazowy, zwłaszcza do kuchni 
i kuchenek gazowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania palnika 
prostego w montażu i o zwiększonej inżekcji powietrza pierwot
nego. 

Palnik składa się z głowicy (9), korpusu (1) z inżektorem 
(10) i ramieniem (3) w kształcie litery Z, mającym podstawę (4) 
z otworem (6) do nałożenia na kurek (15), i wysięgnik (5) 
trwale przytwierdzony do korpusu (1) o takiej długości, że 
stosunek odległości między czołem dyszy (17) i krawędzią 
korpusu (1) do średnicy wewnętrznej (2) korpusu wynosi 1,1 do 
1,5, przy czym ramię (3) jest mocowane do kurka (15) nakrętką 
(18) i wycięciem (8) w podstawie (4). (4 zastrzeżenia) 
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Technologia wytwarzania wentylatorów z uwagi na uprosz
czoną konstrukcję eliminującą spawanie, obniża koszty wytwa
rzania. (3 zastrzeżenia) 

F24H 
C21B 

P.211114 20.11.1978 

Kocioł zbudowany jest z cylindrycznego, stożkowego za
sypu (1) połączonego z górną pokrywą kotła (2). Zasyp (1) 
umieszczony jest w cylindrycznej komorze spalania (3), która 
połączona z komorą obiegu spalin (4) otacza komorę wodną (5). 
Wklolnej części kotła umieszczony jest króciec (6) odprowadza
jący spaliny do Nomina. Komora wodna (5) ma dwa króćce (7 
i 8) do podłączenia kotła z siecią centralnego ogrzewania i kró-
ciec (9) do wylewania wody z kotła. (4 zastrzeżenia) 

F27B P.218315 T 14.09.1979 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 
Warszawa, Polska (Tadeusz Drożdż, Edmund Tomasik, Mieczys
ław Kusowski, Korneli Bziawa, Adam Sobala, Eugeniusz Opę-
chowski). 

Piec indukcyjny do topienia i odlewania metali 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia efektywne
go czasu wykorzystania pieca, umożliwienia jednoczesnego uzys
kiwania w czasie jednego cy klu odlewania różnych wielkości 
odlewów, zmniejszenia zużycia energii. 

Piec indukcyjny do odlewania wlewków w warunkach 
próżni, charakteryzuje się tym, że wyposażony jest w obrotową 
płytę (1) na której ustawia się wlewnice, umieszczoną w komo
rze próżniowej (7), osadzoną na wale (2), którego drugi koniec 
na zewnętrz komory próżniowej, sprzężony jest z napędem 
i układem podziałowym ustalającym kąt obrotu płyty. 

(1 zastrzeżenie) 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, Gliwice. 
Polska (Jan Szargut, Andrzej Ziębik, Jerzy Michna. Zygmunt 
Knapik). 

Sposób podgrzewania powietrza sprężonego 
do rozpylania oleju opałowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania energii 
gazów odlotowych do ogrzewania powietrza. 

Sposób podgrzewania sprężonego powietrza do rozpylania 
oleju opałowego stosowanego zwłaszcza w procesie wielkopieco
wym polega na tym, że sprężone powietrze podgrzewa się w auto
nomicznym podgrzewaczu opalanym oczyszczonymi gazami od
lotowymi z procesu. (1 zastrzeżenia) 

F24H P. 211831 16.12.1978 

Mieczysław Stanisławek, Iłża, oraz Halina Dula, Kielce, 
Polska (Mieczysław Stanisławek, Halina Dula). 

F41G P. 212376 30.12.1978 

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (Andrzej 
Żółkowski, Zbigniew Borkowski, Józef Pactwa, Robert Wrona, 
Tadeusz Szczęsny, Zbigniew Łuniewski). 

Kocioł centralnego ogrzewania - wodny 

Przedmiotem wynalazku jest kocioł centralnego ogrzewa
nia -- wodny, stalowy do ogrzewania lokalnego o konstrukcji 
stojącej, zużywający mniej paliwa, z samoczynnym opadaniem 
paliwa w kierunku rusztu w miarę jego spalania. 

Nasadka szkoleniowa do lunetowych 
przyrządów celowniczych 

Nasadka szkoleniowa mocowana na przyrządach celowni
czych umożliwia jednoczesną obserwację celu przez celownicze
go i instruktora. 
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F42B P. 21 1941 19.12.1978 

Nasadka ma światłodzielący pryzmat Bauernfeinda (1) 
z naniesioną warstwą półprzepuszczalną (K) na powierzchni 
przyprostokątnej, do której przyklejony jest pryzmat (2). 
Pryzmaty (1) i (2) dla jednej gałęzi drogi optycznej tworzą 
płytkę płaskorównoległą a dla drugiej gałęzi element odchylają»: 
cy część wiązki świetlnej. 

Sklejone pryzmaty (1 , 2) osadzone są w korpusie 3. W kor
pus: (3) wkręcona jest luneta (6) instruktora. Luneta (6) ma co 
najmniej jeden odwracający układ (7). Wiązka świetlna wycho
dząca z lunety celowniczej jest podzielona na powierzchni (K) na 
dwie części. Jedna część wiązki po przejściu przez pryzmaty (1 , 
2) jak przez płytkę płaskorównoległą trafia bezpośrednio do 
oka celowniczego. Druga część wiązki odbita od powierzchni 
(K) ulega ponownemu odbiciu od powierzchni przeciwprostokąt-
nej pryzmatu (1) i jest skierowana w układ lunety (6) instrukto
ra. (2 zastrzeżenia) 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska (Jerzy 
Szmajda, Wojciech Dąbrowski, Halina Dominko, Marianna Parul-
ska-Szmajda, Mieczysław Banasiak, Horst Kandzia, Róża 
Przybylik). 

Sposób otrzymywania ładunku 
amunicji bezłuskowej 

Sposób polega na jednokierunkowym prasowaniu wysoko-
porowatego prochu kulkowego z dodatkiem termoplastycznego 
lepiszcza w lotnym rozpuszczalniku organicznym, umieszczone
go w matrycy o kształcie rozbieżnej tulei w kierunku nacisku. 
Prasowanie prowadzi się od średnicy mniejszej do większej, 
a zbieżność tulei nie przekracza średnicy najmniejszej kulki 
prochowej. Do ładunku z masy prochowej wprowadza się masę 
zapalającą i cały ładek suszy. 

Sposobem według wynalazku wytwarza się ładunki znaj
dujące zastosowanie np. do wbijania kołków. (2 zastrzeżenia) 

F42D 
E21C 

P. 218127T 04.09.1979 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Dymitrow", Bytom, Polska 
(Antoni Kukuczka, Paweł Smoczok, Tadeusz Golisz). 

F41J P. 211879 18.12.1978 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Andrzej Ba-
ciński, Alicja Bacińska). 

Elektroniczna tarcza strzelecka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie automatycznego sygna
lizowania i szybkiego obiiezania wyników strzelania oraz korygo
wania rozrzutu broni. 

Tarcza złożona jest z co najmniej dwu warstw (2, 3) 
z materiału przewodzącego, zwłaszcza gumy prądoprzewodzą-
cej, rozdzielonych izolatorem (1) i połączonych z układem 
sygnalizacji (4) i wskazywania wyniku trafień (5), korzystnie 
składającym się z urządzenia do pomiaru rezystancji współpra
cującego z urządzeniem odczytowym wyskalowanym w jednos
tkach oceny wyników strzeleckich. (3 zastrzeżenia) 

Sposób zapobiegania samozapalaniu 
się węgla 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zapobiegania samoza
palaniu się węgla w pozostawianych resztkach pokładów, 
zwłaszcza w resztkach rozstrzeliwanych za pomocą materiału 
wybuchowego. Istota tego sposobu polega na zastosowaniu 

roztworu gipsowo-wodnego (3) o opóźnionym wiązaniu gipsu, 
który to roztwór stosuje się jako przybitkę w otworach strzało
wych. Roztworem tym można również wypełniać dodatkowe 
otwory wiercone wokół otworu strzałowego, rozmieszczone 
promieniowo w odległości od 0,5 do 1,5 m, przy czym ich 
długość jest większa o około 1 ni od długości otworu strzałowe
go. (2 zastrzeżenia) 
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Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, 
Kielce, Polska (Anna Hetman-Szuba, Janusz Rudnicki, Zbigniew 
Śliwiński, Jerzy Nowak, Tomasz Śmigielski, Józef Belucha). 

Stanowisko obserwacyjne na samochodzie 
ze statywem o niezależnej konstrukcji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia możliwości 
dokładnego ustawienia instrumentu nad punktem pomiarowym 
oraz zapewnienia stabilności instrumentu pomiarowego. 

Stanowisko obserwacyjne ma pomost stały w formie plat
formy z którym połączona jest wysuwana platforma mająca 
w podłodze (6) trójramienne wycięcie (7) na niezależne wpro
wadzenie nóg statywu (8). Wysuwana platforma jest pionowana 
i podparta teleskopową podporą (9) zamocowaną obrotowo 
w górnym punkcie (10) z podłogą (6), oraz w dolnym punkcie 
(11) ze słupkiem oporowym (12). (1 zastrzeżenie) 

G01D 
HO IB 

Figura 3 

P. 217496 T 31.07.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Kablowego 
„Energokabel", Ożarów Mazowiecki, Polska (Jerzy Čichal, Hen
ryk Orlikowski). 

Układ regulacji naciągu żył 
w procesie skręcania przewodów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
pozwalającego na uirzymanie stałości i równości naciągu, 
zwłaszcza przy dużej wydajności produkcji. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
elektroniczny układ naciągu jest zamknięty pętlą ujemnego 
sprzężenia zwrotnego (9), włączoną pomiędzy wyjście urządze
nia (8) pomiaru naciągu rzeczywistego, a wejście wzmacniacza 
(2), przy czym elektryczny silnik (4) wywołuje moment hamują
cy zdawczej szpuli (6). (1 zastrzeżenie) 

Fig 2 

ť 

G01B P. 217934 T 23.08.1979 

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Józef Struski, 
Adam Kleczkowski, Witold Grzegożek). 

Urządzenie z płytą oporową do pomiaru 
kątów skrętu kół samochodu wynikających 
z elastyczności skrętnej zawieszeń i układu 

kierowniczego 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
płyta oporowa (1) jest ułożyskowana za pomocą łożysk (2, 3) na 
wewnętrznej tulei (4) z kołnierzem. Płyta oporowa (1) jest 
przesuwna pionowo wraz z wewnętrzną tuleją (4) względem 
zewnętrznej tulei (7) za pomocą łożyska wzdłużnego, które 
tworzą prowadnice (5, 6) umieszczone w rowkach zewnętrznej 
tulei (7) i wewnętrznej tulei (4) oraz kulki (8) rozmieszczone 
w otworach płytki (9). Płyta oporowa (1) połączona jest drąż
kiem skrętnym (16) za pomocą tulei (18) ułożyskowanej 
w wewnętrznej tulei (4) ze ślimacznicą (17) zazębioną ze ślima
kiem (19) połączonym obrotowo z zewnętrzną tuleją (7). Tuleja 
(7) jest połączona nieruchomo z płytą nośną (10) przymocowa
ną do ramki (11) z osiami (12, 13), na których ułożyskowane są 
rolki (14, 15). Dynamometr (21) służy do pomiaru sił piono
wych obciążających płytę oporową (1) w czasie wykonywania 
badań. 

(1 zastrzeżenie) 

D Z I A Ł G 
FIZYKA 

G01C P. 218351 T 15.09.1979 
B60R 
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G01F P. 217975 T 27.08.1979 GO IL P.217845 T .7.08.1979 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „ME-
RA-PIAP", Warszawa, Polska (Sy'.win Osipow). 

Układ do pomiaru jednostkowego 
zużycia paliwa przez pojazd 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
o prostej konstrukcji, małych gabarytach, niezawodnego w dzia
łaniu. 

Układ według wynalazku ma binarny licznik (6) objęty 
pętlą (7) sprzężenia zwrotnego, którego wejście i wyjście połą
czone jest z bramkami negacyjnymi (5, 8). Ponadto układ 
zawiera powielacz częstotliwości mający podwąjacz (2). W kana
łach prędkości i przepływu paliwa układu umieszczony jest 
zespół różniczkujący (4). 

Układ podaje wartość chwilową otrzymaną drogą dziele
nia sygnału natężenia przepływu paliwa przez prędkość pojaz
du- (5 zastrzeżeń) 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Gen. A. Zawadzkiego, 
Opok, Polska (Reinhold Kałuża, Oswald Mateja, Wiktor Abra-
mck. Andrzej Antoszak). 

Czujnik ciśnień 

Przedmiotem wynalazku jest czujnik ciśnienia do pomiaru 
parć i ssań wiatru umieszczony na budowlach inżynierskich 
a zwłaszcza budowlach wysokich jak kominy przemysłowe, 
chłodnie kominowe, maszty. 

Wynalazc' rozwiązuje zagadnienie opracowania czujnika 
o zwiększonej czułości i zwiększonym zakresie pomiaru. 

Czujnik ciśnień, o najkorzystniej walcowym kształcie, 
składa się z korpusu (1), zamkniętego zjednej strony denkiem 
(11) a z drugie' membraną (3). Membrana (3) oparta jest na 
trzech osiowo symetrycznie rozmieszczonych pionowych ele
mentach sprężystych (5). Pionowe elementy (5) są połączone 
rozłącznie z poziomymi elementami sprężystymi (4), co umożli
wia dobór wysięgu wspornikowej części elementu (4). 

W środku membrany (3) umiejscowione jest gniazdo (9), 
w którym zamocowany jest trzpień (8), którego przemieszczenia 
pionowe ustalają ograniczniki (13). (3 zastrzeżenia) 

G01L 
A61B 

P. 217497 T 31.07.1979 

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa, Polska 
(Włodzimierz Skuza, Maciej Szlagowski, Andrzej Jachymek, 
Witold Katkiewicz). 

Przetwornik ciśnienia dla celów 
spirometrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania przetwor
nika zapewniającego stabilny pomiar parametrów kontrolowa
nych w diagnostyce układu oddechowego. 

Przetwornik ciśnienia ma kondensator różnicowy (C) skła
dający się z dwóch sztywnych powierzchni przewodzących (PI 
i P2) utworzonych na laminacie oraz z odizolowanej ud nich 
i oddzielonej pierścieniami dystansowymi (1 i 2) sprężystej 
membrany (S) zamocowanej sztywno i dzielącej obszar konden
satora (C) na dwie równe w przybliżeniu i oddzielone od siebie 
hermetycznie części, tworzące komory (KI i K2)s przy czym do 
obu tych komór doprowadzane są mierzone ciśnienia. 

Układ elektroniczny przetwornika zawiera układ multi-
wibratora (M) zbudowanego na komparatorze (K), w skład 
którego wchodzi zestaw odpowiednio dobranych i połączonych 
diod, wzmacniacz oraz kondensator różnicowy (C) którego 
zrmana pojemności koduje szerokość części dodatniej'łub ujem
nej impulsów generowanych przez multiwibrator (M). 

(2 zastrzeżenia) 

G01K P. 213382 03.01.1979 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „BIPROHUT", 
Gliwice, Polska (Czesław Hicke). 

Układ do pomiaru natężenia przepływu 
ciepła w instalacjach ciepłowniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania stoso
wania do pomiarów ciepłomierzy napełnianych rtęcią. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, żo 
oporowe termometry (al , a2) w rurociągu zasilającym (1) i w ru
rociągu powiotnym (2) oraz zaciski wyjściowe przetwornika ( t l ) 
natężenia przepływu cieczy na sygnał prądowy są ze sobą 
połączone szeregowo. (1 zastrzeżenie) 
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G01M 
B65G 
G09F 

P. 217850 T 18.08.1979 GOI M 
GOIŁ 

P. 218045 T 29.08.1979 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów 
Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych „Promel", Gliwi
ce, Polska (Włodzimierz Rogoż). 

Znacznik złych silników 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizowania ozna
czania silników. 

Przedmiotem wynalazku jest znacznik złych silników, 
przeznaczony do samoczynnego oznaczania rodzaju próby silni
ka w cyklu automatycznym, w którym uzyskano negatywny 
wynik prób, eliminujący silnik z dalszych badań. 

Znacznik złych silników składa się z dwóch współpracują
cych zespołów, z zasobnika (2) magazynów (3) od góry zamk
niętych rynną prowadzącą (12) a od dołu dolnym popychaczem 
(17) i z siłownika (5) górnym popychaczem (8). Zasobnik (2) 
z co najmniej jednym magazynkiem (3) magnetycznych elemen
tów identyfikujących (4) zamocowany jest do korpusu (1) 
znacznika. 

Siłownik (5) również zamocowany jest do korpusu (1) 
i usytuowany jest centrycznie względem osi symetrii rynny 
prowadzącej (12) a współpracuje poprzez górny popychacz (8) 
z magnetycznym elementem identyfikującym (4) podawanym 
z magazynka (3) do rynny prowadzącej (12). Znacznik wyposa
żony jest ponadto w sterownicze elementy takie jak przekaźnik 
wejściowy kontaktronowy (19), przekaźnik wyjściowy kontak-
tronowy (20) oraz w przekaźnik minimalnego poziomu elemen
tów magnetycznych w magazynku (3). (7 zastrzeżeń) 

G01M P. 217988 T 28.08.1979 

Instytut Energetyki, Warszawa, Polska (Jacek Żelkowski). 

Sposób fizycznego izotermicznego 
modelowania komór spalania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania dużego stop
nia podobieństwa przepływu w modelu do przepływu w komo
rze spalania. 

Sposób według wynalazku polega na tym. że w modelu 
komory spalania, wykonanym według podobieństwa geomet
rycznego do komory rzeczywistej, palniki są powiększone i cof
nięte w stosunku do położenia wynikającego z tego podobień
stwa o taką wielkość, przy której pola pod krzywą rozkładów 
prędkości strumienia modelującego i strumienia modelowanego 
na odległości równej głębokości komory spalania yą równe. Przy 
takim wykonaniu modelu doprowadza się przez otwory umiesz
czone w dnie taką ilość powietrza, która dopełnia ilość powiet
rza wprowadzoną do modelu przez powiększone i cofnięte 
palniki do ilości, jaka jest niezbędna dla zapewnienia podobień
stwa średnich prędkości przepływu przez komorę. 

(1 zastrzeżenie) 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Janusz Łucc-
wicz, Zygmunt Litwiński). 

Urządzenie do modelowego badania dynamiki 
statku rybackiego i narzędzia połowu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy urządzenia 
umożliwiającego przebadanie dynamiki układu statek - narzę
dzie połowu na wodzie spokojnej i przy działającym nieregular
nym falowaniu morskim oraz zapewniającego płynną regulację 
wydawania narzędzia połowu. 

Urządzenie według wynalazku ma mechanizm wydawania 
narzędzia połowu składający się z obręczy (1) połączonej 
trwale z osią (2) wokół której rozmieszczone są elektromagnesy 
(16), na których są wsparte ramiona (17) dźwigni (19) osadzo
nych w przegubach (20) usytuowanych na obręczy (1) zaś oś (2) 
osadzona jest w przegubie (3) ramy (4) zamocowanej rozłącznie 
w podstawie (5) wózka (6) zawieszonego przesuwnie na bel
ce (14). Elektromagnesy połączone są z układem elektrycznym 
zawierającym przekaźniki czasowe pozwalające na regulację 
prędkości wydawania narzędzia połowu (21). (1 zastrzeżenie ; 

G01N P. 211039 18.11.1978 

Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Proble
mów Techniki, Warszawa, Polska (Jerzy Ranachowski, Hanna 
Ewa Ryll-Nardzewska, Zdzisław Pęski, Władysław Włosiński). 

Sposób i urządzenie do ultradźwiękowego 
badania wytrzymałości mechanicznej warstwy 

ceramika-metal 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu 
i urządzenia, zapewniających szybkie, dokładne zbadanie i zare
jestrowanie podczas jednego pełnego obrotu kontrolowanego 
elementu wytrzymałości całej jego warstwy połączeniowej, jak 
również wytrzymałości w określonych punktach warstwy połą
czeniowej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w warstwę 
ceramiki wprowadza się wąską wiązkę ultradźwiękową, która po 
odbiciu od przeciwległej ścianki wnika w warstwę połączenio
wą, a następnie odbiera się ją za pomocą głowicy odbiorczej 
z warstwy metalowej, po czym z odebranego sumarycznego 
sygnału wyselekcjonowuje się dwa impulsy, jeden po przejściu 
przez warstwę ceramiki, a drugi po przejściu przez warstwę 
połączeniową. Wizualizowana i rejestrowana różnica amplitud 
obu impulsów w funkcji obrotu badanego elementu jest miarą 
wytrzymałości połączenia. 

Urządzenie według wynalazku zawiera zbiornik (N) wy
pełniony cieczą sprzęgającą akustycznie (CS) w którym umiesz-
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czony jest badany element wprawiony w ruch obrotowy. Do 
warstwy ceramiki (C) przyłożona jest głowica nadawcza (GN) 
połączona z defektoskopem ultradźwiękowym (D), a do warst
wy metalu (M) głowica odbiorcza (GO), która poprzez układ 
bramkujący (B) - wydzielający żądane impulsy połączona jest 
z defektoskopem (D), a następnie z rejestratorem x-y (R). 

(3 zastrzeżenia) 

P'Q.1 

FIQ.2 
COIN P. 213361 10.02.1979 

Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa, Polska (Ju
lian Paluch). 

Urządzenie do badania wielkości 
wsiąkania i zmian jakości wody 

w warunkach naturalnych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do badania wiel
kości wsiąkania i zmian jakości wody w warunkach naturalnych, 
znajdujące zastosowanie w ośrodkach naukowo-badawczych 
i eksploatacyjnych systemy irygacyjne, pracujących dla potrzeb 
rolnictwa, melioracji i ochrony wód. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia 
do badania ? kontroli dopływu na powierzchnię nawadnianą 
faktycznej ilości wody, jej rozkładów na tej powierzchni, a także 
wpływu określonej warstwy profilu glebowego na przebieg 
zmian ilościowy i jakościowych opadów, wód i ścieków używa
nych do nawodnień. 

Urządzenie według wynalazku składa się z powierzchni 
chwytnej (1), gumowego przewodu (2) wyprowadzonego w je
den z otworów pojemnika (1) przez plastikową nakrętkę (3), 
dwuotworowego pojemnika (4), rury (5) szczelnie zamkniętej 
plastikową nakrętką (6) a ponadto z czerpalnego przewodu (7), 
wyskalowanego naczynia (8) oraz próżniowej pompki (9) z od
pływem (10) powietrza. (2 zastrzeżenia) 

COIN P. 218306 T 12.09.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń Kli
matyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających „Barowenť , kato
wice, Polska (Jan Konieczyński, Krzysztof Sowiński). 

Sposób kontroli czystości powietrza 
w pomieszczeniach zamkniętych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób kontroli czystości 
powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, w którym pomiesz
czenie zagrożone toksycznymi gazami wyposaża się w instalację 
aspiracyjną, która w sposób ciągły zasysa niewielkie ilości po
wietrza i kieruje do analizatora. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania ko
nieczności stosowania analizatorów gazu w każdym pomieszcze
niu oraz zmniejszenia opóźnienia zasygnalizowania pojawienia 
się zanieczyszczeń w powietrzu. 
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Sposób według wynalazku polega na odciąganiu w sposób 
ciągły z kilku pomieszczeń powietrza, w ilościach niezbędnych 
do pracy analizatora (5), instalacją aspiracyjną składającą się 
z ssawek odciągowych (1), przewodów aspiracyjnych (2), wenty
latora ssącego (3) i zaworów odcinających (4), a wykrycie obec
ności toksycznego składnika powoduje przez system przekaźni
ków i siłowników (6) zaniknięcie zaworu (7) wyłączenie wenty
latora (3) i uruchomienie alarmu. (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 218308 T 12.09.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Łożysk Tocznych, Kielce, 
Polska (Antoni Kasper, Grzegorz Przybylski). 

Układ do automatycznego wykrywania 
mikropęknięć w izolatorach świec zapłonowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu do 
automatycznego wykrywania mikropęknięć w izolatorach świec 
zapłonowych. Układ złożony z układu wejściowego i układu 
wyjściowego, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
układ wejściowy (1) składa się z trzpienia pomiarowego (T), 

którego dolna i górna część (3, 4) połączona jest z potencjałem 
masy oraz z członu dopasowującego zbudowanego z elementów 
(Rl, Cl, R2, C2, R3) i wysterowanego z. wyizolowanej części 
środkowej (5) trzpienia (T), natomiast układ wyjściowy (2) 
stanowi człon wyzwalająco-wykonawczy (6, 7), który poprzez 
przekaźnik wyjściowy klasyfikuje samoczynnie kontrolowane 
izolatory. (1 zastrzeżenie) 

G01P P. 211149 21.11.1978 

Akademia Medyczna, Poznań, Polska (Kazimierz Dopiera
ła, Jerzy Kosmowski, Leszek Kruk). 

Urządzenie telewizyjno-komputerowe 
do pomiaru ruchu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia 
bardziej funkcjonalnego i tańszego od stosowanych dotychczas. 

Urządzenie telewizyjno-komputerowe według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że z obrazu badanego obiektu, rejestro
wanego przez dwie kamery telewizyjne (1, 2) za pomocą kompa
ratorów (3 i 4), generatora skali (8) i generatora linii (9) sterują
cych licznikami (5, 6, 7) poszczególnych osi układu 
współrzędnych, do maszyny cyfrowej przesyłane są 
współrzędne tylko badanego punktu lub punktów. 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P. 208551 19.07.1978 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, Gliwice 
Polska (Lesław Zieleźnik, Teresa Szadkowska, Krzysztof Zio
ło). 

Miernik potencjału elektrod w wannach 
elektrolitycznych metodą komutacyjną 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania miernika, 
pozwalającego na dokładny pomiar potencjału elektrod w wan
nach elektrolitycznych. Miernik według wynalazku ma regulo
wane źródło prądowe (1), połączone z układem kluczującym 
(2) sterowanym napięciem z generatora kluczującego (3), który 
jest połączony szeregowo z anodą (A) wanny elektrolitycznej 
(W). Umieszczona w wannie elektrolitycznej (W) elektroda do
datkowa (ED) jest przyłączona do wejścia układu próbkującego 
z pamięcią (4) sterowanego za pomocą układu automatyki (5), 
wyjście którego przyłączone jest do połączonych równolegle 
wejść woltomierza cyfrowego (7) i wtórnika mocy (8). 

Natomiast wejście układu automatyki (5) sterowane jest 
napięciem (U) z wyjścia układu opóźniającego (6), na który 
podawane jest napięcie z generatora kluczującego (3). Napięcie 
(U\VE) pomiędzy elektrodą dodatkową (ED), a anodą (A) lub 
katodą (K) mierzone jest w momentach gdy układ kluczujący 
(3) wyłącza prąd zasilający wannę elektrolityczną. 

(2 zastrzeżenia) 

G01R 
G06F 

P. 211107 21.11.1978 

Nikolaj ViktoroviC Borovskíj, Leonid Valentinovi^ Ducho-
vskoj, Leonid MichajlovicV Popelí Vladimir Grigor'evic' Reznikov, 
Moskwa ZSRR (Nikolaj Viktorovi? őorovskij, Leonid Valentino
vi? Duchovskoj, Leonid Michajlovič Popel' Vladimir Grigoťeviř 
Reznikov). 
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G01R P. 211153 22.11.1978 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Tadeusz 
Kwaśniewski, Lesław Gąsiorowski, Marian Kącki. 

Sposób i u k ł a d fi l tracji cyfrowej 
ciągu impulsów p r z y p a d k o w y c h 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uśredniania ciągów 
przypadkowych impulsów. 

W sposobie według wynalazku impulsem wejściowym 
[S(t)J inicjuje są dodanie do wielkości wyjściowej określonej 
funkcją [Y(t)] stałej liczby (k). Następnie liczbę wyjściową 
zmienia się zgodnie z zawartą w układzie filtru cyfrowego funk
cją odpowiedzi impulsowej. Kolejnym impulsem inicjuje się 
kolejne dodanie stałej liczby do aktualnej liczby wyjściowej i jej 
zmianę zgodnie z kształtem funkcji odpowiedzi impulsowej. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
wyjście równoległe licznika rewersyjnego (3) oraz wejście 
równoległe podzielnika (4) dołączone są do jednego z wejść 
sumujących sumatora (1), a wyjście sumatora połączone jest 
poprzez przerzutnik (2) z wejściem równoległym licznika rewer
syjnego (3). Wejście impulsowe układu (We) połączony jest 
z wejściem pierwszego przerzutnika monostabilnego (5), którego 
wyjście połączone jest z.wejściem drugiego przerzutnika mono
stabilnego (6) i wejściem strobującym przerzutnika (2). 

Wyjście przerzutnika (6) połączone jest z wejściem prze
pisującym licznika rewersyjnego (3). Wynalazek znajduje zasto
sowanie w układach radiometrycznych, współpracujących z de
tektorami promieniowania jądrowego. (2 zastrzeżenia) 

Fig 2 

G01R P. 2J1160 23.11.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technik Komputerowych 
i Pomiarów, Warszawa Polska (Paweł Studziński, Krystyna Ada
mowicz, Roman Wyłupek, Jerzy Bodnár). 

Sposób zasilania cewek elektromagnesów 
zespołu przekaźników i układ do stosowania 

tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia strat mocy 
w cewce przekaźnika oraz kompensacji wpływów szkodliwych 
sprzężeń magnetycznych. 

Urządzenie do kontroli parametrów 
elektrycznych układów elektronicznych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie umożliwiające do
kładną kontrolę parametrów elektrycznych układów elektro
nicznych. Urządzenie zawierające blok sterowania i przetwarza
nia danych, do wyjść którego dołączona jest każda płyta 
z układami elektronicznymi, połączona z wyprowadzeniami 
kontrolowanego układu elektronicznego, według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że każda płyta (2) zawiera cztery 
dodatkowe układy przełączające (8, 9, 10, 11) i obwód sterują
cy (4), realizujący połączenie elektryczne wejścia sterującego 
wyjściowego układu przełączającego (6) z odpowiednim wyjś
ciem (5) bloku (1) sterowania i przetwarzania. 

Każdy z pierwszych dwóch dodatkowych układów przełą
czających (8, 10) załączony jest między wyjściem odpowiednie
go obwodu kompensacji (17, 18) i wejściem (40, 42) odpowied
niego wzmacniacza buforowego (16, 16'), a każdy z dwóch 
pozostałych dodatkowych układów przełączających (9, 11) jest 
załączony między wyjściem wzmacniacza buforowego (16, 16'). 
i wyprowadzeniem pierwszego rezystora (28, 29) dołączonym 
poprzez połączone ze sobą szeregowo odpowiednio drugi rezys
tor (30, 31) i przekaźnik (26, 27) do drugiego łącza (37), 
połączonego z odpowiednim wyprowadzeniem (3) kontrolowa
nego układu elektronicznego. 

Urządzenie według wynalazku jest przeznaczone do kont
roli dużych układów scalonych, wykorzystywanych w urządze
niach pamięci operacyjnej i w mikroprocesorach. 

(1 zastrzeżenie) 



Nr 15 (173) 1980 BIULETYN URZł;DU PATENTOWEGO 77 

Układ według wynalazku ma zasilany z prostownika (PR), 
programowany sterowany z układu sterującego (US), stabilizator 
(ST) oraz dwójnik ograniczający (DST). Wynalazek znajduje 
zastosowanie w zespołach wejściowych woltomierzy cyfrowych 
o dużej czułości. 

Sposób zasilania cewek elektromagnesów zespołu przekaź
ników polega na tym, że na połączone razem końce cewek 
elektromagnesów przekaźników (CE, CEn) poddaje się prog
ramowane napięcie stabilizowane, które jest sumą napięcia 
stałego o wartości nieco wyższej od napięcia zwalniania przekaź
ników (Uzw) i impulsów prostokątnych o stałej lub przemiennej 
częstotliwości powtarzania, amplitudzie zapewniającej w sumie 
z napięciem stałym w czasie trwania impulsów, taką wartość 
napięcia, która zapewnia zadziałanie przekaźnika i czasie trwa
nia każdego impulsu większym od maksymalnego czasu zadzia
łania przekaźnika, przy czym na niepobudzone cewki elektro
magnesów, dla których włączone z nimi w szereg sterowane 
elementy kluczujące (Ki) są rozwŁite podaje się niewielkie 
napięcie wstecznej polaryzacji (2 zastrzeżenia) 

G01R P. 211224 25.11.1978 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Technik Komputerowych 
i Pomiarów, Warszawa, Polska (Mieczysław Szczepaniak). 

Układ do ciągłego sprawdzania 
pojemności źródeł zasilania 

Przedmiotem wynalazku jest układ do ciągłego sprawdza
nia pojemności źródeł zasilania, pojemności źródeł zasilania 
umożliwiający testowanie źródła w prosty sposób, w bardzo 
dużych odstępach czasu. 

Układ według wynalazku zbudowany jest z generatora 
(G), licznika (L) i układu koincydencyjnego (B). Wyjście genera
tora (G) połączone jest z wejściem licznika (L) i jednym z wejść 
układu koincydencyjnego (B) do którego dołączone są również 
wyjścia licznika (L). 

Ukła przeznaczony jest do ciągłego sprawdzania pojem
ności źródeł zasilania, zwłaszcza źródeł zasilania w urządze
niach sygnalizacyjnych. (1 zastrzeżenie) 

Układ do pomiaru uchybu kątowego 
przekładnika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia praco
chłonności przy ocenie jakości przekładników w procesie ich 
produkcji 

G01R P. 217495 T 31.07.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Kablowego 
„Energokabel" Ożarów Mazowiecki, Polska (Wojciech Kończal, 
Jerzy Ciehal). 

Układ ma przetwornik (1) mocy czynnej lub fazy na 
napięcie stałe, którego zaciski napięciowe (2, 3) połączone są ze 
źródłem regulowanego napięcia (4) poprzez regulator fazy (5) 
i regulator modułu (6) natomiast zaciski prądowe (7, 8) włączo
ne są poprzez styki (9, 10, 11, 12) przełącznika szeregowo 
z uzwojeniem pierwotnym przekładnika, a poprzez styki (14, 15, 
16, 17) szeregowo z uzwojeniem wtórnym (18) przekładnika, 
przy czym styki (19, 20) przełącznika połączone są ze zmienną 
opornością (21) o stałej czasowej równej stałej czasowej opor
ności obwodu prądowego przetwornika, która to oporność 
włączona jest szeregowo z uzwojeniem wtórnym (18), lub pier
wotnym (13) przekładnika. (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 217249 T 19.07.1979 

Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Teifa", Bydgoszcz, 
Polska (Andrzej Gobis, Andrzej Patzer). 

Fotoelektroniczny układ ze światłowodem 
do pomiaru prądu wysokiego napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania wygodne
go w eksploatacji układu pomiarowego prądi' wysokiego napię
cia. 

Układ zawierający mostek prostowniczy zbudowany na 
diodach półprzewodnikowych, w przekątnej, którego włączona 
jest dioda elektroluminescencyjna, według wynalazku charakte
ryzuje się tym, że strum ń światła diody elektroluminescencyj
nej (5) prowadzony jest światłowodem (8) do fotodetektora 
(10). (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 217522 T 31.07.1979 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Biuro 
Projektów Górniczych, Gliwice, Polska (Zdzisław Duda, Stefan 
Frycz, Dominik Pilarz, Stanisław Skoczek). 



78 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 15(173) 1980 

Układ elektryczny do kontroli stanu izolacji 
obwodów głównych napędów prądu stałego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
o większej czułości w stosunku do układów stosowanych do
tychczas. Układ według wynalazku ma dzielnik pomiarowy (Rl , 
R2) rozdzielony diodami (Dl i D2) połączonymi przeciwsobnie. 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P. 217679 T 10.08.1979 

Polskie Koleje Państwowe, Centralny Ośrodek Badań 
i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa, PoUka (Andrzej 
Kazimierczak, Jerzy Flis, Janusz Dyduch, Janusz Tomczyński). 

Układ do pomiaru rezystancji 
łączników szynowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
pozwalającego na bezpośredni pomiar rezystancji łącznika 
szynowego. 

Układ według wynalazku ma transformator (TR), którego 
uzwojenie pierwotne (a) połączone jest z generatorem (1) i ukła
dem pomiarowym (2) natomiast uzwojenie wtórne (b) połączo
ne jest z łącznikiem szynowym (3). (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 217762 T 14.08.1979 

Główny Urząd Telekomunikacji Międzymiastowej, Cent
ralne Laboratorium Telekomunikacji Międzymiastowej, Warsza
wa, Polska (Andrzej Dumicz, Tadeusz Tęskny, Maciej Pallasch). 

Sposób oraz układ do stwierdzania 
czy częstotliwość sygnału mieści się 
w zadanym przedziale częstotliwości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiej oceny badane
go sygnału w prostym konstrukcyjnie układzie. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że i częstotli
wość badanego sygnału (T w e ) dzieli się przez 2, a następnie 
półokres uzyskanego sygnału (wb) porównuje się z czasem 
trwania impulsów (wd, we) stanowiących granice zadanego 
przedziału częstotliwości A T. 

Układ według wynalazku ma na wejściu dzielnik częstotli
wości (Dz) i przerzutnik zerujący (P3 ) oraz przer/utnik maksy
malny (Pj ) i przerzutnik minimalny (P2 ), które poprzez układ 
różnicy symetrycznej (B) połączone są z przcrzutnikiem wyjś
ciowym (P4) układu. Wynalazek znajduje zastosowanie w tele
komunikacji zwłaszcza dla sygnałów o niskich częstotliwościach 
poniżej 1000 Hz. (2 zastrzeżenia) 

G01R P. 218144 T 04.09.1979 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej Pra
łat, Ryszard Wroczyński, Ryszard Jasina). 

Układ detektora amplitudy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia skutecznoś
ci kompensacji wpływu zmian temperatury otoczenia na charak
terystykę detekcji, zwłaszcza dla małych napięć wejściowych. 

Układ detektora zbudowany jest w postaci dwóch obwo
dów, z których każdy składa się z półprzewodnikowego elemen
tu (D) połączonego szeregowo z obciążającym rezystorem (R3), 
przy czym obwody te są wyposażone w polaryzujące elementy 
(E Rl , R2), dołączone szeregowo i równolegle, a każda z tak 
utworzonych gałęzi jest dołączona do źródła (E) stałego 
napięcia, tworząc układ symetryczny. Wspólne punkty połączeń 
tych elementów (D) z obciążającymi rezystorami (R3) stanowią 
wyjście układu detektora. 

Układ według wynalazku znajduje zastosowanie zwłasz
cza w urządzeniach automatyki i aparaturze geofizycznej. 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P. 218246 T 07.09.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji, 
Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Katowice, Polska 
(Grzegorz Dziurowicz, Antoni Daniłow, Maksymilian Hadrych, 
Maciej Dąbrowski). 

Optoelektroniczny układ do kontroli 
ciągłości obwodu elektrycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu do 
wykrywania przerwy powstałej wskutek przepalenia bezpiecz
nika w obwodzie zasilanym napięciem ze źródła prądu zmien
nego lub stałego o dowolnej polaryzacji. 

Układ wyposażony jest w element pamięci (P) połączony 
z wyjściem b'oku detekcji (DT). Na we;ście bloku detekcji (DT) 
jest włączony dodatkowy fototranzystor (21), równolegle i ist
niejącym fototranzystorem (1F). Dodatkowy fototranzystor 
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(2F) tworzy się wraz z diodą luminescencyjną (2De) drugi 
transportor (2TO), który wchodzi w skład drugiego obwodu 
kontrolnego (2) utworzonego przez diodę (2D2) połączoną 
katodą poprzez rezystor (2RJ) i diodę (2D3) z bezpiecznikiem 
(B), oraz anodą poprzez rezystor (2R2) i odbiornikiem (O). 

(2 zastrzeżenia) 

G01R P. 218272 T 13.09.1979 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Roman 
Dworak, Paweł Krzystolik, Lech Pasterny, Piotr Krzystolik, 
Marian Strzoda, Stanisław Stawowczyk). 

Przyrząd do pomiarów prądów błądzących 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania przyrządu 
umożliwiającego wskazania wartości skutecznej superpozycji 
długotrwałych stałych i zmiennych prądów błądzących nieza
leżnie od ich polaryzacji na wyehyłowym mierniku oraz jedno
czesną sygnalizację stanu przekroczenia przez c?łkę kwadratu 
natężenia krótkotrwałych impulsów prądu wartości zapłonowej 
danego typu zapalnika. 

W przyrządzie według wynalazku w przekątną wyjściową 
diodowego mostka Graetza jest włączony szeregowo wychyło-
wy miernik (7) i diodowe złącze transoptora (8). Natomiast 
jeden koniec tranzystorowego złącza transoptora jest dołączony 
do wejścia układu wzmacniającego lub progowego, przy czym 
wejście to jest zwarte równoległym rezystorem (10) i równoleg
łym kondensatorem (11). (1 zastrzeżenie) 

G01T P. 220870 28.12.1979 

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Grzegorz 
Hahn, Bogdan Dylejko, Witold Grużdż, Tadeusz Laskus, Woj
ciech Stan, Krystyna Morawska). 

P ó ł p r z e w o d n i k o w y d e t e k t o r promieniowania 
jonizującego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wytrzyma
łości detektora na przebicie wstecznym napięciem polaryzują
cym oraz poprawienia odporności detektora na zewnętrzne 
warunki atmosferyczne, jak również polepszenia parametrów 
roboczych detektora. 

Detektor według wynalazku stanowi półprzewodnikową 
strukturę złącza p-n lub p-i-n fotodiody. Detektor zawiera 
złącze (1) z kontaktem (2) uformowane na podłożu warstwy 
szklanej (3). Ponad złączem umiejscowione jest okienko wejścio
we wykonane z folii (7) pokrytej warstwą aluminium (8). 

(1 zastrzeżenie) 

G05B P. 211471 04.12.1978 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „BIPROHUT", 
Gliwice, Polska (Janusz Popiel, Wacław Pawlak). 

Cyfrowy programowalny układ sterowania 
pozycyjnego napędów elektrycznych 

Przedmiotem wynalazku jest cyfrowy programowalny uk
ład sterowania pozycyjnego napędów elektrycznych znajdujący 
zastosowanie w przypadku mechanizmów napędzanych w funk
cji drogi. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
w którym możliwe jest kształtowanie względne korygowanie 
charakterystki sterowania napędu stosownie do wymagań tech
nologicznych. 

W układzie według wynalazku sygnał (4) wyzerowywania 
licznika rewersyjnego (7), sygnał (5) zezwolenia na wpis do 
licznika rewersyjnego (7), sygnał (6) blokady kierunku „ t " 
zliczania licznika rewersyjnego (7), liczba dwójkowo-dziesiętna 
(8) reprezentująca zadany dystans oraz ciąg impulsów (20) 
reperezentujący aktualną pozycję mechanizmu są wprowadzane 
do licznika rewersyjnego (7). Ponadto sygnał (6) jest podawany 
na wejście wzmacniacza (11) wysterowującego przekaźnik (12), 
a sygnał (26) stanu zerowego licznika rewersyjnego (7) jest 
przesyłany do: Układu sterującego (3), licznika końcowego 
zliczania (27), wzmacniacza NOR (35) i przerzutnika (28). Stany 
wyjściowe (21) licznika rewersyjnego (7) są przekazywane do 
deszyfratora (22), przy czym wyjścia deszyfratora (22) są 
przyłączone do selektrora co m-tego stanu (23), a wyselekcjono
wane stany (24) są wprowadzone na wejścia programatora 
klawiszowego (15). 

Wyjścia programatora klawiszowego (15) są połączone 
z częścią wejść selektora diodowego (25) a odpowiednio 
zrównoleglone wyjścia selektora diodowego (25) połączone są 
z wejściami przetwornika cyfrowo-analogowego, którego wyjście 
poprzez normalnie otwarty styk przekaźnika (13) jest połączone 
z wejściem analogowego układu regulacji prędkości obrotowej 
napędu, a sygnał (32) stanu wyjściowego licznika końcowego 
zliczania (27) jest wprowadzany do deszyfratora (33). 

(1 zastrzeżenie) 
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G05B P. 211811 14.12.1978 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, Gliwi
ce, Polska, Zakłady Automatyki Przemysłowej „MERA-ZAP", 
Ostrów Wielkopolski, Polska (Maciej Kulawik, Marian Kidawa, 
Ryszard Siurek, Piotr Wypiór, Jan Wajler, Dariusz Cygankiewicz, 
.Tan Debudaj, Jan Dębieć, Zbigniew Rymarski, Jerzy Dąbrowski, 
Zbyszko Machowicz). 

Uk ład przełączania regulatorów napięcia 
s ta łego po łączonych w zespó ł ak tywnej 

rezerwy 

Układ według wynalazku rozwiązuje zagadnienie bcz-
przerwowego zasilania urządzeń o dużej odpowiedzialności działa
nia, które wymagają źródła napięcia o wysokiej jakości. 

Układ ma w każdym z regulatorów składowych włączony 
element oporowy (Rl) pomiędzy wyjście prądowe (wy i), 
a napięciowe (wy u). 

Natomiast pomiędzy wyjście napięciowe (wy u), a obcią
żenie ma włączony przełącznik elektroniczny (K) sterowany 
diodą oddzielającą (Do). (2 zastrzeżenia) 

Układ sprzężenia zwrotnego zwłaszcza 
do impulsowych przetworników napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
umożliwiającego automatyczne przechodzenie z zakresu stabili
zacji napięcia w zakres stabilizacji prądu z ograniczeniem tempe
raturowym w zależności od tego czy pierwszy wzmacniacz czy 
też blok zabezpieczający wysyła większy sygnał. 

G05B 
B230 

P. 212055 21.12.1978 

Układ sprzężenia zwrotnego zwłaszcza do impulsowych 
przetworników napięcia ma wzmacniacz różnicowy w połącze
niu nieodwracającym fazy, realizujący porównanie sygnału 
z wyjścia stabilizatora z sygnałem z pierwszego źródła napięcia 
oraz wzameniacz pracujący w układzie komparatora połączony 
wyjściem swym z wejściem stabilizatora, a ponadto ma generator 
przebiegu okresowego przedziałami monotonicznego i połączo
ny ze stabilizatorem blok zabezpieczeń nadprądowych i tempera
turowych, przy czym, pomiędzy wyjściem wzmacniacza różnico
wego (Wl) a wejściem ( - ) wzmacniacza (W2) pracującego w uk
ładzie komparatora włączony jest blok M) wybierający maksy
malną wartość przebiegu czasowego spośród sygnałów z wyjścia 
wzmacniacza różnicowego (Wl) i bloku zabezpieczeń nadprądo
wych i temperaturowych (CT) oraz układ sumujący (S) sygnał 
z generatora przebiegu okresowego (G) z sygnałem z w yjścia 
bloku wybierającego (M). i1 •»»«tnęeżenie) 

G05B P. 211934 18.12.1978 

Zakłady Radiowe ,-RADMOR", Gdynia, Polska (Zbigniew 
Petrykowski, Lechoń Całun). 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicz
nego „POLA" I-I LGOS", Czechowice-Dziedzice, Polska (Wła
dysław Nikiel, Zbigniew Witkowski). 

Elektroniczny czujnik położenia 

Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny czujnik poło
żenia dla odwijanej taśmy lub drutu z bębna, którego zadaniem 
jest regulowanie prawidłowego podawania materiału w automa
tach obróbczych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia szybkiej 
i niezawodnej regulacji wielkości zwisającego materiału między 
bębnem odwijającym a automatem obróbczyrn. 

Elektroniczny czujnik położenia według wynalazku ma 
układ ogólny składający się z dwóch układów logicznej negacji 
(I i II), przerzutnika (III), wzmacniacza (IV) i układu wykonaw
czego (V) w którym do wejść (3 i 4) układów logicznej negacji 
(I i II) są włączone elektrody metalowe (5 i 6) o potencjale 
względem zera dodatnim ( + U), zaś zero zasilania ogólnego 
układu ma podłączone z masą bębna odwijającego (0). Nadto 
do wyjść (7 i 8) układów logicznych (I i II) jest włączony 
przerzutnik (III) do którego dalej podłączony jest szeregowo 
wzmacniacz (IV), a następnie do wyjścia (16) również szeregowo 
układ wykonawczy (V). (1 zastrzeżenie) 
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G05B P. 212352 28.12.1978 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szczecin, 
Polska (Włodzimierz Kwiecień, Jan Degórski, Marek Królak, 
Ryszard Staszewski). 

Układ zdalnego sterowania spawarką, 
szczególnie spawarką prostownikową 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
umożliwiającego. zdalne przesterowywanie natężenia prądu 

spawania spawarki z kontrolą wartości ustawianego prądu spawa
nia jak również możliwość automatycznego wyłączania spawarki 
w czasie przerw w spawaniu, jeżeli są one dłuższe od 8 sekund. 

W skład układu wchodzi spawarka (A), układ sterujący 
(B) i sterownik (C). Układ zawiera zespół przekaźników (12, 14 
i 17), z których każdy na swoim wyjściu ma włączony jeden 
z gałęzi szeregowo połączonych oporników (13, 15 i 16), a war
tość spadków napięć na tych opornikach dobierana jest zależnie 
od kierunku regulacji prądu spawania poprzez zwieranie końców
ki kabla spawalniczego z jednym z oporników (20 lub 21) 
sterownika (C), który wyposażony jest dodatkowo we wskaźnik 
(22) wartości nastawianego prądu spawania. 

Przekaźnik (17) ma zestyk (17a) do załączania stycznika 
(2) spawarki, przy czym zestyk ten po przerwaniu spawania 
rozłączany jest przez przekaźnik z kilkusekundowym opóźnie
niem. 

Układ według wynalazku ma zastosowanie w spawalnic
twie do zdalnej regulacji natężenia prądu spawania, przy czym 
przesyłanie sygnałów sterujących dokonywane jest za pośred
nictwem kabla spawalniczego. (3 zastrzeżenia) 

łączonego z przekaźnikowym sumatorem (4). Układ ma genera
tor (1) impulsów połączony z dwoma zespołami (2, 3) formo
wania impulsów wyjściowych, połączonych na wyjściu z suma
torem (4) a na wejściu poprzez elektroniczny sumator (5) z gene
ratorem (1) i dodatkowo ze wzmacniaczem (6). Wyjścia zespo
łów (2, 3) są połączone z sumatorem (4) poprzez wzmacniacze 
(19, 20) a generator (1) jest połączony z tymi zespołami po
przez strobujące wejścia (18). 

Układ ma zastosowanie do różnych napędów, zwłaszcza 
do silników elektrycznych komutatorowych prądu zmiennego. 

(1 zastrzeżenie) 

G05D P. 211939 19.12.1978 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska (Janina 
Zagórska, Czesław Eysymontt, Waldemar Rączko). 

G05D P. 211805 12.12.1978 

Kombinat Maszyn Włókienniczych Polmatex-Wifama, 
Łódź, Polska (Henryk Jędrzejczak, Bożena Łuczak). 

Układ regulacji impulsowej prędkości 
obrotowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia dokładnej 
regulacji impulsowej przy wyeliminowaniu oscylacji wewnętrz
nej. 

Układ składa się z połączonych ze sobą kolejno od strony 
wejścia, tachometrycznej prądniczki (10) i inercyjnego elementu 
(9) oraz sumacyjnego węzła (7) sprzężonego z zadajnikiem (8) 
obrotów regulowanych i z różnicowego wzmacniacza (6), a od 
strony wyjścia z całkującego elementu (12) wykonawczego po-

Układ pomiarowy i regulacji temperatury 
i wilgotności szczególnie w komorach 

wędzarniczo-parzelniczych 

Przedmiotem wynalazku jest układ pomiarowy i regulacji 
temperatury i wilgotności, szczególnie w komorach wędzarni
czo-parzelniczych, stosowanych w przemyśle mięsnym przy pro
dukcji wędlin. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
mogącego pracować w urządzeniach o dużym zapyleniu i zady
mieniu. 

Układ składa się z dwóch obwodów pomiarowych, przy 
czym każdy z nich ma regulator temperatury (1, 8) z czujnikiem 
suchym lub mokrym. Wyjście regulatora temperatury połączone 
jest z łącznikiem elektrycznym (4, 10) który łączy się z kolei 
z zaworem (5, 11) elektromagnetycznym do sprężonego powiet
rza oraz zaworem pneumatycznym (7, 13) do regulacji dopływu 
pary suchej lub mokrej. (1 zastrzeżenie) 
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G05D P. 212334 30.12.1978 Układ sterowania wirówki elektromedycznej 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Spółdzielnia Pracy 
„Mechanika Precyzyjna", Warszawa, Polska (Antoni Dmowski, 
Andrzej Ruda, Jan Fabianowski, Tadeusz Kołodziejczyk). 

Układ sterowania wirówki 
elektromedycznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
zabezpieczającego pracę pełnego cyklu technologicznego do 
momentu zatrzymania wirówki wyłączającego spod napięcia 
zasilającego silnik wirówki i przełączającego w stan hamowania 
w przypadku gdy wystąpi uszkodzenie bloku pomiaru prędkości 
obrotowej oraz umożliwiającego załączenie wirówki tylko 
w przypadku, gdy uprzednio wirnik wirówki znajdował się 
w stanie zatrzymania i wszystkie styki bezpieczeństwa były zam
knięte. 

Układ według wynalazku, charakteryzuje się tym, że 
sygnał z bloku (BPPO) pomiarowego prędkości obrotowej po

przez szeregowo włączony rezystor (Rl) doprowadzony jest do 
wejścia (2) wzmacniacza (WO) operacyjnego, którego wejście (3) 
przez szeregowo włączony rezystor (R2) połączony jest z prze
wodem zerowym (OV) napięcia zasilającego. Wyjście (6) wzmac
niacza (WO) jest połączone przez szeregowo włączony rezystor 
(R4) z bazą tranzystora (IT). 

Ponadto wejście (2) i wyjście (6) wzmacniacza (WO) jest 
zbocznikowane przez równolegle połączone rezystor (R3) i kon
densator (Cl). Natomiast równolegle do złącza emiter - baza 
tranzystora (IT) jest włączona dioda (ID) zaś kolektor tego 
tranzystora poprzez szeregowo włączony rezystor(R5) jest połą
czony z przewodem (-Uz) napięcia zasilającego. 

Ponadto kolektor tranzystora (IT) przez szeregowo 
włączone przycisk (S), diodę (2D), rezystor (R6) i diodę (3D) 
jest połączony z bazą tranzystora (2T) i przez szeregowo 
włączoną diodę (4D) połączony jest z katodą diody (3D) 
i z kondensatorem (C2) połączonym z przewodem zerowym 
(OV) napięcia zasilającego oraz przez szeregowo włączony rezys
tor (R7) połączony jest z bazą tranzystora (4T) i blokiem (BZI) 
zadawanie prądu. Natomiast kolektor tranzystora (4T) przez 
szeregowo włączony rezystor (R8) jest połączony z przewodem 
(-Uz) napięcia zasilającego, zaś przez szeregowo włączoną 
diodę (5D) i diodę (6D) w kierunku przewodzenia, połączony 
jest z bazą tranzystora (2T), przy czym połączenie anody diody 
(5D) i katody diody (6D) przez styk (1P4) jest połączone 
z przewodem zerowym (OV) napięcia zasilającego oraz przez 
szeregowo włączoną diodę (7D) i rezystor (R9) z katodą diody 
(3D). Emiter tranzystora (2T) jest połączony z blokiem (BZPR) 
zadawania prądu rozruchu i przez szeregowo włączony rezystor 
(Rll) jest połączony z bazą tranzystora (3T), którego emiter 
jest połączony z przewodem zerowym (OV) napięcia zasilające
go. (1 zastrzeżenie) 

G05D P. 212336 30.12.1978 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Spółdzielnia Pracy 
„Mechanika Precyzyjna", Warszawa, Polska (Antoni Dmowski, 
Andrzej Ruda, Jan Fabianowski, Mirosław Bielacki). 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
zapewniającego przełączanie styków roboczych przekaźnika 
w obwodzie zasilania silnika wirówki elektromedycznej bezprą-
dowo. 

Układ według wynalazku, charakteryzuje się tym, że 
sygnał zadający wartość prędkości obrotowej z potencjometru 
(P) włączanego do zacisków napięcia (Uz) zasilającego, przez 
rezystor (Rl) jest doprowadzony do wejścia (-) odwracającego 
fazę wzmacniacza (WO) operacyjnego, jednocześnie wejście (-) 
przez rezystor (R2) jest połączone z wyjściem wzmacniacza 
(WO) operacyjnego, które przez szregowo włączony rezystor 
(R3) jest połączone z wejściem bloku (BRPO) regulacji prędkoś
ci obrotowej. Wejście (+) nieodwracające fazę wzmacniacza 
(WO) przez szeregowo włączoną diodę (3D) i rezystor (R5) jest 
połączone z przewodem napięcia (Uz) zasilającego. Ponadto 
wejście (+) wzmacniacza (WO) przez szeregowo włączony rezys
tor (R4) $ diodę (2D) jest połączone z pierwszym zaciskiem 
cewki przekaźnika (IP), której drugi zacisk jest połączony 
z przewodem napięcia (Uz) zasilającego. 

Pierwszy zacisk cewki przekaźnika (IP) jest ponadto połą
czony przez szeregowo włączony przycisk (S) i przycisk (DS) 
z kolektorem tranzystora (T), którego baza jest połączona z blo
kiem (BST) sterowania wirówki, zaś emiter jest połączony 
z przewodem (OV) zerowym napięcia (Uz) zasilającego, 
z którym poprzez styk (1P1) czynny przekaźnika (IP) połączo
na jest anoda diody (3D), natomiast równolegle do cewki 
przekaźnika (IP) są dołączone dioda (1D) i kondensator (C), 

(1 zastrzeżenie) 

G05D P. 216132 05.06.1979 

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „PRE-
DOM-POLAR", Wrocław, Polska (Przemysław Heiliczko, Jan 
Nowicki, Karol Popiel). 

Układ elektroniczny sterujący zasilaniem 
zbiornika wodą zimną i ciepłą 

Przedmiotem wynalazku jest układ <.f"ktroniczny sterują
cy zasilaniem zbiornika wodą zimną i ciepłą, mający zastosowa
nie w automatycznych pralkach, zmywarkach do naczyń oraz 
innych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układa 
dającego możliwość przełączania zaworów z wodą zimną i ciep
łą. 

Układ według wynalazku ma elektroniczny termostat 
(ET) zbudowany z zasilacza sieciowego na trafo oraz. prostowni
ka (M), zasilający czujnik termistorowy (TR) poprzez rezystor 
(R,J i (P) dając sygnał na układ różnicowy zbudowany na 
tranzystorach (T1.T2) i (T3) rezystorach (R,, R3, R4> R5, R6, 
R7, R8, Rg, R, o ) i (R, i ) sterujący jednocześnie poprzez rezys
tor (Rx , ) i (Ri 2 ) tranzystor (T4 ) przełączający przekaźnik (PR) 
oraz poprzez rezystorfR, 5 i R I 4 ) tranzystor (Ts ), który steruje 
wyłącznikiem zbudowanym na tranzystorach (lii, i TïQ 
wyłączającym grzejnik (G) po osiągnięciu zadanej temperatury. 

(2 zastrzeżenia) 
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G05D 27.08.1979 

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych, 
Opole, Polska (Jerzy Przybylski, Kazimierz Heimroth). 

Elektroniczny układ sterowania pracą 
urządzeń, zwłaszcza odpylających 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania elektro
nicznego układu sterującego przy pomocy którego zapewnione 
będzie prowadzenie optymalnego procesu regenerac,: odpylaczy. 

Elektroniczny układ sterowania pracą urządzeń, zwłaszcza 
odpylających, ma układ wejściowy (1) zaopatrzony w przełącz
nik (L) rodzaju pracy. Układ wejściowy składa się z czujnika 
ciśnieniowego (C) na filtrze, przerzutnika statycznego (P)f zegara 
cyfrowego (Z). Ich wyjścia łączą się poprzez przełącznik (L) 
z wejściem przerzutnika statycznego cyklu praca-przerwa (2) zaś 
wyjścia przerzutnika (2) są połączone z przerzutnikiem mono-
stabilnym (3) i multiwibratorem impulsów (5). Przerzutnik (3) 
jest połączony z generatorem wielostanowym (4) mającym czte
ry wyjścia przyłączone, jedno do wejścia licznika (10), dwa do 
wejść dekodera (6) i jedno do wejścia dekodera (7) a multiwibra-
tor impulsów (5) również jest przyłączony do następnych wejść 
dekoderów <6 i 7). Do kolejnych wejść dekoderów (6 i 7) jest 
jeszcze przyłączane jedno wyjście licznika impulsów (10), które
go drugie wyjście jest połączone z wejściem przerzutnika mono-
stabilnego (8). Jego wyjście po rozgałęzieniu łączy się z prze
rzutnikiem (2) i zegarem cyfrowym (Z). (2 zastrzeżenia) 

G05D P. 218014 T 28.08.1979 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Czesław Mar-
ciak). 

Układ do regulacji poziomu oświetlenia 

Przedmiotem wynalazku jest układ do regulacji poziomu 
oświetlenia na przykład w salach kinowych, teatralnych czy 
audiowizualnych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
charakteryzującego się dużą możliwością programowania oświet
lenia w zależności od liczby potencjometrów zadających. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że syg
nał z bloku zadania (1) podany jest na komparator (2) na in-
tegnator (3), który połączony jest z tyrystorowym członem 
mocy (4). (3 zastrzeżenia) 

G05F 1 ». 208488 17.07.1978 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „POLON", 
Zakład Urządzeń Przemysłowych, Kraków, Polska (Witold To
maszewski). 

Układ elektroniczny zasilacza stabilizowanego, 
zwłaszcza dla elektroenergetycznej automatyki 

zabezpieczeniowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania zasilacza 
o dużej sprawności przetwarzania mocy, dużej niezawodności 
pracy oraz dużej dokładności kontroli napięć wyjściowych. 

Układ zasilacza składający się ze stabilizatora impulsowego 
półmostkowej przetwornicy stabilizatorów o działaniu ciągłym 
oraz bloku kontroli napięć połączonych szeregowo, według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że w bloku stabilizatora 
impulsowego (Sj) baza szeregowego tranzystora kluczującego (T) 
jest połączona z kondensatorem opóźniającym (C0) poprzez 
rezystor polaryzujący (R p ) , przy czym jeden biegun kondensato
ra opóźniającego (C0) połączony jest z masą układu, a drugi 
z kolektorem tranzystora (T) poprzez rezystor opóźniający 
(Ro). Równolegle do rezystora opóźniającego (R0) włączona 
jest dioda (D). Emiter tranzystora kluczującego (T) połączony 
jest natomiast poprzez rezystor wzbudzający (R w ) z bazą tran
zystora (T2) pracującego w bloku półmostkowej przetwornicy 
(Pp), przy czym szeregowo z uzwojeniem wzbudzającym (W2) 
i emiterem tranzystora (T2) włączony jest dwójnik złożony 
z diody (Di) i równoległego kondensatora bocznikującego (Cb). 

(3 zastrzeżenia) 



G05G P. 218301 T 12.09.1979 

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókienniczego, 
Łódź, Polska (Władysław Blus). 

Urządzenie do regulacji prędkości 
wpływu gazu do atmosfery 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy urządzenia cha
rakteryzującego się uproszczoną konstrukcją i łatwym monta
żem umożliwiającym utrzymywanie stałej prędkości wylotowej 
spalin w kominie. 

G06F P. 211155 22.11.1978 

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, Polska (Jan 
Wrona). 

Układ umożliwiający pracę dwóch 
lub większej liczby mikroprocesów 

ze wspólną pamięcią operacyjną 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
wieloprocesorowej organizacji komputera ze wspólną pamięcią 
operacyjną. Układ jest wyposażony w jeden zegar taktujący (2) 
oraz odpowiednią liczbę układów opóźniających (3, ,...,3]NT_|) 
połączonych szeregowo. Każdy z mikroprocesorów (1 2 , . . . ,1N) 
otrzymuje z zegara (2) impulsy opóźnione przez jeden odpo
wiedni układ opóźniający (3t ,...,3(N_i) W stosunku do po
przedniego mikroprocesora. Ponadto układ jest wyposażony 
w specjalny układ kontroli (6), którego zadaniem jest przełącze
nie szyny danych i szyny adresowej jednego z mikroprocesorów 
(1 , , 12 , . . .1N) na szynę danych i szynę adresową pamięci opera
cyjnej (5) w przypadku korzystania mikroprocesora z pamięci 
(5). Zadaniem układu kontroli (6) jest również uniemożliwienie 
skorzystania z pamięci operacyjnej (5) jednocześnie dwu lub 
większej liczbie mikroprocesorów ( l , , 12,...,IN), poprzez poda
nie na odpowiednie mikroprocesory sygnału „stop" wstrzymują
cego ich pracę. Taki układ, dzięki prostocie rozwiązania zape
wnia bezawaryjną pracę systemu komputerowego oraz niskie 
koszty produkcji. (1 zastrzeżenie) 

Urządzenie do regulacji prędkości wypływu gazu do at
mosfery, charakteryzuje się zmiennym prześwitem wylotowym 
spalin w kominie, dzięki zastosowaniu elastycznej dętki (2) 
z podłączonym przewodem (6) sprężonego powietrza. Wielkość 
prześwitu jest regulowana dopływem lub odpływem powietrza, 
zależnie od aktualnej prędkości wylotowej spalin. 

Urządzenie ma kolistą obudowę (1) przymocowaną do 
wierzchołka komina, przy czym do wewnętrznej płaszczyzny 
obudowy przytwierdzona jest obręczą (3) dętka (2) z umiesz
czonym wewnątrz obciążającym pierścieniem (4). 

(2 zastrzeżenia) 

G06D P. 206822 16.05.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informatyki 
„MERAMAT" przy Warszawskich Zakładach Urządzeń Informa
tyki „MERAMAT", Warszawa, Polska (Andrzej Mioduszewski, 
Romuald Turyński, Witold Witkowski). 

Sposób automatycznego rozładowania 
taśmy w pamięciach taśmowych z buforem 

pneumatycznym oraz układ realizujący 
ten sposób 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że pod 
wpływem sygnału (RB) ROZŁADUJ BUFOR wytwarza się 
sygnał sterujący obrotem rolki napędowej w kierunku wybrania 
taśmy z jednego z buforów, przy czym obrót rolki napędowej 
powoduje jednocześnie wytworzenie sygnału blokującego stero
wanie ze strefy szpuli współpracującej z tym buforem i inicjują
cego napęd słabomomentowy tej szpuli w kierunku nawijania 
taśmy na tę szpulę wskutek czego taśmę wyprowadza się z tego 
bufora. Układ do realizacji sposobu charakteryzuje się połącze
niem bloków funkcjonalnych z wyjątkiem połączeń bloku (1) 
i układu (3) z blokiem (2) oraz wyjść bloku (2) wyprowadzają
cych sygnały (SRŁ, BOT), (Z), (SZSL) w połączeniu z układem 
(5), układem (6) i układem (19). (2 zastrzeżenia) 

G06G P. 209900 26.09.1978 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 101558 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomia
rów, Wrocław. Polska (Czesław Osiński, Kazimierz Szulc). 
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Elektroniczny układ do przetwarzania położenia 
potencjometru na sygnał prądu stałego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
umożliwiającego liniową zmianę nachylenia charakterystyki 
piądu wyjściowego w funkcji położenia zakresowego potencjo
metru, przy dwuprzewodowym systemie zasilania jak i przy 
trój przewodowym systemie zasilania przy zmianach prądu wyj
ściowego od zera do wartości maksymalnej żądanego standardu 
w funkcji pełnego zakresu wychylenia potencjometru sterujące
go. 

Układ według wynalazku ma rezystancyjny czwórnik (2) 
utworzony z dwóch rezystorów (R5 i R6) oraz zakresowego 
potencjometru (Pz) połączonego skrajnymi zaciskami równoleg
le z rezystorem (R5), którego jeden koniec jest połączony 
z trzecim rezystorem (R3) mostka ( i ) . Suwak zakresowego 
potencjometru jest połączony poprzez odbiornik (3) ze źródłem 
(4) zasilającym cały układ. Drugi rezystor (R6) wchodzący 
w skład czwórnika (2) jest połączony swym końcem stanowią
cym zacisk czwórnika z węzłem (B) połączonym z ujemnym 
zaciskiem stabilizatora (5). (2 zastrzeżenia) 

Tablica według wynalazku charakteryzuje się tym, że m;i 
blok sterowania (1) sprzężony z deszyfratorem (2) i blokiem 
sygnalizacyjnym (8) oraz blok wejściowy (3) lub odbiornik 
transmisji szeregowej połączony elektrycznie z komputerem (5) 
blokiem sterującym (1) i deszyfratorem (2). Ponadto deszyfratoi 
(2), blok wejściowy (3) lub odbiornik transmisji szeregowej (4) 
sprzężone są elektrycznie z zasilaczem (7), zaś blok sterowania 
(1) połączony jest z zasilaczem (7) poprzez układ automatycz
nego zerowania (6). (1 zastrzeżenie) 

G06K P.220150 05.12.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informatyki 
„ME RAM AT" przy Warszawskich Zakładach Urządzeń Informa
tyki „MERAMAT", Warszawa, Polska (Andrzej Mioduszewki, 
Witold Witkowski). 

Układ pomiaru przesuwu taśmy 
w procesie jej automatycznego 

ładowania w pamięciach taśmowych 
z buforem pneumatycznym 

Układ pomiaru przesuwu taśmy w procesie jej automa
tycznego ładowania w pamięciach taśmowych z buforem pne
umatycznym zawierający wielofunkcyjny blok automatyki ma 
wyjścia połączone w ten sposób, że wyjście wysyłające sygnał 
(BL) BLOKUJ LICZNIK jest połączone z pierwszym wejściem 
trzeciego elementu złożonego (EZ3). Wyjście wysyłające sygnał 
(ŁADB) ŁADUJ BUFOR jest połączone z wejściem pierwszym 
i siódmym układu logicznego (UL). Wyjście wysyłające sygnał 
(TWYM) TACHOMETR SZPULI WYMIENNEJ jest połączone 
z wejściami drugim i trzecim układu (UL). Wyjście wysyłające 
sygnał (NNL) NAWIŃ NA LEWĄ jest połączone z wejściami 
czwartym i szóstym układu (UL). Wyjście wysyłające sygnał 
(LZL) LICZ Z LEWEJ jest połączone z wejściami piątym i ós
mym układu (UL). Wyjście wysyłające sygnał (CIT) CZUJNIK 
ILOŚCI TAŚMY, 

NA SZPULI NIEWYMIENNEJ jest połączone z dziewią
tym wejściem układu (UL). Wyjście wysyłające sygnał (GOT) 
GOTOWOŚĆ jest połączone z dziesiątym wejściem układu (UL), 
z pierwszym wejściem pierwszego elementu złożonego (EZ1) 
i z drugim wejściem czwartego elementu złożonego (EZ4). 
Wyjście wysyłające sygnał (TR) TACHOMETR ROLKI jest 
połączone z drugim wejściem elementu (EZ1). Wyjście wysyłają
ce sygnał (ZERL) ZERUJ LICZNIK jest połączone z wejściem 
zerującym Licznika (L) z dekoderem. Pozostałe połączenia ukła
dowe są następujące. Wyjście układu (UL) jest połączone 
z pierwszym wejściem elementu (EZ2). Wyjście elementu (EZ1) 
jest połączone z drugim wejściem elementu (EZ2). Wyjście 
elementu (EZ2) jest połączone z drugim wejściem elementu 
(EZ3). Wyjście elementu (EZ3) jest połączone z pierwszym 
wejściem elementu (EZ4) i z pierwszym wejściem licznika (L). 
Wyjście elementu (EZ4) jest połączone z drugim wejściem 

licznika (L). Wyjście licznika (L) jest połączone zwrotnie z dru
gim wejściem bloku (B), przy czym pierwsze wejście bloku (B) 

jest połączone z czujnikami automatyki i z pulpitem pamięci taś
mowej. (2 zastrzeżenia) 

G06K P. 211769 13.12.1978 
G10K 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rze
szów, Polska (Włodzimierz Kalita, Feliks Bator, Ryszard Hernik, 
Jan Kościński, Wiesław Pecko, Janusz Goździk, Adam Baran). 

Tablica sygnalizacyjna współpracująca 
z minikomputerem 

Przedmiotem wynalazku jest tablica sygnalizacyjna 
współpracująca z minikomputerem o szeregowej lub równoległej 
transmisji sygnału. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia tablicy umożliwiającej sygnalizację trzech stanów pewnej 
liczby obiektów obsługiwanych przez system sterowania. 
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G07F P. 211909 19.12.1978 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Andrzej Gło
wacki, Janusz Igielski, Szczepan Mikulski, Jerzy Mizieliński, 
Andrzej Wierdak). 

Mechanizm sumowania zwłaszcza monet 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest umożliwienie 
łatwego przestawienia automatu na inne monety. 

Mechanizm według wynalazku ma u kół (4) zapadko
wych, gdzie n - odpowiada liczbie przyjmowanych monet, przy 
czym koła te osadzone są na wałku (5) sprzęgniętym z mecha
nizmem (17) wykonawczym automatu. 

Na ramieniu dźwigni (3) przyjmowania monet osadzona 
jest zapadka (3) współpracująca z kołem (4) zapadkowym. 

Ponadto na wałku (5) osadzone jest koło (15) z mimoiro-
dowo umieszczonymi na tarczy koła (15) kołkami (13) stałym 
i kołkiem (16) nastawnym. Natomiast koło (4) zapadkowe 
posiada element (6) ustalający położenie koła (4). 

(4 zastrzeżenia) 

G08B P. 211312 27.11.1978 

Krakowska Fabryka Kabli i Maszyn Kablowych, Zakład 
Maszyn Kablowych, Polska (Antoni Danda, Kazimierz Głuc, 
Leopold Malinowski, Zbigniew Zuziak). 

Układ elektrycznej sygnalizacji 
zerwania drutu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji łączników 
krańcowych w układzie elektrycznej sygnalizacji zerwania drutu 
lub linki, zwłaszcza w procesie skręcania. 

Układ elektrycznej sygnalizacji zerwania drutu charaktery
zuje się tym, że dla każdej szpuli zdawczej (3) zawiera dwie 
odizolowane od siebie pod względem elektrycznym szyny pro
wadzące (1 i 2) zamocowane w podstawie z materiału izolacyj 
nego, przy czym szyna prowadząca (1) jest połączona elektrycz
nie poprzez rezystor (10) ze źródłem napięcia (14), rolką (7) 
prowadzącą drut (8) i masą (15) konstrukcji urządzenia oraz 
poprzez rezystor (11) z sygnalizatorem (12) zerwania drutu 
i wyjściem dodatkowym do blokady (13), natomiast szyna pro
wadząca (2) jest połączona elektrycznie przez rezystor (9) ze 
źródłem napięcia (14). (1 zastrzeżenie) 

G08B P. 217206 T 17.07.1979 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec", 
Mielec Polska (Edward Szkolak, Jerzy Chodur, Zbigniew Dul-
niawka). 

Urządzenie oraz układ do sygnalizacji 
pracy obwodów instalacji podkładowej obiektu, 

zwłaszcza statków powietrznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania małogaba
rytowego urządzenia do sygnalizacji pracy obwodów instalacji 
pokładowej. 

Urządzenie ma układ, który zawiera blok (1) kontroli 
sprawności żarówek lampek sygnalizacyjnych (2), połączonych 
z blokiem stopniowej regulacji jasności ich świecenia (5), stano
wiącym elektroniczny stabilizator napięcia połączony z ukła
dem samokontroli (4) sygnalizującym za pomocą lampki (3) 
niesprawność bloku (5), oraz konieczność włączenia przełączni
ka (6) w pozycję I, oznaczającą pełną jasność świecenia lampek. 
Układ umieszczony jest w skrzynce (8). (6 zastrzeżeń) 
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G08B P. 217439 T 27.07.1979 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Biuro 
Projektów Górniczych, Gliwice, Polska (Włodzimierz Wojtowicz, 
Jan Marek). 

Układ alarmowy szybowego urządzenia 
sterowniczo-sygnałowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
umożliwiającego nadanie alarmu przez obsługujących maszynę 
oraz samoczynne alarmowanie wynikłe wskutek nieprawidłowej 
pracy urządzeń szybowych. 

Układ alarmowy szybowego urządzenia sterowniczo-syg
nałowego ma przekaźniki alarmowy (P,) od nadajników 
ręcznych, alarmowy (Pa) od pozostałych elementów szybo
wych, wyłączania alarmu (P3) czasowy alarmu (P4) oraz alarmo
we sygnalizatory akustyczne (B) i optyczne (L) a także stycznik 
(S) załączania sygnalizatorów akustycznych, połączone jednym 
wyprowadzeniem z ujemnym biegunem prądu stałego. Z dodat
nim biegunem przekaźnik (P,) połączony jest poprzez zboczni-
kowany jego stykiem styk przekaźnika wyłączania alarmu (P3) 
i szeregowo połączony styk ręcznych nadajników alarmowych 
(N). 

Przekaźnik (P2) połączony jest z biegunem dodatnim po-
rzez zbocznikowany jego stykiem styk przekaźnika (P3) i szereg 
styków przekaźników kontroli stanu lub pracy elementów oraz 
urządzenia sterowniczo sygnałowego ( P 6 , , , 8) . 

Przekaźnik (P3) połączony jest z biegunem dodatnim po
przez styk stycznika (S), oraz szeregowo połączone: styk przekaź

nika (Ps) i przycisk wyłączania alarmu (W) zbocznikowane 
stykiem przekaźnika (P3), a ponadto przez przyłączoną szerego
wo parę równolegle połączonych styków przekaźników (P( 
i Pj). 

Stycznik (S) jest połączony z biegunem dodatnim przez 
szeregowo połączony styk przekaźnika (P4) i parę równolegle 
połączonych styków przekaźników (P, i P2\ a ponadto przez tę 
parę styków połączony jest przekaźnik (P4). Równolegle połą
czone sygnalizatory akustyczne (Bj, B2-.) łączą się z biegunem 
dodatnim przez styk stycznika (S), a sygnalizator akustyczny 
maszyny wyciągowej (Bjv|) przez styk przekaźnika (P3) i równo
ległą parę styków przekaźników (P, i P ) , poprzez którą to 
parę przyłączone są także równolegle połączone sygnalizatory 
optyczne (L,, L2...). (2 zastrzeżenia) 

Wewnątrz obudowy znajduje się ruchoma dźwignia (5) 
z zaczepem (5A), która dołączona jest elementem sprężystym 
(4) do uchwytu (3). Na trzpień (2) i końcówkę dźwigni (5) 
nałożona jest opaska (1) wykonana z materiału pękającego pod 
wpływem wilgoci. Dźwignia (5) i styk (6) połączone są z prze
wodami izolowanymi (8 i 8A), które są wyprowadzone na 
zewnątrz do sygnalizatora (9). (2 zastrzeżenia) 

G09B P. 217390 22.06.1976 

Urząd Miasta Krakowa, Kuratorium Oświaty i Wychowa
nia, Kraków, Polska (Jan Łazarczyk). 

Urządzenie do beznutowego zapisu muzyki 

Urządzenie do beznutowego zapisu muzyki w nauczaniu, 
zwłaszcza do powszechnego nauczania muzyki dzieci w wieku 
do lat 10, według wynalazku charakteryzuje się tym, że jest 
wyposażone w prowadnice (11, 12, i 13^ między którymi 
umieszczone są bruzdy (14) przeznaczone do osadzania elemen
tów (3, 4, 5, 6, 7 i 8) których jeden z boków stanowi określoną 

G08B P. 217621T 08.08.1979 

Dominik Wolski, Bolesławiec, Polska (Dominik Wolski). 

Czujnik sygnalizujący zmoczenie się dziecka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania czujnika 
mechanicznego, o prostej konstrukcji, sygnalizującego zmoczenie 
się dziecka. Czujnik ma obudowę (7) wykonaną z materiału 
izolacyjnego, w której zamocowany jest trzpień (2). 

wielokrotność modułu (a) określającą czas trwania dźwięku lub 
pauzy, zaś drugi bok dostosowany jest do szerokości bruzdy 
(14). Frontalne powierzchnie elementów (3, 4, 5, 6, 7 i 8) mają 
kolor odpowiadający przyjętemu kluczowi kolorystyki dla ozna
czania poszczególnych tonów muzyki i pauz, przy czym korzys
tne jest aby drugi bok wymienionych elementów oraz szerokość 
bruzd (14) odpowiadały podwójnej wartości modułu (a) . 

(2 zastrzeżenia) 
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GUC P. 217625 T 08.08.1979 

Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, Pruszków, 
Polska (Janusz Warsztocki). 

Układ programująco-testujący 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
zapewniającego skrócenie czasu wpisywania oraz testowania 
programów w pamięci ferro-magnetycznej, wykorzystywanego 
zwłaszcza w systemach sterowania numerycznego do przecho
wywania zakodowanej informacji numerycznej. 

Układ programująco-testujący zawierający czytnik taśmy 
perforowanej, nastawnik wartości programowanej, rejestr wartoś
ci, nastawnik adresu, licznik adresu, komparator, licznik pierście
niowy z generatorem kwarcowym, dekodery adresu i wartości 
programowanej oraz wyświetlacz (WAW), według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że wyjście cztynika taśmy perforowanej 
(Cz) przez rejestr wartości programowanej (RW) połączony 
z nastawnikiem wartości programowanej (NW) i układem wpisu 
(WPRW) wartości programowanej i przesunięcie do/w rejestrze 
wartości (RW) połączone jest z wejściem wartości programowa
nej znanej pamięci ferro-magnetycznej (PAO), połączonej przez 
licznik adresu (LA) z nastawnikiem adresu (NA). Wejścia sygna
łów porównywanych komparatora (K) porównującego wartość 
programowaną z wartością wpisaną do pamięci ferro-magnetycz-

nej (PAO) połączone są z wejściem i z wyjściem tej pamięci, 
a wyjście komparatora (K) połączone jest z wejściem stopują
cym czytnika (Cz), zaś wyjście licznika adresu (LA) przez 
dekoder adresu (DA) i wyjście pamięci ferro-magnetycznej przez 
dekoder wartości (DW) połączone są wybiorczo z wyświetla
czem (WAW). Licznik pierścieniowy (LP) zawierający generator 
kwarcowy połączony jest z licznikiem adresu (LA), rejestrem 
wartości programowanej (RW), znaną pamięcią ferro-magnetycz-
ną (PAO) oraz komparatorem (K) i przez te połączenie taktuje 
pracą układu programująco-testującego. (2 zastrzeżenia) 

D Z I A Ł H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01C P.211061 18.J1.1978 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrows
kiego, Warszawa Polska (Antoni Rogalski, Michał Małachowski). 

Sposób otrzymywania warstwy piezooporowej 
opartej na Pb/SnTe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu 
pozwalającego otrzymać warstwę piczooporową o wysokiej war
tości współczynnika czułości ciśnieniowej. Sposób według 
wynalazku polega na tym, że mono krystaliczną warstwę 
Pbi_xSnxTe gdzie x = 0 - 0,30, osadzoną na podłożu, korzys
tnie z miki, poddaje się próżniowej obróbce termicznej w parach 
kadmu. 

Warstwa tak otrzymana, po naparowaniu na nią kontaktów 
ze złota i przylutowaniu srebrnych drucików stosowana jest jako 
czujnik do pomiaru ciśnienia. (4 zastrzeżenia) 

H01G P. 208768 31.07.1978 

Kombinat Produkcyjno-Naukowy Podzespołów Elektro
nicznych „Unitra-Elpod", Fabryka Podzespołów Radiowych 
„ELWA", Warszawa, Polska (Jerzy Deeg, Michał Witkowski). 

Przepust wyprowadzenia elektrycznego 
elektrody w kondensatorach elektrolitycznych 

foliowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania przepustu, 
zapewniającego dobre uszczelnienie wyprowadzenia elektrody, 
przy zastosowaniu materiałów nie wchodzących w reakcję che-
miczną z elektrolitem kondensatora. Przepust według wynalazku 
stanowi wykonany w dielektrycznym denku (1) przelotowy 
otwór wokół którego z obu stron na powierzchniach denka (1) 
są pierścieniowe występy (3), a także ciasno osadzony w tym 
otworze nit (4), którego łby (8) po roznitowaniu nita (4) są 
dociśnięte do grzbietów pierścieniowych występów (3) z tym, że 
pod jednym łbem nita jest osadzony koniec tasiemkowego 
wyprowadzenia (6) elektrody, zaś pod łbem drugim znajduje się 
oczko metalowej końcówki lutowniczej (7). (4 zastrzeżenia) 

H01G P. 218286 T 11.09.1979 

Fabryka Podzespołów Radiowych „ELWA", Zakład nr 2, 
Kołobrzeg, Polska (Walerian Mazurek). 

Sposób wtórnego formowania kondensatora 
elektrolicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia jakości pro
cesu formowania kondensatora. Sposób według wynalazku pole
ga na tym, że napięcie formowania (Uf) podaje się z zasilacza 
narastająco w czasie (t) na szeregowe połączenie formowanego 
kondensatora i rezystora, a po uzyskaniu wartości szczytowej 
napięcia formowania (Ufs) utrzymuje się to napięcie do czasu 
uzyskania spadku prądu formowania (If) o 5 do 50% w stosunku 
do jego wartości początkowej (I :p) po czym obniża się napięcie 
formowania (Uf) do wartości końcowej (Uft). 



Wartość końcowa napięcia formowania (Ufk) dla konden
satorów o napięciu nominalnym pracy Un < 100 V wynosi co 
najmniej 1,2 X Un, a dla kondensatorów o napięciu nominalnym 
precy Un > 100 V co najmniej 1,1 X Un. (3 zastrzeżenia) 

H01H P. 208750 29.07.1978 

Zakłady Aparatury Elektrycznej „MERA-REFA", Świe-. 
bodziec, Polska (Jan Nowakowski, Julian Zieliński, Edward 
Kastelik, Mieczysław Sikorski). 

Układ sterowania wskaźnikiem zadziałania, 
zwłaszcza przekaźników elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zminimalizowania od
działywania wskaźnika zadziałania na układ ruchowy i ograni
czenia błędów w działaniu układu elektromagnetycznego. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
element ruchowy zakończony jest palcem popychacza (1), który 
współpracuje z zewnętrzną powierzchnią ramienia (5) elementu 
pośredniego (3) mającego kształt odwróconej litery Y. Element 
pośredni (3) zawieszony jest podstawą (8) na osi i ma przedłużo
ne i zagięte w kierunku swojej osi symetrii ramię (5), na którym 
opiera się wskaźnik zadziałania (7). (3 zastrzeżenia) 
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H01H P. 211264 27.11.1978 
H01F 

Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej „EL-
TA", im. Bojowników PPR, Łódź, Polska (Piotr Lewandowski, 
Jadwiga Borkowska, Tadeusz Wasiak, Jan Czechowski). 

Osłona izolacyjna cewek, zwłaszcza 
przekaźników trakcyjnych wysokiego napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy izolacyjności 
cewek. 

Osłona izolacyjna cewek zawiera co najmniej dwie części 
izolacyjne (1, 2) lub izolowane, wykonane u ednio na gotowo. 

Obie części izolacyjne, wewnętrzna (i) i zewnętrzna (2), 
są połączone ze sobą rozłącznie w taki sposób, że tworzą 
między sobą przestrzeń zamkniętą, która może być wielokrotnie 
otwierana i ponownie zamykana. W tej przestrzeni zamkniętej 
przez obie części izolacyjne (1, 2) znajduje się uzwojenie (3) 
cewki, które nie ma trwałego połączenia z osłoną izolacyjną. 
Przez otwory lub wgłębienia w ściance osłony izolacyjnej prze
chodzą na jej zewnętrzną stronę zaciski przyłączeniowe (5) 
w taki sposób, że osłona izolacyjna jest rozłącznie połączona 
z tymi zaciskami przyłączeniowymi (5) i jest ich nośnikiem. 

(2 zastrzeżenia) 
H01H P. 211021 17.11.1978 

Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego, Warszawa, 
Polska (Czesław Rajszewicz, Stanisław Ciemiecki, Zbigniew 
Dąbrowski, Daniel Zbroch). 

Odłącznik wysokiego napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia niezawod
ności odłączników elektroenergetycznych linii wysokich napięć. 

Odłącznik składający się z metalowej ramy nośnej, do 
której przymocowane są dwa wsporcze izolatory: nieruchomy 
i ruchomy oraz z napędu izolatora ruchomego, według wynalaz
ku charakteryzuje się tym, że z ramą (1) jest trwale połączony 
nóż uziemiający (13) a styki prądowe (8), (10 i 11), wykonane 
z metalowych, odpowiednio ukształtowanych prętów przewo
dzących, są luźno zamocowane za pomocą nakładek (9 i 12) 
w okuciach (20 i 21) izolatorów (2 i 4). Napęd izolatora (4), 
składający się z obrotowego cięgła (17) zakończonego mimośro-
dowym ramieniem (16) oraz z współpracującego z nim cięgła 
(15), umożliwia przestawienie za pośrednictwem dźwigni (14) 
ruchomych styków (10 i 11) w trzy określone położenia, 
którym odpowiada stan zamknięcia, otwarcia i uziemienia od
łącznika. (1 zastrzeżenie) 

Fabryka Wyrobów z Proszków Spiekanych, Łomianki 
k/Warszawy, Polska (Wojciech Kociei). 

Zespół sterowania obwodami elektrycznymi, 
zwłaszcza do przełączników zespolonych pod 

kierownicę pojazdów samochodowych 

Przedmiotem wynalazku jest zespół sterowania obwodami 
elektrycznymi, uwłaszcza do przełączników zespolonych pod 
kierownicę pojazdów samochodowych. 
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H01H P. 217761 T 14.08.1979 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „ME
RA -PIAP", Warszawa, Polska (Marian Fabrycy, Grzegorz Kraw
czyk). 

Końcówka zaciskowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania końcówki 
zaciskowej o małych gabarytach, składającej się z małej ilości 
części oraz mało pracochłonnej w wykonaniu. Końcówka wed
ług wynalazku charakteryzuje się tym, że ma wykonane z jedne
go lub dwu kawałków drutu sprężystego dwie szczęki (1), przy 
czym częściowo szczęki (1) i przewód (2) są zalane elastycznym 
tworzywem sztucznym, na którym jest zaznaczony znacznik (6) 
przewodu. 

Końcówka zaciskowa znajduje zastosowanie w przemyśle 
elektrotechnicznym zwłaszcza do diagnoskopów silników spali
nowych. (2 zastrzeżenia) 

H01H P. 217846 T 17.08.1979 

Zakłady Płyt Pilśniowych, Czarnków, Polska (Zbigniew 
Konieczny, Jerzy Jęchorek). 

Włącznik krańcowy 

Przedmiotem wynalazku jest prosty konstrukcyjnie 
wyłącznik krańcowy, przystosowany do mocowania na urządze
niach mechanicznych, wymagających włączania i wyłączania 
dopływającego prądu elektrycznego do silnika napędowego 
w momencie dojścia elementu roboczego do skrajnego położenia 
ruchowego. 

Wyłącznik zawiera łącznik kontaktronowy (2) połączony 
poprzez zaciski (12) ze sterowanym urządzeniem i układem (7) 
gasikowym oraz ruchome magnesy (3) zmieniające swoje położe
nie względem kontaktronowego łącznika (2) w zależności od 
ruchu elementu sterującego, którym może być blacha obiegowa 
z siatką obiegową i wstęgą włóknistą przeznaczoną do prasowa
nia na płytę pilśniową. 

Przy tym w zależności od rodzaju ruchu wykonywanego 
przez, element ruchomy, magnesy mogą stanowić integralną 
część wyłącznika krańcowego lub też może być on przymoco
wany do elementu sterującego. 

W pierwszym przypadku element sterujący przesuwa się 
stale w jednym kierunku, w drugim natomiast wykonuje inny 
ruch, na przykład ruch posuwisto-zwrotny. (5 zastrzeżeń) 

H01L P. 208480 17.07.1978 

Instytut Technologii Elektronowej przy Naukowo-Produk
cyjnym Centrum Półprzewodników, Warszawa, Polska (Piotr 
Dąbrowski, Maciej Węgrzecki). 

Transoptor szczelinowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania transop-
tora, którego konstrukcja pozwoliłaby na stosowanie diod elek
troluminescencyjnych i fototranzystorów z wyprowadzeniami 
równoległymi do osi optycznej. 

Transoptor według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
ma zakrzywioną drogę optyczną. Drogę optyczną stanowi wyko
nany w obudowie zakrzywiony kanał światłowodowy (1) lub 
droga optyczna zakrzywiona jest poprzez umieszczenie w obudo
wie elementów odbijających wiązkę promieniowania. 

(3 zastrzeżenia) 

Przełącznik wyposażony jest w zespół sterowania, którego 
sprężyna (2) osadzona jest w zagłębieniu (3) korpusu (4) wypo
sażonego w progi (12) i (13), Ruchomy styk (1) na płytce (6) 
ma garb (7), przy czym dwa jednakowe jego ramiona mają 
zaczepy (10 i 11) skierowane do środka. (1 zastrzeżenie) 
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H01L P. 211029 17.11.1978 

Vsesojuznyj Elektrotechniceskij Institut im. V.J. Lenina, 
Moskwa, ZSRR (Natalija Alekseevna TeterVova Jurij Alekseeviy 
Evecv> Anatolij Niskolaevic Dumanevic, Ljubomir Jaroslavovic 
Racinskij). 

Tyrystor symetryczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania tyrystora 
o takiej konstrukcji która byłaby zdolna wytrzymać wysokie 
krytyczne wartości szybkości narastania prądu anodowego przy 
zmniejszonych wymiarach obszaru sterowania. Tyrystor symet
ryczny wytworzony na podstawie struktury wielowarstwowej 
o zmieniających się na przemian warstwach o odmiennym typie 
przewodnictwa, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
obszary (4, 5) o przewodnictwie typu n i p znajdujące się pod 
elektrodą sterującą (3) są wytworzone w taki sposób, że są 
usytuowane naprzeciw obszarów o takim samym typie przewod
nictwa, usytuowanych pod złączem podstawowym. Usytuowany 
między każdą parą naprzeciwległych obszarów obszar pomocni
czy (8, 9) ma przewodnictwo odmiennego typu niż przeciwległe 
obszary (6, 5 i 4, 7). Rzuty obszarów pomocniczych na przeciw
ległą powierzchnię struktury pokrywają się przynajmniej częś
ciowo z obszarami (13, 14) o przeciwnym typie przewodnictwa 
wychodzącymi np tę powierzchnię. 

Tyrystor symetryczny jest przeznaczony do wykorzysty
wania jako trójelektrodowy przełącznik półrzewodnikowy. 

(2 zastrzeżenia) 

nakłada się warstwę termókompensatóra i otrzymaną strukturę 
poddaje się nagrzewaniu do temperatury rówriej lub nieco 
większej od temperatury eutektyki układu materiał przekład-
ki-krzem. 

Wynalazek może znaleźć zastosowanie w dziedzinie pro
dukcji przyrządów półprzewodnikowych. (2 zastrzeżenia) 

H01L P. 212371 30.12.1978 

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników „Unit-
ra-Ćemi", Warszawa, Polska (Tomasz Zaleski, Tadeusz Gajos, Jan 
Kunicki). 

Kontakt omowy ze stopu na bazie srebra 
do struktur półprzewodnikowych ze związków 

A3B5 

Kontakt omowy, według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że w skład stopu oprócz srebra i ewentualnie dodatku 
domieszek określających typ przewodnictwa wchodzi gal w iloici 
10-50% wagowych. 

Kontakty z tego stopu są mało podatne na utlenianie 
imają dobre własności elektryczne i lutownicze. Dzięki temu 
jest szczególnie ułatwione lutowanie kolektorowej strony struk
tury do przepustu. (1 zastrzeżenie) 

H01L P. 217092 T 12.07.1979 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrows
kiego, Warszawa, Polska (Krzysztof Goździk). 

Urządzenie do łączenia przetwornika 
piezoelektrycznego z buforem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia 
zapewniającego bardzo dobre związanie przetwornika z buforem, 
jako ośrodkiem, w którym rozchodzi się fala akustyczna wyso
kiej częstotliwości. 

Urządzenie zawiera umieszczoną w napylarce praskę z pio
nowo usytuowanymi kolumnami dociskającymi (1, 5) oraz 
symetrycznie w stosunku do kolumn dociskających umocowany 
układ parowania (4) zawierający dwa parowniki rurkowe (6) 
z bocznym strumieniem parowania. (1 zastrzeżenie) H01L P. 211225 25.11.1978 

Vsesojuznyj Elektrotechniceskij Institut im. V.J. Lenina, 
Moskwa, Polska (Viktor Efimović Misanin, Vsevolod Aleksandro-
viS Żuravlev, Jurj Ivanovic Kozlov, Leonid Nikolaevi5 Krylov, 
Yladimir Denisovic Gorodenskij, Gennadij Vasul'evic Gorbunov). 

Sposób wytwarzania złącza rezystancyjnego 
tyrystora symetrycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia procesu 
technologicznego wytwarzania złącza rezystancyjnego tyrystora 
symetrycznego. 

Sposób polegający na tym, że na strukturę krzemową 
tyrystora symetrycznego po stronie, przeciwległej do strony, na 
której została utworzona elektroda sterująca, nakłada się wars
twę przekładki z materiału, zdolnego tworzyć z krzemem stop 
eutektyczny, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
w warstwie przekładki (2) pozostawia się swobodny obszar 
powierzchni pod elektrodą sterującą (3), a następnie ten obszar 
wypełnia się materiałem (5), w którym nie rozpuszcza się 
krzem przy temperaturach nagrzewania. Na warstwę przekładki 
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H01T P. 211180 22.11.1978 

Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów, Polska 
(Marek Szczypiński, Zbigniew Potempa). 

Niskonapięciowa świeca zapłonowa 
o wyładowaniu powierzchniowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania świecy 
o polepszonej zdolności zapłonowej. Świeca według wynalazku 
ma wkładkę pierścieniową (1) między końcówkami elektrod (2) 
i (3) wykonaną z ferrytu manganowo-cynkowego. Powierzchnia 
zetknięcia tej wkładki z izolacją ceramiczną (4) ma charakter 
powierzchni rozwiniętej, czego wyrazem jest dowolnie łamana 
linia styku (5). W zastrzeżenie) 

W układzie według wynalazku prowadzony kabel elektro
energetyczny względnie kabel teletechniczny prowadzi się linią 
falistą w płaszczyźnie pionowej w osłonie elastycznej (2) zapew
niającej niezależne wydłużanie i skracanie kabla (1). Połączenia 
mufowe (6, 8, 11) kabla zabezpieczone są konstrukcją stalową 
(12) zmniejszającą wpływ sił rozciągających i ściskających mu
fę, przy czym połączenia kabla rozmieszczone są w strefach 
występowania najmniejszych sił rozciągających i ściskających 
grunt (3 zastrzeżenie) 

H02G P. 218793 08.10.1979 

Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Montażu „Unit-
ra-Unima", Szczytno, Polska (Lech Gawrychowski). 

Półautomatyczna głowica do montażu 
połączeń owijanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie montażu połączeń owi
janych na platerach, które mają niewielkie odchylenia kołków 
kontaktowych od ich właściwego ustawienia, prostopadłego do 
płaszczyzny plateru. 

Głowica wyposażona w zespół roboczy, składający się 
z owijaka, tulei owijaka i układu napędu owijaka oraz w układ 
opuszczania zespołu roboczego, według wynalazku charaktery
zuje się tym, że gniazdo owijaka (16) łączy się z pozostałą 
częścią układu napędu owijaka za pośrednictwem elastycznej 
membrany (15) stanowiącej sprzęgło podatne, a tuejka owijaka 
(24) osadzona jest wewnątrz prowadnicy (23), która łączy się za 
pomocą podobnej membrany (22) z korpusem zespołu robocze
go. (3 zastrzeżenia) 

H02G P. 217754 T 11.08.1979 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Katowice, 
Polska (Jerzy Kowalczuk, Tadeusz Nowak). 

Układ prowadzenia kabli elektroenergetycznych 
i teletechnicznych na terenach objętych szkodami 

górniczymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia możliwoś
ci uszkadzania kabla w miejscu łączenia oraz zapewnienia swo
bodnego przemieszczania się kabla w trakcie osiadania terenu 
i występującego przy tym rozciągania i ściskania gruntu. 
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H02H P. 211314 27.11.1978 

Miejski Zaiząd Ulic i Mostów, Bytom, Polska (Ryszard 
Bieńkowski). 

Układ zabezpieczający odbiorniki 
elektryczne prądu trójfazowego o częstotliwości 

50 Hz i napięciu do 1 kV i powyżej 1 kV 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
zabezpieczającego odbiorniki elektryczne prądu trójfazowego 
przed spaleniem uzwojenia w przypadku przerwy lub zaniku 
napięcia fazy w zasilaniu. Układ według wynalazku charaktery
zuje się tym, że składa się z przekaźnika (1) o napięciu 
U > 3 V, korzystnie U = 12 V oraz gwiazdy kondensatorów 
złożonej z trzech kondensatorów (2, 3, 4) o pojemności 
Ol MF, korzystnie O 4 juF o napięciu Uc > Up. 

(1 zastrzeżenie) 

Winnym rozwiązaniu urządzenia według wynalazku ob
wód tłumiący (RC) jest przyłączony równolegle tylko do 
indukcyjności komutacyjnej (Lfc). (2 zastrzeżenia) 

H02H P. 211608 T 08.12.1978 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Zabrze", Zabrze, Polska 
(Eugeniusz Makselon, Waldemar Polak, Andrzej Kloska, Henryk 
Michalik). 

Układ kontroli i blokady zasilania 
energią elektryczną wyrobisk górniczych 

w zależności od stopnia zagrożenia 
metanowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie niezawodności zabez
pieczenia kopalni przed wybuchem metanu wywołanym obec
nością nieiskrobezpiecznych napięć elektrycznych w przewo
dach i urządzeniach elektrycznych zagrożonego wyrobiska. Uk
ład według wynalazku zawiera człon iloczynu logicznego (I) 
z wejściami połączonymi z czujnikiem napięcia (CU) kontrolują
cym obecność napięcia w przewodach kabla (SZ) zasilającego 
wyrobisko i z wyjściem centrali metanometrycznej (UM), człon 
czasowy (T) oraz dopasowujący człon (UZ-2) sterujący 
wyłącznikiem zasilacza wyższego stopnia (WG). Dla wyrobisk 
ślepych stosuje się dodatkowo czujnik intensywności wentylacji 
(CPP) zagrożonego wyrobiska, działający razem z sygnałem 
z centrali (UM) w układzie sumy logicznej (S). Człon kontrolny 
(URS) zapewnia bieżącą samokontrolę czujnika napięcia (CU). 

(3 zastrzeżenia) 

H02H P. 211384 29.11.1978 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Marek Karwowski). 

Urządzenie do zmniejszenia lub likwidacji 
przepięć na tyrystorach w układach 

o komutacji wymuszonej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia 
umożliwiającego wyeliminowanie układów tłumiących przepię
cie na indywidualnych tyrystorach. 

Urządzenie według wynalazku chrakteryzuje się tym, że 
szeregowy obwód tłumiący składający się z rezystancji (R) oraz 
pojemności (C) przyłączony jest równolegle do obwodu komuta
cyjnego, w którego skład wchodzą indukcyjność komutacyjna 
(Lfc) i pojemność (Cfc) 

H02H P. 217569 T 02.08.1979 

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energopo-
miar" Gliwice, Polska (Antoni Pietraszek, Andrzej Lupa, Wła
dysław Jamroz. 

Układ kontroli toru przesyłu sygnału 
w przekaźnikowych układach sterowania 

i zabezpieczeń 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania prostego 

układu kontroli stanu toru sygnału o wysokiej niezawodności 
przeznaczonego do układów zabezpieczeń technologicznych blo
ków energetycznych. Układ zawierający dwa wzmacniacze jed-
notranzy storo we, rezystor i diodę Zenera, według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że wejście (1) połączone jest ze wzmac
niaczem (2) poprzez rezystor (4), a ze wzmacniaczem (3) po
przez diodę Zenera (5). Wyjście wzmacniacza (3) łączy się 
z wejściem wzmacniacza (2), a wyjście (6) wzmacniacza (2) 
połączone jest z.cewką przekaźnika kontaktronowego (7), 
sygnalizującego stan toru. (l zastrzeżenie) 
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H02H P. 217664 T 08.08.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji, 
Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Katowice, Polska 
(Aleksander Gałkowski, Zygmunt Krzempek, Henryk Muźy-
kowski, Jacek Kapuścik, Kazimierz Indyka). 

Układ zabezpieczenia termicznego silników 
elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia termicz
nego silników elektrycznych pracujących w iskrobezpiecznym 
obwodzie sterowniczym oghioszczelnych wyłączników z zacho
waniem odpowiedniej histerezy temperaturowej układu zabez
pieczającego. 

Układ zawierający przetwornik pozystorowy zabudowany 
w uzwojeniach silnika, według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że przetwornik pozystorowy (4) stanowi równocześnie 
zmienną rezystancję w obwodzie generatora samodławnego 
(10), którego wyjście jest połączone z bramką tyrystora (13) 
włączonego w iksrobezpieczny obwód sterowania wyłączni
ka (16). 

Do tyrystora (13) jest dołączony stabilizator (19) napięcia 
zasilającego generator (10), przy czym stabilizator (19) włączo
ny jest poprzez rezystor (11) i diodę (12) połączoną z elektrodą 
tyrystora (13) elektrodą przeciwną. (1 zastrzeżenie) 

H02J P. 218191 T 06.09.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji, 
Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Katowice, Polska (Sta
nisław Nitka, Mirosław Czekajewski, Jan Jarosz, Witold Bożek, 
Wiktor Stemplewski, Krystian Lasek, Benedykt Szeroki). 

Górnicza stacja transformatorowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
elektrycznego stacji z wyprzedzającą kontrolą stanu izolacji sieci 
dolnego napięcia. Stacja według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że w obwodzie sterowania i blokady wyłącznika mocy (2) 
ma włączony układ programująco-załączający (14) współpracu
jący z członem blokującym zabezpieczenia upływowego (13) 
i wyzwalaczami załączająco-wyłączającymi (11) wyłącznika mo
cy (2). 

Po stronie dolnego napięcia stacja ma odpływy (II i III) 
wyposażone w zabezpieczenie przetężeniowe i asymetryczne 
(6), bezpieczniki dolnego napięcia (5) i odłączniki izolacyjne 
(4). 

Iskrobezpieczny układ blokady metanometrycznej (15) 
umożliwia współpracę stacji z ogólnokopalnianym systemem 
metanometrycznym (16). (2 zastrzeżenia) 

H02K P. 211185 24.11.1978 

Zakłady Metalowe „PREDOM-MESKO", Skarżysko-Ka
mienna, Polska (Roman Łachmański, Fryderyk Semaniak, Jerzy 
Koźmiński, Ta le JSZ Materek). 

Obudowa bryzgoszczelna silnika 
elektrycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania obudowy 
zapewniającej bryzgoszczelne zabezpieczenie silnika w warun
kach pracy na deszczu czy w rosie np. w kosiarkach do trawy. 

Obudowa składa się z wykonanych z materiału izolacyjne
go obsady (3), osłony (4) i nasadki (5). Komorę zasadniczą (9) 
stanowi osłona (4) ukształtowana w postaci stożka ściętego 
mająca przy podstawie odsądzenie (6). Odsądzenie (6) wraz ze 
ścianką (10) obsady (3), do której przymocowana jest osłona (4) 
tworzą komorę wylotową (11). Ukształtowany w górnej części 
osłony (4) podwójny uskok (7) z nasadzoną na nią nasadką (5) 
tworzą komorę wstępną (8). 

Bryzgoszczelność zapewnia specjalne umiejscowienie ot
worów wlotowych i wylotowych dla chłodzącego powietrza. 
Osadzona na osłonie (4) nasadka (5) ma otwory wlotowe (12) 
poniżej górnego brzegu osłony (4). Otwory wylotowe (13) 
usytuowane są natomiast w ściance (10) obsady (3) powyżej 
dolnego brzegu osłony (4). (2 zastrzeżenie) 

H02M P. 211116 20.11.1978 

Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urzą
dzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze, Polska (Bogusław 
Grzesik, Zygmunt Kuczewski, Czesław Myrcik, Henryk Koło
dziej, Roman Nowak). 

Falownik prądowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podwyższenia maksy
malnych częstotliwości prądów wyjściowych, przy małych am
plitudach tych prądów. 

Falownik według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
pomiędzy tyrystorami głównymi (2 i 8) grupy anodowej i kato
dowej, a diodami odcinającymi (4 i 5) odpowiednio w grupie 
anodowej i katodowej włączone są tyrystory lub diody komuta
cyjne (9 i 10) Tyrystory lub diody komutacyjne (9 i 10) grup 
anodowej i katodowej połączone są poprzez indukcyjności (11 
i 13) ze źródłem prądu (1). Falownik prądowy przydatny jest 
do zasilania silników asynchronicznych o dużych zakresach pręd
kości obrotowych. (3 zastrzeżenia) 
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H02M P. 217398 T 25.07.1979 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomia
rów, Wrocław, Polska (Adolf Balik). 

Powielacz napięcia, zwłaszcza dla 
układów automatycznej regulacji 

o ujemnej polaryzacji zasilania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania powielacza 
o prostej konstrukcji, nie wymagającego stosowania dodatko
wych uzwojeń transformatora sieciowego, będącego źródłem 
niezależnych napięć. 

W układzie powielacza według wynalazku, kondensatory 
(Cl -C2n) jednymi końcami są włączone między diody 
(Dl T D2n + 1). zaś drugimi są połączone na przemian z prze
ciwległymi wejściami (2 i 3) diodowego mostka (1), natomiast 
pierwsza dioda (Dl) jest podłączona do ujemnego wyjścia 
mostka (1), a ostatnia dioda (D2n+1) jest połączona z ostatnim 
kondensatorem (C2n). 

Wynalazek jest przeznaczony głównie do zasilania wzmac
niaczy układów regulacyjnych, samonastawnych, przełączają
cych w systemach automatyki i urządzeniach telewizyjnych. 

(1 zastrzeżenie) 

H02M P. 217417 T 26.07.1979 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomia
rów, Wrocław, Polska (Adolf Balik). 

Powielacz napięcia, zwłaszcza dla 
układów automatycznej regulacji 
o dodatniej polaryzacji zasilania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania powielacza 
o prostej konstrukcji, nie wymagającego stosowania dodatko
wych uzwojeń transformatora sieciowego, będącego źródłem 
niezależnych napięć. 

W układzie powielacza według wynalazku, kondensatory 
(Cl r C2N) jednymi końcami są włączone między diody 
(Dl T D2n + 1), zaś drugimi są połączone na przemian z przeciw
ległymi wejściami (2 i 3) diodowego mostka (1), natomiast 
pierwsza dioda (Dl) jest podłączona do dodatniego wyjścia 
mostka (1), a ostatnia dioda (D2n+l) jest połączona z ostatnim 
kondensatorem (C2n). 

Wynalazek jest przeznaczony głównie do zasilania wzmac
niaczy układów regulacyjnych, samonastawnych, przełączają
cych w systemach automatyki i urządzeniach telewizyjnych. 

(1 zastrzeżenie) 

H02M P. 211293 28.11.1978 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - Warszawa 
II", Warszawa, Polska (Lech Chmielewski, Jan Kudlak). 

Sinusoidalna analogowa elektroniczna 
przetwornica prądu stałego, zwłaszcza 

do zasilania lotniczych i morskich 
urządzeń pokładowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia dużej sta
łości wartości napięcia skutecznego na wyjściu przetwornicy. 

Jednofazowa przetwornica prądu stałego zawierająca gene
rator przebiegu sinusoidalnego oraz napięciowy wzmacniacz, 
o dwóch wzajemnie odwróconych w fazie wyjściach sterujących 
tranzystory mocy i zasilających uzwojenia pierwotne transforma
tora, według wynalazku charakteryzuje się tym, że na wejście 
wzmacniacza (K) podawane jest w przeciwfazie do napięcia 
generatora (G) napięcie proporcjonalne do chwilowej wartości 
napięcia wyjściowego. 

W rozwiązaniu przetwornicy trójfazowej stosuje się genera
tor (Gl) przebiegów cosinusoidalnego i sinusoidalnego oraz dwa 
tory wzmocnienia (KI, Tl, T2, Tri oraz K2, T3, T4, Tr2). 
Zasada działania każdego toru wzmocnienia jest taka jak w prze
twornicy jednofazowej. (2 zastrzeżenia) 
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H02M P. 217619 T 06.08.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szynowych, 
Poznań, Polska (Leszek Łopatowski). 

Układ tyrystorowo-diodowy przekształtnika 
napięcia stałego na napięcie przemienne 

prostokątne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu, 
który wytwrzając napięcie prostokątne, przemienne odznaczał
by się mniejszą niż falowniki równoległe, ilością tyrystorów 
i diod, oraz brakiem wpływu obciążenia na parametry i kształt 
napięcia wyjściowego. 

Układ zawierający na wejściu filtr składający się z dławi
ka oraz dzielnika pojemnościowego, według wynalazku charak
teryzuje się tym, że do punktu połączenia pojemności (Cf) 
z dławikiem (Lp) dołączona jest anoda tyrystora (Tyj), katoda 
diody (Di) oraz pojemność komutacyjna ( C K I ), zaś katoda tego 
tyrystora połączona jest z anodą diody (Dj) i poprzez transfor
mator wyjściowy (Tr) z punktem połączonych ze sobą pojem
ności dzielnika oraz anodą tyrystora (Ty2), katodą diody (D2) 
i dławikiem komutacyjnym (Lj£). Drugi koniec dławika komu
tacyjnego ( L K ) połączony jest z pojemnością komutacyjną 
(Qc i ) a poprzez pojemność komutacyjną (C^2) Z anodą diody 
(D2), katodą tyrystora (Ty2) oraz biegunem ujemnym źródła 
napięcia stałego, przy czym pojemności komutacyjne są sobie 
równe. 

Wynalazek przeznaczony jest zwłaszcza dla układów 
wysokonapięciowych. (1 zastrzeżenie) 

K02P P. 208719 29.07.1978 

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „PRE-
DOM-EDA", Poniatowa, Polska (Krzysztof Urbański, Henryk 
Tomasik, Jan Jóźwiak, Zbigniew Lech). 

Układ ograniczania prądu oraz zatrzymywania 
silnika komutatorowego sterowanego elektronicznym 

regulatorem prędkości obrotowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
odpornego na zakłócenia, zapewniającego poprawne ogranicza
nie prądu silnika dia różnych poziomów prędkości obrotowej, 
zarówno w ustalonym stanie zablokowania silnika, jak i w przejś
ciowych stanach przeciążeń. 

Układ współpracujący z elektronicznym regulatorem 
prędkości obrotowej i oddziaływujący na dzielnik napięcia, 
ustalający punkt pracy elementu progowego korzystnie przez 
blok narastania kąta przewodzenia tyrystorów, według wynalaz
ku charakteryzuje się tym, że zawiera element (5) przekazujący 
informację o natężeniu prądu twornika (Tw), blok (6) sterowa
nia zespołu kluczującego (7) oraz blok (8) zespołu realizującego 
zatrzymywanie silnika. 

Znajduje on zastosowanie w napędach przeznaczonych do 
urządzeń zautomatyzowanego sprzętu domowego, w których 
występuje duża ilość rozruchów silnika napędu w normalnej 
eksploatacji. (5 zastrzeżeń) 

H02P P. 211115 20.11.1978 

Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urzą
dzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze, Polska (Bogusław 
Grzesik, Zygmunt Kuczewski, Czesław Myrcik, Henryk Koło
dziej, Roman Nowak). 

Sposób i układ do regulacji prędkości 
obrotowej silnika asynchronicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie regulacji prędkości ob
rotowej silnika asynchronicznego w układach napędowych o og
raniczonej dokładności stabilizacji prędkości obrotowej i dużym 
zakresie regulacji prędkości. Sposób według wynalazku polega 
na uzyskaniu sygnału określającego częstotliwość pola siinikana 
drodze cyfrowego sumowania dwóch ciągów sygnałów impulso
wych, z których jeden odwzorowuje prędkość obrotową, a drugi 
żądany poślizg silnika asynchronicznego. 

Układ regulacji charakteryzuje się tym, że do wyjścia 
regulatora prędkości (2) przyłączony jest przetwornik poślizgu 
(4), łączący się poprzez sumator częstotliwości pola silnika (5) 
z zespołem przemiennik-silnik (11). Do wyjścia sumatora (12) 
przyłączony jest dyskryminator znaku poślizgu (3) łączący się 
wyjściem z dyskretnym sumatorem (5). 

Pomiędzy wyjściem zespołu przemiennik-silnik (11), 
a dyskretnym sumatorem częstotliwości pola silnika (5) włączo
ny jest przetwornik obrotowo-impulsowy (8). (2 zastrzeżenia) 

H02P P. 211250 25.11.1978 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji 
Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Katowice, Polska (Ed
ward Pastuszka, Eligiusz Matyja, Piotr Królikowski, Henryk 
Mizerkiew icz, Piotr Stanisławski, Kazimierz Świcrczek). 

Wieloodpływowy zespół stycznikowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania prostego 
konstrukcyjnie zespołu styczntkowego, o małych gabarytach 
i ciężarze. 

Zespół ma na dopływie odłącznik izolacyjny główny (1), 
poprzez który zasilane są cztery styczniki (11, 12, 17 i 21) 
w obwód których włączone są przełczniki kierunku obrotów (9, 
10, 18, 22). Dwa styczniki (] 1 i 12) mają odpływy pojedyncze, 
a dwa (17 i 21) odpływy podwójne. Wszystkie odpływy (3, 4, 5, 
6, 7, 8) wyposażone są w zabezpieczenia nadprądowe (13, 14, 
15, 15, 19,20) działające na stycznik współpracujący z nimi. 
Na dopływie do styczników w łączone są bezpieczniki Jobezpie-
czeniowe (2). 
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Obwody sterowania (31) i pomocnicze (32) zasilane są 
z transformatora pomocniczego (33), który włączony jest na 
dopływie odłącznika izolacyjnego głównego (1). 

Zespół przeznaczony jest do zasilania, sterowania i zabez
pieczenia oraz sygnalizacji zgrupowanych napędów maszyn oraz 
urządzeń elektrycznych w górniczych przodkach komplekso-
wo-zmechanizowanych. (1 zastrzeżenie) 

H02P P. 211381 29.11.1978 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Ładysław 
Gronau, Marek Kosicki). 

Układ sterownika impulsowego 
tranzystorowego mostka mocy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sterownika 
pozwalającego na uzyskanie dużej precyzji regulacji szerokości 
impulsów wyjściowych, łatwej i dokładnej nastawy czasów 
opóźnienia dodatnich zboczy tych impulsów, prostych obwo
dów separacji oraz niskiego poziomu hałasu. Sterownik ma 
wejście sterujące, wejście blokady oraz cztery wyjścia, z których 
dwa odseparowane są wzajmnie i od pozostałych części ukła
du. 

Przebiegi czasowe impulsów wyjściowych zależne są od 
sygnału sterującego (Uw c i) i od sygnału blokady. Sterownik 
składa się z generatora modulowanego (GMI) sterującego dwo
ma równoległymi identycznymi kanałami. Każdy kanał zawiera 
separator (S), generator monostabilny (GM), bramki typu 
NAND, inwertory i wzmacniacze (W) i załącza tranzystory 
górnej i dolnej lewej gałęzi mostka lub górnej i dolnej prawej 
gałęzi mostka. 

Sterownik przeznaczony do przełączania stanów gałęzi 
tranzystorowego mostka mocy. (3 zastrzeżenia) 

H02P P. 211346 30.11.1978 
G05B 

Polska Akademia Nauk, Instytut Podstaw Inżynierii Środo
wiska, Zabrze, Polska (Kazimierz Marchlewski, Stefan Sikora, 
Joachim Szarek). 

Elektroniczny regulator zadawania 
ciągłego czasu przerwy i czasu pracy 

silnika elektrycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania prostego 
konstrukcyjnie regulatora, niezawodnego w działaniu w szero
kim zakresie zmian napięcia zasilającego. 

Regulator zawiera tranzystor (T) o emiterze połączonym 
z masą układu, w kolektor którego włączony jest przekaźnik 
(PL), Baza tranzystora (T) połączona jest poprzez diodę (D,) 
i kondensator (C) z jego kolektorem. Punkt połączenia konden
satora (C) i diody (D,) połączony jest dwoma równoległymi 
gałęziami z silnikiem (S) i zestykiem (Zj), przy czym gałąź 
składająca się z diody (D2) rezystora (R) i rezystora nastawnego 
(P,) służy do regulacji czasu pracy silnika, a gałąź składająca się 
z rezystora nastawnego (P2) i diody (D3) służy do regulacji 
czasu przerwy w pracy silnika. 

Regulator znajduje zastosowanie do silników elektrycz
nych wymagających cyklicznej pracy, a zwłaszcza do silników 
elektrycznych wycieraczek samochodowych. (2 zastrzeżenia) 

H03B P. 211391 30.11.1978 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Zbigniew Szklar-
czyk, Jan Bogucki). 

Układ stabilizacji częstotliwości 
generatora mikrofalowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
stabilizacji, niezawodnego w działaniu, łatwego do regulacji, 
zapewniającego godzinową stałość częstotliwości pracy nie gor
szą niż 1-10" 5 . 

W układzie według wynalazku rozdzielacz (R) obwodu 
kontroli i regulacji (K) wraz z filtrem szerokopasmowym (Fl) 
i detektorem wielkiej częstotliwości (D,) tworzy tor sygnału 
podlegającego regulacji, a drugie wyjście rozdzielacza (R) wraz 
z filtrem wąskopasmowym (F2) i detektorem (D2) stanowi tor 
sygnału odniesienia. Wyjścia detektorów (D, i D3) są połączone 
z układem porównania (S) stosunku obu sygnałów wejściowych, 
przy czym na wyjściu układu porównania (S) jest otrzymywany 
sygnał błędu dla korekty częstotliwości generatora mikrofalo
wego, (i zastrzeżenie) 
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H03F P. 217258 T 20.07.1979 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Grzegorz Ciesielski, 
Lesław Isalski). 

Układ wyłączania dryfującego źródła 
zasilania pierwotnej strony wzmacniacza 

izolacyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
łatwego do wykonania, nawet na napięcia przebicia rzędu 
kilkudziesięciu kV. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
w obwodzie zasilania pierwotnej strony wzmacniacza izolacyjne
go zawiera klucze elektroniczne złożone z tranzystorów (Tl 
iT2) sterowanych za pomocą tranzystora zawierającego foto
tranzystor (T3) sterowany diodą luminescencyjną (Dl), która 
jest włączona w obwód zasilania wtórnej strony wzmacniacza 
izolacyjnego. (1 zastrzeżenie) 

H03K P. 211139 21.11.1978 

Okręgowy Zakład Transportu i Maszyn Drogowych, Ko
szalin, Polska (Zenobrusz Ożarek). 

Układ impulsowego zasilania prądem 
stałym przekaźników elektromagnetycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu 
zasilania o napięciach zasilających niższych od znamionowych. 

Układ zasilania impulsowego przekaźników elektromagne
tycznych zawiera pojemnościowy podwajacz napięcia w postaci 
kondensatora (O), który za pomocą elementu przełączającego 
(P) włączany jest równolegle do diody (D) i szeregowo ze 
źródłem zasilania. Stosuje się go w elementach pośredniczących 
układów sterowania automatyki hydraulicznej i pneumatycznej. 

(2 zastrzeżenia) 

H03H P. 220958 31.12.1979 

Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra", Bydgoszcz, Polska (Woj
ciech Robiński). 

Podetekcyjny filtr stereofoniczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania filtru umo
żliwiającego uzyskanie płaskiego przebiegu charakterystyki prze
noszenia, niezależność strojenia częstotliwości zerowych bloków 
pasywnych oraz wzmocnienie sygnału wejściowego. Filtr zawie
rający dwa selektywne bloki pasywne, z których pierwszy 
włączony jest na wejściu filtru między bazą, a emiterem tranzys
tora stopnia wzmacniającego, według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że drugi blok pasywny (F2) sterowany jest sygnałem 
z wyjścia, odwracającego fazę stopnia wzmacniającego (A). 
W układzie filtru zastosowano sprzężenie zwrotne z wyjścia 
wzmacniacza (W) odwracającego fazę i włączonego w szereg za 
pasywnym selektywnym blokiem (F2), poprzez rezystor (RF) na 
wyjście nieodwracające fazy stopnia wzmacniającego (A). 

(1 zastrzeżenie) 

H03K P. 211389 30.11.1978 

Zakłady Aparatury Elektrycznej „MERA-REFA", Świe
bodzice, Polska (Andrzej Lis). 

Układ przerzutników zależnych, 
zwłaszcza do sterowania niezależnych 

obwodów elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia układu 
przerzutników oraz uzyskania możliwości dowolnego zwiększe
nia ilości przerzutników wchodzących w skład układu. 

W układzie według wynalazku wejścia zerujące (R1)..(RN) 
wszystkich przerzutników (PI....PN) układu połączone są 
z wyjściem zerującym (RO) układu pomiarowego progowego 
(PO), a zasilanie przerzutników (PI....PN) doprowadzone jest 
z wyjścia zasilającego (WYO) układu pomiarowego (PO). 

(1 zastrzeżenie) 

H03K P. 217365 T 25.07.1979 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „ME
RA - PIAP", Warszawa, Polska (Tadeusz Goszczyński). 

Modulator szerokości impulsów 

Przedmiotem wynalazku jest prosty konstrukcyjnie modu
lator szerokości impulsów, przeznaczony do precyzyjnego modu
lowania szerokości impulsów prostokątnych sygnałem analogo
wym. 
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Modulator według wynalazku ma diodowy mostek pros
towniczy (10), do którego dołączona jest dioda stabilizacyjna 
(9) służąca do ustalania wartości napięcia sprzężenia zwrotnego. 
Ponadto układ ma dwa tory ujemnego sprzężenia zwrotnego, 
każdy zawierający rezystor (3, 4) i parę diod (5, 6), przy czym 
kierunki połączenia par diod (5,6) są w obu torach przeciwne. 

(1 zastrzeżenie) 

H03K P. 217366 T 25.07.1979 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „ME
RA -PLAP", Warszawa, Polska (Tadeusz Goszczyński). 

Demodulator szerokości impulsów 

Przedmiotem wynalazku jest prosty konstrukcyjnie demo
dulator szerokości impulsów przeznaczony w szczególności do 
precyzyjnego demodulowania szerokości impulsów prostokąt
nych na sygnał analogowy z jednoczesnym przesunięciem zera 
sygnału. j 

Demodulator według wynalazku ma wzmacniacz operacyj
ny (1) w układzie sumatora, do którego jednego wejścia dołą
czone jest źródło odniesienia (2) poprzez dzielnik rezystancyjny 
(3), a do drugiego wejścia filtr dolnoprzepustowy (4), którego 
wejście dołączone jest do dwu kluczy (5 i 6) sterowanych 
impulsami wejściowymi. (1 zastrzeżenie) 

H04B P. 211318 29.11.1978 
H01Q 

Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze, Polska (Bolesław 
Petryga, Władysław Aloksa, Mieczysław Antkowiak, Kazimierz 
Czajka, Janusz Skurzewski). 

Sposób zasilania anteny promieniowania 
pionowego zakresu KF do pracy w zakresie UKF 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu 
zasilania anteny, zapewniającego maksymalne promieniowanie 
fali elektromagnetycznej ku górze. 

Sposób według wynalazku polega na równoległym zasila
niu dwóch wibratorów (1 i 2) w środku ich długości geometrycz
nych za pomocą dwóch fiderów współosiowych (8 i 9) o długoś
ciach różniących się o połowę długości fali dla środkowej 
częstotliwości zakresu pracy UKF. (3 zastrzeżenia) 

H04M P. 217396 T 25.07.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji, 
Elektrotechniki i Automatyki Górnictwa, Katowice, Polska 
(Józef Francik, Grzegorz Wyrostkiewicz, Andrzej Rej, Elżbieta 
Świder). 

Iskrobezpieczny telefoniczny układ separujący 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania prostego 
konstrukcyjnie, iskrobezpiecznego telefonicznego układu sepa
rującego, przeznaczony do oddzielenia części nieiskrobezpiecz-
nej linii abonenckiej od jej części iskrobezpiecznej, do której 
przyłączony jest aparat telefoniczny usytuowany na przykład 
w podziemiach kopalń zagrożonych występowaniem metanu. 

Układ ma włączony pomiędzy końcówki (h, i) dzielonego 
pierwotnego uzwojenia transformatora liniowego (TL2), konden
sator (C3), do którego przeciwległych biegunów przyłączone są 
poprzez rezystory (R4, R5), symetrycznie dzielone uzwojenia 
(a-b, c-d) dławika (DŁ). Drugie końcówki uzwojeń dławika 
(DŁ) są połączone poprzez kondensatory (C5, C6), z ogranicz
nikiem amplitudy włączonym po stronie uzwojenia wtórnego 
transformatora liniowego (TL2). (1 zastrzeżenie) 

H04M P. 217931T 23.08.1979 

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Wes
terplatte, Gdynia, Polska (Józef Peciak). 

Sposób utajniania sygnałów telefonicznych 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania dużego stop
nia utajniania sygnałów mowy, przekazywanych na łączach 
telefonicznych, radiotelefonicznych i innych. 

Sposób według wynalazku polega na okresowym odwraca
niu sygnałów mowy o 180° w takt czterech częstotliwości prze
łączania. Zmiany częstotliwości przełączania odbywają się za 
pomocą dwóch różnych generatorów. Częstotliwość jednego 
generatora jest rzędu 20 Hz. Natomiast częstotliwość powtarza
nia cyklu przełączania częstotliwości odwracania fazowego 
sygnałów mowy jest czterokrotnie niższa. 



Urządzenie zawierające odwracacz fazy i generatory fal 
prostokątnych, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
pierwszy generator (5) i drugi generator (13) są połączone 
równolegle z trzecim generatorem (9), natomiast czwarty genera
tor (8) i piąty generator (18) są połączone równolegle z szóstym 
generatorem (12), a trzeci generator (9) i szósty generator (12) 
są połączone równolegle z siódmym generatorem (15), którego 
wyjście (4) jest połączone z odwracaczem fazy (2), a wyjście (3) 
odwracacza fazy jest połączone przykładowo z linią telefonicz
ną lub urządzeniem nadawczym gdy wejście jest połączone 
przykładowo z mikrofonem lub wzmacniaczem. Człon nadaw
czy i odbiorczy zawiera te same układy, (3 zastrzeżenia) 

H04R P. 208734 28.07.1978 
G01N 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Jastrzębie", Jastrzębie 
Zdrój, Polska (Witold Laskowski, Bolesław Krótki). 

Mikrotelefon metanometryczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania prostego 
w budowie mikrotelefonu, umożliwiającego jednoczesne wyko
nywanie pomiaru i regulacji czujników dyspozytorni metanome
trycznych. 

Mikrotelefon złożony z korpusu, mikrofonu i słuchawki, 
według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma dodatkowo 
monostabilny przełącznik (4) rozmowa-pomiar, osadzony pod 
elastyczną osłoną (5) i zabezpieczającą nakładką (6) w trzonku 
korpusu (1) a podłączony do zacisków (11) mikrofonu (2) oraz 
przyłączowej wtyczki (9) i/lub przyłączeniowych zacisków do
łowego, lokalnego telefonicznego aparatu. 

Mikrotelefon metanometryczny służy do kontroli czujni
ków metanometrycznych dyspozytorni, a dodatkowo stanowi 
słuchawkę dołowego lokalnego telefonicznego aparatu. 

(1 zastrzeżenie) 
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H05B P. 211207 23.11.1978 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska (An
drzej Bochenek, Józef Jasiński, Stanisław Jasiński, Leopold Je
ziorski, Kazimierz Kubara, Marek Kubara). 

Urządzenie grzewcze 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia 
skutecznie zabezpieczającego elementy grzejne oraz retortę za
równo przed mechanicznym, jak również przed chemicznym 
oddziaływaniem atmosfery urządzenia grzejnego. 

Urządzenie składające się z komory grzejnej i znajdującej 
się w jej wnętrzu retorty, według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że wewnątrz retorty (1) umieszczone są elektryczne oporo
we grzejniki (2) w postaci segmentów pierścieniowych, tak zes
tawionych, że ich wewnętrzne powierzchnie tworzą roboczą 
przestrzeń (3) urządzenia. Poszczególne segmenty wykonane są 
z materiału ogniotrwałego, wewnątrz którego umieszczone są 
elementy grzejne z materiału oporowego. 

Urządzenie przeznaczone jest do przeprowadzania zabie
gów cieplnych i cieplnochemicznych, korzystnie w ośrodku 
sfluidyzowanym. (1 zastrzeżenie) 

H05B P. 211310 27.11.1978 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Mikołaj 
Kaczmarek, Andrzej Majchrzak, Walerian Majchrzak). 

Sposób wytwarzania wysokotemperaturowych 
oporowych elementów grzejnych przeznaczonych, 

zwłaszcza do pieców przemysłowych 

Sposób, w którym drut oporowy umieszcza się w plastycz
nej masie, która następnie ulega utwardzaniu, według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że przed wprowadzeniem do plastycznej 
masy drut oporowy otacza się powłoką z palnego materiału, 
a jako masę plastyczną stosuje się masę ogniotrwałą o wiązaniu 
chemicznym. (2 zastrzeżenia) 

H05G P. 208482 17.07.1978 

Akademia Medyczna, Warszawa, Polska (Zbigniew Chorsz-
czak). 

Sposób i urządzenie do uzyskiwania 
obrazu warstwy tkanki wewnęt;-znej 

prześwietleniem promieni rtg 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania obrazu 
warstwy tkanki wewnętrznej na ekranie monitora TV bezpośred
nio po zakończeniu naświetlania promieniami rtg, przy znacznie 
zredukowanej dawce promieniowania, przy użyciu typowej apa
ratury telewizyjnej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że zmieniający 
się (ruchomy) obraz powstający w odbiorniku promieniowania 
przetwarza się na szereg kolejnych standardowych sygnałów 
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telewizyjnych, które przed zarejestrowaniem przetwarza się ana
logowo, sumując pomniejszony o l/k sygnał wizyjny poprzednio 
zarejestrowany w pamięci z k-tą częścią sygnału bieżącego, przy 
czym ostatni przetworzony w ten sposób, sygnał słifży do 
utworzenia obrazu warstwy tkanki wewnętrznej. 

W urządzeniu według, wynalazku odbiornikiem promienio
wania rtg jest ekran elektronicznego wzmacniacza obrazu (5) 
sprzężony z kamerą TV (6) toru TV, którego sygnał wyjściowy 
doprowadzony jest do analogowego dzielnika (9) dzielącego 
sygnał przez liczbę k równą liczbie porządkowej kolejnego 
sygnału obrazowego, a następnie z dzielnika do wzmacniacza 
operacyjnego (13) sumującego ten sygnał z sygnałem pobranym 
z pamięci (8) i pomniejszonym w dzielniku (12) o l/k wartości, 
przy czym sygnał ze wzmacniacza (13) zostaje doprowadzony 
i zarejestrowany w pamięci (8). (6 zastrzeżeń) 

Przyrząd składający się z dwóch zasadniczych, ściśle ze 
sobą współpracujących elementów, uchwytu dwudzielnego oraz 
tulei, według wynalazku charakteryzuje się tym, że naciąg folii 
uzyskuje się poprzez obciążenie grawitacyjne wynikające z masy 
uchwytu dwudzielnego (1) lub uchwytu dwudzielnego (1) z do
datkowymi obciążnikami. 

Przyrząd służy do równomiernego naciągania folii dielekt
rycznych,! poddawanych następnie w stanie naciągniętym 
różnym procesom technologicznym na przykład oczyszczania 
chemicznego i metalizacji próżniowej. (3 zastrzeżenia) 

H05K P. 208492 17.07.1978 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Krzysztof Mokrzyński, Józef Figaszewski). 

Przyrząd do równomiernego naciągania 
folii dielektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania przyrządu 
umożliwiającego równomierne, radialne i każdorazowo powta
rzalne naciąganie folii dielektrycznych. 

H05K P. 211382 29.11.1978 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska (Bog
dan Niemczewski, Janusz Gorczyński). 

Sposób oczyszczania obwodów drukowanych 
po procesie lutowania podzespołów 

elektronicznych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bardziej skutecznego 

i wymagającego krótszego czasu sposobu oczyszczania płytek 
obwodów drukowanych. 

Sposób oczyszczania polega na tym, że płytki obwodów -
drukowanych z wlutowanymi elementami przesuwa się po po
wierzchni, naddźwiękawianej od dołu, warstwy mieszaniny czte-
rochloroctylenu z alkoholem amylowym, korzystnie pierwszo-
rzędowym alkoholem n-amylowym, o zawartości alkoholu 
wmieszaninie nie przekraczającej 12,5% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 



A01K W.62454 28.08.1979 A01K W. 62455 28.08.1979 
B25B 

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, Poznań, Polska 
Okręgowy Zaiząd Lasów Państwowych, Poznań, Polska (Romuald Szeligowski, Jadwiga Sławińska). 

(Romuald Szeligowski, Jadwiga Słowińska-Molenda). 

Złącze do szybkiego rozłącznego 
Kleszcze do zawieszania skrzynek mocowania skrzynek na drzewach 
zwłaszcza lęgowych na drzewach 

oraz ich zdejmowania Przedmiotem wzoru użytkowego jest złącze do szybkiego 
rozłącznego mocowania skrzynek zwłaszcza lęgowych na drze-

Przedmiotem wzoru użytkowego są kleszcze do zawiesza- wach, umożliwiające sprawne wielokrotne 'ich zawieszanie i zdej-
nia skrzynek zwłaszcza lęgowych na drzewach oraz ich zdejmo- mowanie. 
wania, również schronów dla nietoperzy i karmników. 

Kleszcze składają się z drążka (2) połączonego sztywno 
z uchwytem drążka (3) zaopatrzonego we wspornik (5) oraz 
z odchylnej dźwigni (8) dociskanej przez naciągniętą sprężynę 
(10) do ściany skrzynki (1). Drążek (2) jest wpasowany w uch
wyt drążka (3) i połączony z nim przy pomocy śruby (4). 
Dźwignia (8) ma punkt obrotu na osi (11) a jej ramię dociskają
ce skrzynkę (1) zaopatrzone jest w rozwidlenie z kolcami. 
Wspornik (5) połączony sztywno na stałe z uchwytem drążka 
(3) ma na końcu element z kolcami. 

Kolce dźwigni (8) i wspornika (5) są rozmieszczone syme
trycznie w stosunku do tej samej osi mocowania skrzynki (1) 
w kleszczach a nacisk ich na drewniane/ powierzchnie skrzynki 
(1) powoduje pewne zamocowanie i zabezpiecza przed przesu
nięciem jej w kleszczach. Do odchylenia dźwigni (8) i napięcia 
tym samym sprężyny (10) dla umożliwienia umieszczenia klesz
czy na skrzynce (1) służy linka (12). (1 zastrzeżenie) 

Szybkomocujące złącze stanowi listwa łącząca (1) wypo
sażona w haczykowy element mocujący (2) umieszczony na jej 
górnym końcu prostopadle do osi wzdłużnej listwy (1) i drugi 
identyczny haczykowy element mocujący (3) na jej dolnym 
końcu umieszczony odwrotnie do pierwszego oraz listwa łączo
na (4) zaopatrzona na jej dolnym i górnym końcu w szczeliny 
ustalające (5 i 6) przechodzące w kształt stożka. Stożek ten 
spełnia rolę kierownicy przy mocowaniu skrzynki i ułatwia 
umieszczenie haczykowych elementów mocujących (2 i 3) 
w szczelinach ustalających (5 i 6). Listwa łącząca (1) jest 
przytwierdzona na stałe do drzewa, a listwa łączona (4) stanowi 
część składową zawieszanej skrzynki. 

Zamocowanie skrzynki następuje przez wsunięcie szczeli
ną (6) górnego końca listwy łączonej (4) w haczykowy element 
mocujący (2) i oparcie jej powierzchnią kończącą szczelinę 
ustalającą (5) na dolnym haczykowym elemencie mocują
cym (3). (2 zastrzeżenia) 
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A01K W. 62473 30.08.1979 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rol
nictwa, Warszawa, Polska (Andrzej Myczko, Tomasz Janiak, Jan 
Bartz). 

Przegroda dla owiec 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania prze
grody umożliwiającej dowolną zmianę przyziemia. 

Przegroda według wzoru przeznaczona jest do podziału 
przyziemia technologicznego, owczarni, do grodzenia pól ma
newrowych w zestawie urządzeń pielęgnacyjno-selekcyjnych 
oraz może być wykorzystana jako bramka. Składa się ona 
z dwóch płotów (1, 2) ustawionych obok siebie i zawieszonych 
na słupkach (4). Jeden z płotów (1) zaopatrzony jest w zaczepy 
(5), w których przesuwnie umieszczona jest część drugiego 
płotu (2). Zaczepy (5) o kształcie kątowników umieszczone są 
na górnej i dolnej krawędzi płotu (1). 

Każdy z płotów (1, 2) składa się z prostokątnej ramy (6) 
wypełnionej pionowo ustawionymi prętami (7). Zewnętrzne 
krawędzie obu płotów na połączeniu z krawędziami dolnymi 
mają kształt łuku (10). Przegroda zawiera zasłonowy element 
(8) w formie kraty umieszczonej przesuwnie na pionowych 
prętach (7). Krawędź (11) płota (2) wystaje na zewnątrz ramy 
(6) dla zabezpieczenia przegrody przed całkowitym rozsunię
ciem się. (4 zastrzeżenia) 

Pokrywa według wzoru ma kształt prostopadłościanu, 
wewnątrz którego przepływa czynnik grzejny doprowadzany 
i odprowadzany za pomocą króćców (2 i 3) osadzonych na stałe 
w bocznej ścianie pokrywy (1). Między górną i dolną ścianą 
pokrywy przeprowadzony jest przewód (6), którego jeden ko
niec łączy się bezpośrednio z komorą mieszalnika (12), a drugi, 
górny zakończony jest zaworem (7), nad którym umieszczany 
jest lejek. Do dolnej ścianki pokrywy (1) przytwierdzony jest na 
stałe element (5) stabilizujący ją na obudowie komory mieszalni
ka (12). 

Wokół elementu (5) stabilizującego umocowana jest usz
czelka (4) z miękkiego tworzywa lub gumy. Do bocznych 
ścianek pokrywy przymocowane są na stałe uchwyty (9), 
w których na bolcach osadzone są ruchome sprężyny (8), zacis
kane na wypustach (10, 11) znajdujących się na bocznych 
ścianach obudowy komory mieszalnika (12). (2 zastrzeżenia) 

A21C W. 62529 11.09.1979 

Częstochowskie Zakłady Metalowe „Domgos", Często
chowa, Polska (Marek Hutny) 

Urządzenie do formowania pierogów 

Urządzenie wykonane jest z metalu w postaci monolitycz
nego odlewu w kształcie koła. Płyta formująca (1) ma syme
trycznie rozmieszczone cylindryczne wgłębienia (2), które 
w górnej części przyjmują postać sześciokąta foremnego (3) 
zakończonego ostrzami (4) wystającymi ponad powierzchnię 
płyty formującej (1). 

Urządzenie do formowania pierogów wg. wzoru umożliwia 
jednorazowo wykonanie od kilkunastu do kilkudziesięciu piero
gów. (1 zastrzeżenie) 

Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Prze
chowalnictwa Zbóż, Warszawa, Polska (Eugeniusz Karol Chyłek, 
Polikarp Pietrzak. Tomasz Sitkowski). 

Pokrywa do płaszcza grzejnego 
mieszalnika farinografu 

Pokrywa do płaszcza grzejnego mieszalnika farinografu 
zabezpiecza stałe warunki wilgotności ciasta w procesie jego 
mieszania w podwyższonych temperaturach. 
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A22C W. 62717 05.10.1979 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego, Wroc
ław, Polska (Mieczysław Styczeń, Jan Rektor, Henryk Pisarek, 
Mieczysław Stępień). 

Urządzenie do cięcia flaków 

Urządzenie według wzoru rozwiązuje zagadnienie zwięk
szenia wydajności 

Urządzenie do cięcia flaków wołowych lub wieprzowych 
stosowane w branży mięsnej ma komorę tnącą, w której znajdu
je się wałek (4) z zespołem zabieraków krążkowych (5), oraz 
zespół noży krążkowych (11) oddzielonych od siebie pierście
niami dystansowymi (12) do regulacji szerokości cięcia flaków. 
Flaki są doprowadzane do komory tnącej w sposób ciągły, za 
pomocą taśmy perforowanego transportera podającego (7). Pod 
transporterem znajduje się instalacja wodna (17) zaopatrzona 
w sitka natryskowe (18) służące do jego przepłukiwania. 

(1 zastrzeżenie) 

A41D W. 62089 06.07.1979 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technicznych 
Wyrobów Włókienniczych, Łódź, Polska (Zakłady Konfekcji 
Technicznej Gumownia, Trzebinia, Polska (Krystyna Dudek, 
Grażyna Kubala, Grażyna Gładka, Cecylia Wójcik, Maria So
kół, Alina Jaśko). 

Ocieplony damski płaszcz wodoochronny 
do prac na otwartej przestrzeni 

Ocieplony damski płaszcz wodoochronny do prac na 
otwartej przesti/eni wykonany z tkaniny syntetycznej powleka
nej dwustronnie PCW z dzianiny syntetycznej lub tkaniny ba
wełnianej bądź wiskozowej powlekany jednostronnie PCW lub 
też z folii wzmocnionej nośnikiem o strukturze siatkowej 
z włókien syntetycznych składa się z płaszcza zasadniczego 
z kapturem i dopinanej podpinki. Płaszcz ma układ wentylacyj
ny (12), przez karczek (4) z wszytą pod nim siatką połączony 
punktowo na odcinku (11) z tyłem pleców (3), oraz drugi układ 
wentylacyjny utworzony dzięki klinom (6) wyposażonym w ot
wory. (3 zastrzeżenia) 

Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska Zakład Remonto-
wo-Montażowy, Lublin, Polska (Józef Weremczuk, Mirosław 
Lusztyk, Edward Wydra, Tadeusz Kowalczyk). 

Kolumna do oddzielania twarogu 
kazeinowego od serwatki 

Wzór rozwiązuje zagadnienie oddzielania twarogu kazeino
wego od serwatki w procesie ciągłym. 

Kolumna do oddzielania twarogu kazeinowego składa się 
ze zbiornika (1), który ma otwór dopływowy (4) usytuowany 
poniżej dwóch wzierników (5 i 6), a ponadto w denne; części 
króciec odpływowy (3). W górnej części zbiornika zainstalowane 
jest urządzenie zgarniające (7). _ (1 zastrzeżenie) 

A41D W. 62702 01.10.1979 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technicznych 
Wyrobów Włókienniczych Łódź, Zakłady Konfekcji Technicz
nej „GUMOWNIA", Trzebinia, Polska (Krystyna Dudek, Graży
na Gładka, Franciszek Jargus, Maria Sokół, Alina Jaśko, Franci
szek Niemiec). 

Wodoochronna kurtka z kapturem zwłaszcza 
dla pracowników przemysłu mięsnego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji 
kurtki zapewniającej swobodę ruchów. 
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Kurtka wodoochronna z kapturem ma jednoczęściowy 
przód (1) zapinany asymetrycznie na zatrzaski (9) klapę (6) 
dopinaną do przodu, tył (2) wycięty na plecach po obu stronach 
łukowo, w ten sposób, że tworzy z karczkiem szczeliny wentyla
cyjne. 

Kurtka posiada rękawy typu reglan wyposażone pod pacha
mi w otwory wentylacyjne, oraz oddzielny kaptur (10) wyposa
żony w pelerynkę (11) osłaniającą ramiona. (3 zastrzeżenia) 

A41D W. 62701 01.10.1979 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technicznych 
Wyrobów Włókienniczych, Łódź, Zakłady Konfekcji Technicz
nej „Gumownia", Trzebinia, Polska (Krystyna Dudek, Cecylia 
Wójcik, Franciszek Jargus, Maria Sokół, Alina Jaśko, Franciszek 
Niemiec). 

Fartuch wodoochronny dla przemysłu 
mięsnego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie funkcjonalnej konstrukcji 
fartucha na stanowiska mokre w przemyśle mięsnym. 

Fartuch wodoochronny wykonany z tkaniny syntetycznej 
np. poliamidowej powlekanej dwustronnie żywicami poliureta
nowymi, ma przód (1) wykonany z jednego płata tkaniny 
przechodzący w szelki (2) osłaniające ramiona i plecy przedłu
żone szelkami (5) przechodzącymi w jedną szelkę (6) z wmonto
waną wewnątrz gumą. Przód (1) posiada naszyte wzmocnienie 
(4) oraz wyposażony jest rynienką (7) dopinaną w swej górnej 
części do fartucha zatrzaskami (11). (2 zastrzeżenia) 

Stół biurowy ma ramę wykonaną z belek połączonych ze 
sobą gwintowymi złączami składającymi się z montażowego 
kołka (5) z gwintowanymi otworami (6) i ze śrub (7). Pionowe 
belki (2) mają u dołu zamocowane regulacyjne śruby (10). 

(I zastrzeżenie) 

A47B W. 62376 08.08.1979 

„Społem" CZSS Zakład Produkcji i Usług Technicznych, 
Koszalin, Polska (Adam Wyka). 

Stolik 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia cięża
ru stołu oraz zwiększenia jego stateczności 

Stolik, zwłaszcza kawiarniany składa się z blatu (1) zamo
cowanego wkrętami (2) do wyoblonej w kształcie stożka czaszy 
(3), która jest przyłączona trwale spawem (4) do nogi (5) 
wykonanej z rury. Noga ta jest u dołu połączona trwale spawem 
(6) z podstawą (7) w kształcie stożka. (1 zastrzeżenie) 

„Społem" CZSS Zakład Produkcji i Usług Technicznych, 
Koszalin, Polska (Bronisław Strzok, Adam Wyka, Andrzej Bro-
chocki, Barbara Hibner). 

Stół biurowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia trwa
łości, stabilności i łatwości montażu stołu. 

„Społem" CZSS Zakład Produkcji i Usług Technicznych, 
Koszalin, Polska (Adam Wyka). 

Pomocnik kelnerski 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie ułatwienia dostę
pu do wewnętrznych części pomocnika. 
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Pomocnik kelnerski ma na nodze (1) w kształcie szpuli 
zamocowany segment składający się z dwudrzwiowej szafki (2) 
z półką (3) i patentowym zamkiem (4) oraz z nadstawki (5) 
z czterema szufladami (6 i 7). (1 zastrzeżenie) 

A47B W. 62475 30.08.1978 

Jarocińskie Fabryki Mebli, Jarocin, Polska (Waldemar Paw
lak). 

Okucie usztywniające 

Okucie usztywniające służy do zabezpieczenia przed 
wypadnięciem dna szuflady, z wpustu tylnej ściany. 

Zakłady Rybne, Gdynia, Polska (Jan Zieland). 

Krzesło przemysłowe 

Krzesło przemysłowe z siedziskiem połączonym wsporni
kami z oparciem charakteryzuje się tym, że siedzisko (1) połą
czone jest rozłącznie z wewnętrzną kolumną (4) przemieszczają
cą się pionowo wzdłuż zewnętrznej kolumny (6) osadzonej 
nierozłącznie w podstawie (7) zawierającej pierścienie (9) 
o zwiększających się w kierunku dolnym średnicach. 

W wewnętrznej kolumnie (4) wykonane są na różnych 
wysokościach przelotowe otwory (5), zaś w górnej części zew
nętrznej kolumny (6) znajduje się przelotowy ustalający otwór 
(10) przez który przechodzi zatyczka (11) z zabezpieczającą 
zapadką (12). (1 zastrzeżenie) 

Okucie usztywniające ma postać płaskownika z jednej 
strony wygiętym końcem (1) a z drugiej w kształcie ceownika 
(2). Począwszy od wygięć na całej długości okucie posiada 
wytłoczenie (5). W wygiętym końcu (1) i zewnętrznym ramie
niu (3) znajdują się otwory (6) umożliwiające przymocowanie 
okucia do przedniej i tylnej ściany szuflady. (2 zastrzeżenia) 

A47B W. 62480 01.09.1979 

Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Górniczych, Pol
ska (Marian Pieprz). 

Uniwersalny wieloramienny składany stojak 
do mocowania dokumentacji technicznej 

Uniwersalny wieloramienny składany stojak do mocowa
nia dokumentacji, a zwłaszcza rysunków technicznych, składa 
się z umieszczonej w obudowie (2) i wyposażonej w śruby regu
lacyjne (3) podstawy (1), do której przymocowana jest część 
nieruchoma (4) stojaka w kształcie rury. Wewnątrz rury umiesz
czona jest przesuwnie część ruchoma (8) stojaka zamocowana 
do niej przy pomocy pierścienia ustalającego (6) i śruby (7). 

Część ruchoma (8) stojaka wyposażona jest w tuleję (3) 
złożoną z niezależnych obrotowych sekcji, do których przymo
cowane są ramiona listew (10) mocujących dokumentację i ut
rzymywanych w pozycji poziomej za pomocą napinaczy (11). 

(2 zastrzeżenia) 
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A47C W. 62374 08.08.1979 

„Społem" CZSS Zakład Produkcji i Usług Technicznych, 
Koszalin, Polska (Adam Wyka). 

Taboret 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia stabil
ności taboretu. 

Taboret, zwłaszcza kawiarniany składa się z siedziska (1) 
zbudowanego ze stożkowo ukształtowanej czaszy (2) zamknię
tej pokrywą, na której zamocowana jest podkładowa tarcza (5) 
z warstwowo ułożonymi walcami (6, 7) obciągniętymi pokrow
cem (8). Czasza (2) połączona jest u dołu z nogą (10), która 
zamocowana jest w podstawie (12). Podstawa (12) składa się 
z czaszy (13) i denk^ (14). (1 zastrzeżenie) 

„Społem" CZSS Zakład Produkcji i Usług Technicznych, 
Koszalin, Polska (Adam Wyka). 

Fotel obrotowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia cięża
ru fotela i poprawienia jego funkcjonalności. 

Fotel obrotowy ma nogę (1), na której zamocowane jest 
obrotowo, za pośrednictwem czopa (3) i pouczonej z nim stoż
kowej czaszy (4), tapicerskie siedzisko (5), przy czym w czopie 
(3) zamocowane są trwale trzy wsporniki (6) tapicerskiego 
oparcia (7). (1 zastrzeżenie) 

Spółdzielnia Inwalidów im. Obrońców Helu, Gdańsk-
-Wrzeszcz, Polska (Olgierd Piasecki). 

Wkładka do gotowania jaj 

Wkładka stanowiąca płytkę z osiowo wykonanym otwo
rem przelotowym pod uchwyt charakteryzuje się tym, że na 
powierzchni płytki (1), na zewnętrznym promieniu ukształto
wane są przelotowe osadcze gniazda (2). W części środkowej 
wykonane są przelotowe cyrkulacyjne otwory (3). Krawędzie 
osadczych gniazd (2) i płytki (1) odgięte są do wewnątrz. 

(2 zastrzeżenia) 

Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych, Kielce, Polska 
(Zdzisław Wawrzeńczyk, Zygmunt Grudziński, Stanisław Ko
walski). 

Metalowa wycieraczka do obuwia 

Składana metalowa wycieraczka do obuwia zawiera ele
menty odpowiednio ukształtowane (1), w których w bocznej 
części znajdują się otwory (4). Do otworów (4) wkłada się drut 
montażowy (2). Tego rodzaju elementy łączone są w całość za 
pomocą zawleczek (3), które wykonane są z dowolnego materia
łu. Na końcach elementów przymocowane są szczotki (5), które 
umożliwiają czyszczenie bocznych części obuwia. 

(2 zastrzeżenia) 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat-Erg", Jasło, Pol
ska (Stanisław Kula, Wacław Urbanek, Kazimierz Paściak, Eu
geniusz Kędrek, Marian Łyszczarz). 

Miednica 
Miednica według wynalazku jest z barwionego termoplas

tycznego tworzywa sztucznego w kształcie figury powstałej 
przez obrót krzywej zbliżonej do półfali, przesuniętej od osi 
obrotu na odległość równą promieniowi dna. (1 zastrzeżenie) 
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A61B W. 62540 11.09.1979 

Akademia Medyczna, Poznań. Polska (Kazimierz Wójcicki, 
Janusz Piszczek, Roman Góral). 

Stół do rektoskopii 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest stół do rektoskopii, 
znajdujący zastosowanie do badań rektoskopowych i zdjęć en-
doskopowych. 

Stół do rektoskopii według wzoru ma blat (3) zamocowa
ny obrotowo tylnym końcem do nośnej konstrukcji (1), a przed
nim końcem wsparty na hydraulicznym podnośniku (4). 

Nośna konstrukcja (1) jest zaopatrzona w swej przedniej 
części w składane stopnie (7) oraz w rozmieszczone z dwóch 
stron uchwyty (8), w których mocowane są przesuwnie i obroto
wo podpory (10) nóg pacjenta, a w górnej swej części ma 

poziome poręcze (14) usytuowane wzdłuż blatu stołu po obu 
jego stronach. Pod blatem (3) stołu rozmieszczone są wysuwane 
na boki stoliki (15), a w przedniej części nośnej konstrukcji 
nośnej (1) znajduje się zaciskowa tablica (13) ze źródłem prądu 
stałego. (3 zastrzeżenia) 

BOJD W. 62764 12.10.1979 

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej „NA-
VICENTRUM", Wrocław, Polska (Witold Zawadzki). 

Filtr wody zaburtowej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest filtr wody zaburto
wej, instalowany w magistralach poboru wody na statkach 
w pobliżu skrzyń wody zaburtowej. 

Filtr wody zaburtowej, zawierający kadłub, wkład filtra
cyjny i pokrywę, charakteryzuje się tym, że kadłub (1) składa 
się z cylindrycznej części (2) stanowiącej komorę (3) wody 
nieoczyszczonej i półcylindrycznej części (4) stanowiącej komo
rę (5) wody oczyszczonej. Obydwie komory (3) i (5) są oddzie
lone do siebie dwoma współosiowymi cylindrycznymi wkładami 
filtracyjnymi (6 i 7) oraz tacą (8) będącą pojemnikiem zanie
czyszczeń. Wkłady (6 i 7) są dociskane do tacy (8) przyciskiem 
(9) zamocowanym do pokrywy (10), a taca jest uszczelniona 
względem kadłuba uszczelką (11) osadzoną w rowku pierście
niowym (12) cylindrycznej części (2) kadłuba (1). Wkłady 
filtracyjne (6 i 7) składają się z tarcz (13 i 14), pierścieni (15 
i 16) oraz zygzakowatych obręczy (17 i 18) przyspawanych do 
pierścieni (15 i 16) przy czym na zygzakowate obręcze i pierście
nie są nałożone siatki filtracyjne. 

Taca (8) ma postać okrągłej tarczy z otworem umieszczo
nym mimośrodowo, obwód zewnętrzny i obwód otworu są 
zaopatrzone w zrębnice (19 i 20), a do górnej powierzchni tacy 
jest przymocowany pierścień (21), przy czym średnica zrębnicy 
otworu i pierścienie odpowiadają średnicom wkładów filtracyj
nych, które są umieszczone mimośrodowo względem cylindrycz
nej części (2) kadłuba filtra. Dopływowy króciec (22) jest 
zamocowany do cylindrycznej części (2) kadłuba, a odpływowy 
króciec (23) jest zamocowany do półcylindrycznej części (4) 
kadłuba filtra. (5 zastrzeżeń) 

D Z I A Ł B 
RÓ&NE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B02C W. 62530 08.09.1979 
A47J 
B26D 

Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Produkcji Rynkowej „Elek-
tromet" Rzeszów, Polska (Stanisław Pytlarz, Jakub Stachowicz. 
Leopold Skowron, Jan Pawlus, Włodzimierz, Książek, Jan Ko
zioł). 

Przystawko-rozdrabniacz do roślin 
okopowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przystawko-rozdrab
niacz do rozdrabniania roślin okopowych na przykład ziemnia
ków, buraków oraz innych roślin stosowanych w żywieniu zwie
rząt. 

Przystawko-rozdrabniacz według wzoru na końcówce wa
łu silnika napędowego (4) ma nasadzone dwustopniowe koło 
pasowe (6) umożliwiające wykorzystanie go również do napędu 
innych maszyn roboczych takich jak sieczkarnie, pśła tarczowa, 
śrutownik i tym podobne. 
, W dolnej części do ramy (3) konstrukcji nośnej przymoco
wana jest oś (10) kół jezdnych (11) oraz do boku tej ramy (3) 
równoległego do osi kół jezdnych, przymocowana jest czepiga 
(\2) a w dwu narożach ramy (3) przytwierdzone są nóżki (13) 
o długości umożliwiającej poziome ustawienie przystawko-roz-
drabniacza do pracy. (1 zastrzeżenie) 



B03B W. 62349 02.08.1979 

Kombinat Budownictwa Ogólnego „GOP-Południe, 
Tychy, Polska (Kazimierz Pańczyk, Jan Skitek, Jan Mazurczyk), 

Osadnik wibracyjny do wyłapywania 
zanieczyszczeń zawartych w cemencie 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania osad
nika wibracyjnego, zapewniającego bezawaryjny proces przesypu 
cementu ze zbiornika do przenośnika ślimakowego. 

(14), dociskaną elementem śrubowym (15). Osadnik mocowany 
jest jedną stroną do zasuwy zbiornika a drugą do leja przenośni
ka ślimakowego. (1 zastrzeżenie) 

B23C W. 63057 23.11.1979 
B230 

Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych „Ponar-Pruszków" Zak
ład Nr 2 „AVIA", Pruszków, Polska (Ryszard Trakula, Edward 
Kozłowski, Jan Rylak, Kazimierz Jancewicz). 

Frezarka pionowa wielofunkcyjna 

Frezarka pionowa wielofunkcyjna rozwiązuje zagadnienie 
zwiększenia wydajności obróbkowych oraz pełne wykorzystanie 
urządzenia kopiującego i układu sterowania numerycznego. 

Frezarka według wzoru ma więcej jak jeden wrzeciennik 
(1), korzystnie cztery i elektroniczne urządzenie kopiujące (2), 
które są zamocowane na belce osadzonej na korpusie głównym 
(4) frezarki oraz posiada układ sterowania numerycznego 
przystosowany do współpracy z urządzeniem kopiującym. Belka 
ma kształt teownika i osadzona jest przesuwnie na korpusie 
głównym (4) frezarki, przy czym wrzecienniki (1) zamocowane 
są na belce w płaszczyźnie czołowej a elektroniczne urządzenie 
kopiujące (2) z możliwością regulacji kopiału (9) w trzech w. 
jemnie prostopadłych do siebie osiach na płaszczyźnie bocz
nej (6) belki. (5 zastrzeżeń) 

B25B W. 62379 09.08.1979 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec", 
Mielec, Polska (Bogdan Harmaciński, Tadeusz Mrozik). 

Wkrętak do wkręcania i odkręcania śrub 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wkrętak do wkręca
nia i odkręcania śrub, zwłaszcza w miejscach trudnodostępnych. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wkrętaka dogodnego w użyciu. 

Wkrętak według wzoru ma kształtową osłonę (3) z dnem 
zabudowaną przesuwnie na trzpieniu wkrętaka (2), wewnątrz 
której umieszczona jest spiralna sprężyna (4) opierająca się 
jednym końcem o dno osłony a drugim przesuwnie o zewnętrz
ną powierzchnię odgiętych pod niewielkim kątem do osi trzpie
nia szczęk mocujących (5). 

Szczęki te jednym końcem zamocowane są przy dnie 
osłony do sprężyny a ich drugi swobodny koniec zagięty jest 
pod kątem mniejszym od 90° do osi mocowanej śruby. We 
wnętrzu osłony, umieszczony jest przesuwnie na trzpieniu 
wkrętaka pierścieniowy opór (6) do rozchylania szczęk mocu
jących w czasie wkładania łba śruby. (1 zastrzeżenie) 

Osadnik według wynalazku składa się z korpusu (1) 
o kształcie prostokąta wykonanego najkorzystniej ze stali ceo-
wej, wewnątrz którego umieszczone jest po przekątnej wymien
ne sito wibracyjne (2) wraz z łącznikiem śrubowym (3), przy 
czym sito wibracyjne (2) wsparte jest na listwach (4) przyspawa-
nych do korpusu (1). Na łącznik śrubowy (3) ;„;•. .zona jest od 
wewnątrz korpusu (1), podkładka gumowa (5) od zewnątrz, 
tuleja gumowa (6), podkładka metalowa 7, nakręcona nakrętka 
(8) regulacyjna nałożona płyta wibracyjna (9) wraz z wibrato
rem, mocowana nakrętkami (10). Płyta wibracyjna (9) wraz 
z wibratorem o regulowanej amplitudzie drgań djugim końcem 
mocowana jest do leja przesypowego przenośnika ślimakowego 
za pomocą śruby (11) poprzez podkładki gumowe (12). 

W bocznej ścianie korpus (1) ma prostokątny otwór, przez 
który wydobywa się zanieczyszczenia cementu, osiadłe na sicie 
(2). Otwór ten zaślepiony jest pokrywą (13) wraz z uszczelką 
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B25B W. 62382 10.08.1979 

Huta „Warszawa", Warszawa, Polska (Stefan Osiński). 

Zestaw kluczy sześciokątnych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw kluczy sześ
ciokątnych dwustronnych, przeznaczonych do łączenia i rozłą
czania połączeń śrubowych w miejscach trudno dostępnych. 

Klucz z zestawu składa się z pręta (3) zgiętego pod kątem 
prostym na trzpieniu o określonej średnicy R, do którego za 
pośrednictwem wałków dystansowych (4, 5) przytwierdzone są 
nasadki o odpowiednich wymiarach. Średnica R trzpienia oraz 
d wałków dystansowych jest dobrana w zależności od rozwartoś
ci S klucza. (1 zastrzeżenie) 

Klucz, szczególnie do kół samochodowych 

Klucz według wzoru użytkowego składa się z trzpienia (1) 
wyposażonego we wspornik (6) oraz pokrętła (3) wyposażonego 
w element (7) z gwintowanym otworem (8). Pokrętło (3) nało
żone jest na trzpień (1) w miejscu osadzenia wspornika (6). 
Końcówka (2) trzpienia (1) wyposażona jest w kulkowy zat
rzask (9). (1 zastrzeżenie) 

B25B W. 62482 01.09.1979 

Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych Prze
mysłu Węglowego, Katowice, Polska (Bolesław Grzesiński, Ar
tur Żeromski). 

Uniwersalny klucz do śrub rzymskich 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uniwersalny klucz do 
śrub rzymskich używanych przy wszelkiego rodzaju stalowych 
odciągach i ściągaczach. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania klu
cza umożliwiającego przykręcanie i odkręcanie śrub rz> niskich 
o dowolnych rozmiarach bez konieczności wkładania do środka 
śruby metalowych prętów. 

Uniwersalny klucz do śrub rzymskich używanych przy 
stalowych odciągach składa się z części nieruchomej (1) wyko
nanej z pręta zapiętego na jednym końcu i zakończonego rączką 
(2) na drugim końcu. Na części nieruchomej (1) umieszczona 
jest przesuwnie część ruchoma (3) złożona z rurki (4) mocowa
nej do pręta śrubą (5) oraz poziomej płozy (6), umieszczonej 
w dolnej części rurki (4). (1 zastrzeżenie) 

Krakowska Fabryka Kabli i Maszyn Kablowych, Kraków, 
Polska (Józef Bielski, Kazimierz Kumor, Marian Miękina). 

Urządzenie do wyciągania klinów 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do wycią
gania klinów z wałka w szczególności z wałka odbiorczego kra
jarki papieru. Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmechani
zowania czynności wyciągam klina. 

Urządzenie do wyciągania klinów według wzoru użytko
wego składa się z korpusu (1), osi (2), na której osadzone jest 
koło łańcuchowe (3), zespolone z kołem zapadkowym (4) 
i dźwigni jednostronnej (5). Z kołem łańcuchowym (3) 
współpracuje łańcuch tulejkowy (8), zakończony ogniwem za-
czepowym (9), zakładanym na nosek wyciąganego klina (10) 
z wałka odbiorczego (13). (1 zastrzeżenie) 
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B25F W. 62483 01.09.1979 

Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych Prze
mysłu Węglowego, Katowice, Polska (Antoni Noglik, Henryk 
Brzeziński, Ludwik Białozorski). 

Nawijak do przewodów teletechnicznych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest nawijak do przewo
dów elektrycznych stosowanych w teletechnice, zwłaszcza 
w głowicach kablowych WT i rozdzielkach KVA. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie usprawnienia ope
racji łączenia, poprawienia jakości łącz oraz zwiększenia bezpie
czeństwa montażu. 

Nawijak składa się z metalowego pręta (4) osadzonego 
w uchwycie (5), zakończonego z jednej strony otworem (1). Na 
bocznej powierzchni pręt (4) ma wycięte okienko (2) łączące 
się z otworem (1). Ponadto, tuż za okienkiem (2), na bocznej 
powierzchni pręta (4) jest umieszczony występ (3) z otwo
rem (6). (1 zastrzeżenie) 

B25H W. 62516 07.09.1979 

Zakład Doskonalenia Zawodowego, Katowice, Polska 
(Piotr Lubieniecki, Jan Oleśkicwicz, Wacław Hajczyk, Roman 
Kociclski, Rudolf Richert). 

Stolik warsztatowy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest stolik warsztatowy 
przeznaczony do wykonywania na nim obróbki różnego rodzaju 
surowców, materiałów i tworzyw oraz różnych rodzajów prac, 
a zwłaszcza ślusarskich i stolarskich. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie budowy stolika 
cechującego się dużą stabilnością oraz możliwością regulacji 
wysokości. 

Stolik składa się z ramy nośnej (1), dwudzielnej płyty 
roboczej oraz nóżek (7). Rama nośna (1) jest w kształcie 
prostokąta bez jednego boku. Do jej przeciwległych boków, 
wahadłowo, zamocowane są od spodu, dwie pary nóżek (7), 
z których każda stanowi oddzielną ramę w kształcie prostokąta. 
Pomiędzy parami nóżek (7) znajduje się drążek rozpierający (5) 
wyposażony w złączkę (6). Nóżki (7) zakończone są teleskopo
wo stopkami (8). (3 zastrzeżenia) 

Bogdan Ostrowski, Warszawa, Polska (Bogdan Ostrowski). 

Rączka do wiertarki pistoletowej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest rączka do wiertarki 
pistoletowej, znajdująca zastosowanie w przemyśle narzędzio
wym. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
rączki do wiertarki pistoletowej, zapewniającej pewny chwyt 
ręką, wyposażonej w urządzenie ogrfiniczające i ustalające głębo
kość wiercenia. Rączka do wiertarki pistoletowej, składa się 
z wydrążonego uchwytu (1) zakończonego kołnierzami (4 i 5), 
pierścieniowej obejmy (2) wyposażonej w rozcięcie (6) oraz 
pręta (3) ustalającego głębokość wiercenie. Górna część (7) 
obejmy (2) uformowana jest w kształt trapezu, który mieści 
w sobie rozcięcie (6), gwintowany kanał (8) na śrubę zaciskającą 
obejmę, przelotowy otwór (9) na pręt (3) oraz giwntowany 
kanał (10) na śrubę stabilizującą pręt (3). (1 zastrzeżenie) 

Fabryka Pras Automatycznych „Ponar - Plascmat" - Za
kład Nr 4 „FORMET", Bydgoszcz, Polska (Jan Andersohn, 
Zdzisław Jędrzejewski). 

Urządzenie do mechanicznego załamywania 
krawędzi prostoliniowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do me
chanicznego załamywania krawędzi prostoliniowych stanowiące 
samodzielne stanowisko obróbcze. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia wy
siłku fizycznego podczas obsługi urządzenia. 

Urządzenie do załamywania krawędzi prostoliniowych ma 
stół roboczy złożony z płyty pomocniczej (1) wyposażonej 
w listę prowadzącą (3) i z płyty ruchomej (2). Płyta ruchoma 
(2) podparta jest rolkami (6) i umieszczona swym występem 
w wybraniu płyty prowadzącej (5). Właściwe prowadzenie 
płyty (2) zapewniają kulki umieszczone w pogłębieniach (9) 
i otworach (10) wybrania. (2 zastrzeżenia) 
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B25J W. 62499 05.09.1979 

Huta Kościuszko, Chorzów, Polska (Tadeusz Gwóźdź). 

Uchwyty do ręcznego transportu 
przedmiotów płaskich 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt do ręcznego 
transportu przedmiotów płaskich, takich jak płyty wiórowe, 
pilśniowe, sklejka itp. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
konieczności trzymania transportowanych płyt w rękach i za
pewnienia uniknięcia upadku płyty na podłogę. 

Uchwyt do ręcznego transportu przedmiotów zwłaszcza 
płaskich płyt charakteryzuje się tym, że stanowi go belka (1) 
wykonana w kształcie silnie rozwartej litery „V", zaopatrzona 
w trzy podtrzymki (2) usytuowane jedna w przegięciu belki (1) 
i po jednej na skrajach belki (1), prostopadle do płaszczyzny 
kąta rozwarcia belki (1). Na podtrzymki (2) są nałożone tuleje 
(3) z elastycznego tworzywa. (2 zastrzeżenia) 

Przyrząd według wzoru ma dodatkowe elementy w postaci 
sztywnego płaskownika (7) umieszczonego równolegle do zew
nętrznego bokb listwy (2), zamocowanego u nasady przyrządu 
imającego na końcu w pobliżu rolki (1) śrubę (10), dotykającą 
swą końcówką listwy (2) i jednocześnie przyrząd ten ma rolkę 
napędową (12), zamocowaną na ruchomym ramieniu (13). Rolki 
tnące (1, 11) mają osadzone na łożyskach kulkowych tuleje 
o zewnętrznym kształcie stożkowym i z ostrą krawędzią zew
nętrzną, przy czym górna i dolna rolka ustawiona jest względem 
siebie tak, że ich zwrócone ku sobie płaszczyzny przecinają się 
pod kątem = 1° i przy czym hipotetyczna krawędź ich przecina
nia się (K) jest równo oddalona od środków rolek (0, O Ĵi 
i przechodzi przez punkt styku krawędzi (S). (1 zastrzeżenie) 

B26D W. 62677 27.09.1979 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Tadeusz Sadowski, Jan 
Wodecki, Tadeusz Czado, Stanisław Keller). 

Nożyca gilotynowa do cięcia taśm 
metalowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji noży
cy charakteryzującej się zwartą budową i małym gabarytem. 

Nóż górny nożycy (3) połączony jest z tłoczyskiem cy
lindra hydraulicznego (10) mechanizmem dźwigniowym, osadzo
nym w obudowie nożycy (1), w skład którego wchodzą kolejno: 
para dźwigni dwuramiennych kątowych (7), drążek (8) i dźwig
nia dwuramienna (9). (1 zastrzeżenie) 

Gdańskie Zakłady Elektroniczne „Unimor", Gdańsk, Pol
ska (Jan Jędrzejewski, Marian Jędrzejewski). 

Rama do sit drukarskich 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest rama do napinania sit 
drukarskich stosowanych do sitodruku. 

Zgłoszenie dodatkowe do prawa ochronnego nr 29667 

Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów, Polska 
(Stanisław Węgrzyn). 

Przyrząd do cięcia papieru 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do cięcia 
papieru, zwłaszcza do obcinania arkuszy papieru i folii o różnej 
grubości. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przyrządu przystosowanego do cięcia twardszych i grubszych 
materiałów. 



Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania ramy 
o prostej budowie zapewniającej równomierny naciąg sita. 

Rama według wzoru użytkowego ma boki (1) wykonane 
z kątownika łączone w narożach łącznikami (4) składającymi 
się z kostki (5) i naroża (6) ściąganymi śrubą (7). Boki (1) mają 
na swoich pionowych ścianach otwory ustalające (2) do moco
wania uchwytów (8) do szyn urządzenia do sitrodruku, a na 
krótszych bokach wycięcia (3), przez które przechodzą śruby 
(7) ściągające łącznik (4). (1 zastrzeżenie) 

B41J W. 62565 12.09.1979 

Centrum Komputerowych Systemów Automatyki i Pomia
rów „MERA-ELWRO", Wrocław, Polska (Jan Wojczaszek, 
Andrzej Zgieb, Józef Rozumowski, Adam Bloch, Zbigniew Bła-
żuk, Romuald Rosiński, Jakub Bartoszewicz, Bogdan Stybowski). 

Wałek barwiący do wielokolorowego 
barwienia bębna drukującego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wałek barwiący do 
wielokolorowego barwienia bębna drukującego stosowany 
w drukarkach kalkulatorowych. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia trwa
łości wałka. Wałek zawiera co najmniej dwa segmenty barwiące 
(2), wykonane z materiału o porach otwartych, osadzone na osi 
(1). Segmenty barwiące (2) oddzielone są od siebie przekładką 
(3) z materiału nieporowatego. Każdy z segmentów barwiących 
(2) nasycony jest farbą nieschnącą o żądanej barwie. 

(1 zastrzeżenie) 

Wzór użytkowy rozwiązuje zadnienie budowy urządzenia 
zapewniającego nanoszenie trwałych i czytelnych dat, nie ulega
jących zacieraniu. 

Urządzenie ma poziomą dźwignię (3) zaopatrzoną na 
końcu w pionowy stempel (7) z wypukłymi literami dat, podno
szoną za pomocą rolki (6) i krzywki (13) z uskokiem i opuszcza
ną do wytłaczania tych dat na etykietach za pomocą spiralnej 
sprężyny (21) ze wstępnym naciągiem uzyskanym odpowiednim 
ustawieniem odciągowego ramienia (22). 

Pod wpływem obrotów krzywki (3) z uskokiem, napędza
nej niezależnym silnikiem elektrycznym, stempel podnosi się 
i opuszcza w pewnych odstępach czasu, co umożliwia wykony
wanie wszelkich oznaczeń na etykietach w sposób ciągły. 

(3 zastrzeżenia) 

B60C W. 62716 05.10.1979 

Henryk Polak, Radom, Polska (Henryk Polak). 

Urządzenie przeciwpoślizgowe 

Urządzenie przeciwpoślizgowe do zakładania na bieżnik 
opony kół samochodowych charakteryzuje się tym, że stanowią 
je połączone ze sobą przegubowo listwy (1, 2, 3, 4) wstanie 
rozłożonym napinanym cięgnem elastycznym, najlepiej 
sprężyną spiralną (5) umocowaną jednym końcem do jednego 
z przegubów środkowych, zaś drugim końcem zaczepioną do 
ramienia listwy (l). (1 zastrzeżenie) 
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Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe, Centrala 
Rybna, Poznań, Polska (Stanisław Rybarczyk). 

Urządzenie do trwałego wytłaczania dat i innych 
numerów na etykietach i kartonach 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do trwa
łego wytłaczania dat i innych numerów na etykietach i karto
nach, umożliwiające w sposób trwały i estetyczny oznaczanie 
wszelkich puszek konserwowych i ich opakowań. 

Spółdzielnia Inwalidów „Czerwone Zagłębie", Czeladź, 
Polska (Lucyna Nowak, Tadeusz Wower, Aleksander Oleksic-
wicz, Stanisław Rojek, Bronisław Rajkowski, Waldemar Bożek, 
Ryszard Mitka). 
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Sygnalizator ostrzegawczy 

Sygnalizator ostrzegawczy jest przeznaczony do ostrzega
nia o niesprawności pojazdu w przypadku awarii pojazdu, miga
jącym odblaskiem wprawianym w ruch pędem powietrza prze
jeżdżających pojazdów. 

Sygnalizator składa się z korpusu mocującego (5) z magne
sem (8) w którym to korpusie (5) jest umieszczone łożysko (10) 
współpracujące z ośką (9). Ośka (9) jest umocowana na stałe 
w obsadzie (1) stanowiącej mocowanie dla stożkowej oprawy (2) 
z odblaskiem. W korpusie mocującym (5) jest umieszczona 
gumowa podkładka (7), która zabezpiecza pojazd przed uszko
dzeniem lakieru. Korpus (5) zamyka pokrywa (6) a obsadę (1) 
zamyka pokrywa (4). (3 zastrzeżenia) 

B61D W.62707 02.10.1979 

Kombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Marian Kub
rak, Kazimierz Krajewski, Marian Kozień, Tadeusz Bryk). 

Platforma wozu kolejowego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie transportu dużych elemen-
tów o kształcie cylindrycznym. 

Platforma charakteryzuje się tym, że ma siodłowe belki 
(3) łączące czołownice (1), które to belki mają postać spawa
nych skrzynek o przekrojach zamkniętych, składających się 
z pasów górnych (4), pasów dolnych (5) oraz środników (6; 7; 
8). 

Na poziomych odcinkach siodłowych belek (3), pasy 
górne (4) są nachylone zbieżnie do osi platformy, zaś każdy pas 
dolny (5) jest utworzony z dwóch członów połączonych ze sobą 
pod kątem rozwartym. Pasy górne (4) mają płytki których 
cylindryczne powierzchnie są wyłożone nakładkami z materiału 
elastycznego. (2 zastrzeżenia) 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażo
wych „BOSMAL", Bielsko-Biała, Polska (Leopold Kuhn, Renata 
Piątkowska). 

Lampka zwłaszcza boczna kierunkowskazów 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania rozbieralnej 
konstrukcji lampki umożliwiającej wymianę uszkodzonej żarów
ki. 

Lampka boczna kierunkowskazu o kształcie lampki bocz
nej kierunkowskazu samochodu „POLSKI FIAT 126p", składa 
się z klosza (1) zaopatrzonego w nieznaczne pogrubienie ścianek 
przy krawędzi zewnętrznej wzdłuż obrzeża w postaci występu, 
oraz z oprawki (2) zaopatrzonej dookoła płaszczyzny dna 
w podwyższone elastyczne obrzeże o zbieżności ścianek wewnęt
rznych większej aniżeli zbieżność ścianek klosza (1) oraz wybra
nie odpowiadające kształtowi pogrubienia ścianek klosza (1), 
który obciśnięty jest elastycznym obrzeżem oprawki (2) i dociś
nięty do płaszczyzny jej dna za pośrednictwem miękiej gumo
wej uszczelki (3) tworząc połączenie rozbieralne. 

(1 zastrzeżenie) 

B62B W. 62712 04.10.1979 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr W. 58102 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, 
Warszawa, Polska (Mieczysław Leszczyński, Tomasz Acher, Ma
rian Wargocki, Kazimierz Branicki). 

Zasobnik tkaninowy do wózka 
szczudłowego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie konstrukcji zasobnika tkani
nowego zastępującego metalowe pojemniki stosowane w wózku 
szczudłowym według wzoru użytkowego nr W-58102. Zasob
nik składa się z powłoki (1) posiadającej kształt ostrosłupa 
ściętego o otwartych podstawach, która jest zawieszona większą 
podstawą na prętach (2) zamocowanych do ramy (3) wózka 
szczudłowego, a na obwodzie mniejszej podstawy powłoki (3) 
umieszczone są odpowiednio metalowe oczka (5). 

Ponadto w ramie (3) wózka jest zamontowany obrotowo 
wałek (6) zaopatrzony w zaczepy (7) oraz w dźwignię (8) 
zabezpieczoną blokadą (9). (1 zastrzeżenie) 
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B62B W. 62767 12.10.1979 

Fabryka Maszyn Górniczych im. Tadeusza Żarskiego „PIO-
MA", Piotrków Trybunalski, Polska (Bronisław Sarleja, Marian 
Kurkiewicz). 

Wózek do transportu baterii 
akumulatorów 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie ręcznego transpor
tu wewnątrzzakładowego baterii akumulatorów. 

Wózek składa się z ramy (1), osadzonej na nieruchomej osi 
z dwoma kołami (3) i wyposażonej w stopę (4) do ustawienia 
w pozycji zbliżonej do pionowej oraz podpórki (8) do ustawienia 
w pozycji zbliżonej do poziomej. Na lamie (1) jest wahliwie 
osadzony na podporach (9) kosz (13), przy czym półosie (12) 
kosza (13) znajdują się powyżej środka ciężkości.(3 zastrzeżenia) 

Rufowa część pokładu (3) jest przystosowana do opero
wania sprzętem połowowym i składowania ryb. Na głównym 
pokładzie na jednym poziomie znajdują się pomieszczenia mie
szkalne (8, 9, 11 i 12), pomieszczenie sanitarne (10), kuchnia (6) 
i messa (7) oraz pomieszczenie przetwórcze (18), solarnia (20) 
i dziobowy magazyn (29), przy czym pomieszczenie przetwór
cze, solarnia (20) oraz magazyn dziobowy (29) są usytuowane 
w amfiladzie po jednej stronie kutra. (2 zastrzeżenia) 

B63B W. 62699 01.10.1979 
F16J 

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej „NA-
V1CENTRUM", Wrocław, Polska (Marek Filipecki, Gracjan Ka
czanowski, Zbigniew Lasota). 

Uszczelnienie pokryw luku statku 

Uszczelnienie pokryw luku statku charakteryzuje się tym, 
że zawiera metalowy profil (1) w kształcie litery U z odgiętą 
u jednego boku półką (2) oraz kątownik (3), które są ze sobą 
połączone tak, że pozbawiony półki bok profilu (1) styka się -
swą zewnętrzną powierzchnią z wewnętrzną powierzchnią pio
nowej półki kątownika (3), dolny bok profilu (1) styka się 
z wewnętrzną powierzchnią poziomej półki kątownika (3). 
W korytko utworzone z półki (2) z lewego boku profilu (1) oraz 
z poziomej półki kątownika (3) jest włożony bok pokrywy (4), 
a na bok sąsiedniej pokrywy (5) jest nałożone analogiczne 
uszczelnienie, lecz odwrócone względem poprzedniego o 180°. 

Uszczelnienie według wzoru nadaje się zwłaszcza do 
uszczelniania pokryw, o konstrukcji skorupowo-przekładkowej, 
ułożonych obok siebie na zrębnicach luku ładowni statku. 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Roman Osmól-
ski, Józef Krępa, Henryk Czubek). 

Rufowy kuter rybacki 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest rufowy kuter rybacki 
do połowu z rufy, szczególnie kuter o długości do 28 m, nadają
cy się do zastosowania w przemysłowym rybołówsiwie, przede 
wszystkim w rybołówstwie bałtyckim. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej konstruk
cji przestrzennej, kutra, aby uzyskać znaczne polepszenie warun
ków pracy oraz bytowych załogi, a także przystosowanego do 
racjonalnego zagospodarowania złowionej ryby. 

Istota wzoru polega na tym, że kadłub (1) kutra ma 
nadbudówkę (2) zlokalizowaną na przestrzeni między krótkim 
roboczym pokładem (3) a dziobem (4). 

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej „NA-
VICENTRUM", Wrocław, Polska (Marek Filipecki, Gracjan Ka
czanowski, Zbigniew Lasota). 

Uszczelnienie pokryw luku statku 

Uszczelnienie pokryw luku statku, charakteryzuje się tym, 
że do boku jednej pokrywy (1) jest zamocowany profil (2) 
wykonany z pasa blachy metalowej, a do boku drugiej pokrywy 
(3) jest przytwierdzony profil (4) wykonany także z pasa blachy 
metalowej. Obydwa profile (2 i 4) są wypełnione spienionym 
tworzywem sztucznym i stykają się ze sobą pionowymi powierz
chniami (5 i 6) oraz pochyłymi powierzchniami (7) skierowany
mi pochyłościami w kierunku rowka (8), wykonanego w profilu 
(2), 
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cc (7) /. odgiętymi półkami (rt i 9), na które jest nałożony profil 
(1) mocowany do /rębnie luku jednym końcem przy użyciu 
zaczepu (10) włożonego w ucho (II) przyspawane do pół ki 
(12) zręhnicy, a drugim końcem przy pomocy zaczepu i zamka 
blokującego. W miejscu ostrego załamania pokryw profil < 1) ma 
przegub. 

Uszczelnienie i zamocowanie pokryw, według wzoru, za
bezpiecza skutecznie wnętrze ładowni przed wnikaniem wilgoci 
atmosferycznej, zapewnia silne zamocowanie pokryw do zrębnic 
oraz umożliwia ich zaplombowanie celne. (1 zastrzeżenie) 

Uszczelnienie według wzoru nadaje się zwłaszcza do 
pokryw lukowych o konstrukcji skorpuowo-przekładkowej, 
wykonanych z cienkich blach metalowych wypełnionych spie
nionym tworzywem sztucznym i do innych pokryw. 

1 zastrzeżenie) 
B63B W. 62721 08.10.1979 
F16J 

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej „NA-
VICENTRUM", Wrocław, Polska (Maerk FIlipecki, Gracjan Ka
czanowski, Zbigniew Lasota). 

Uszczelnienie pokryw luku statku 

Uszczelnienie pokryw luku statku charakteryzuje się tym, 
że do boku jednej pokrywy (1) jest przytwierdzony profil (2) 
wykonany z dwóch połączonych ze sobą szczelnie metalowych 
kątowników (3 i 4) przy czym kątownik (4) ma zagięcie (5) 
skierowane w kierunku rowka (6). Do boku sąsiedniej pokrywy 
(7) jest zamocowany profil (8) wykonany z pasa blachy metalo
wej i zawierający uskok (9), do poziomej półki (10), którego jest 
przymocowany pionowo metalowy płaskownik (11) z zagięciem 
(12). Obydwa profile (2 i 8) współpracują ze sobą pionowymi 
powierzchniami (13 i 14) a zagięcie (12) płaskownika (11) 
tworzy z profilem (2) szczelinę (15), usytuowaną w dolnej 
części rowka (6). 

Uszczelnienie według wzoru może służyć do uszczelniania 
pokryw ułożonych obok siebie na zrębnicach luku ładowni 
i wykonanych zwłaszcza z cienkich blach metalowych wypeł
nionych pianą poliuretanową, lub z innych materiałów. 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „NOWOŚĆ", Ostrowo 
k/Gniewkowa, Polska (Stefan Mandziak, Włodzimierz Woźniak, 
Adam Bąkowicz, Tadeusz Waligóra, Tadeusz Straszewski). 

Klatka kontener dla zwierząt 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest klatka - kontener 
dla chowu i transportu małych zwierząt, zwłaszcza dla młodego 
drobiu tuczonego i hodowlanego. 

Klatka - kontener dla zwierząt charakteryzuje się tym, że 
ma ruchomą ściankę (5) z prętów zamocowaną w dolnej części 
klatki za pomocą zatrzasku utworzonego z trwale zamocowane
go narożnika (3) z blachy z wgłębieniem (6) oraz zastrzału 
z pręta, oraz zabezpieczona jest przed wypchnięciem przez zwie
rzęta na zewnątrz klatki za pomocą poprzeczki z pręta (2), 
trwale umocowanej do ramki stałej (1) korpusu klatki. 

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej „NA-
VICENTRUM", Wrocław, Polska (Marek Filipecki, Piotr Kłyk). 

Uszczelnienie i zamocowanie pokryw 
luku statku, zwłaszcza do przewozu cementu 

Uszczelnienie i zamocowanie pokryw luku statku, zwłasz
cza do przewozu cementu, zawiera metalowy profil (1) w kształ
cie korytka z odgiętymi półkami (2) na których są osadzone 
uszczelki (3) z materiału elastycznego. Wewnątrz korytka jest 
umieszczona uszczelniająca taśma (4), wykonana z tworzywa 
elastycznego i mająca dwie zaokrąglone poduszki (5). Uszczelnia
ne boki pokryw (6) są zaopatrzone w wysunięte do góry zrębni-
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B65G W. 62709 04.10.1979 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego, Bartoszyce, 
Polska (Heniyk Tkacz, Adam Stankiewicz). 

Budowlany zasobnik transportowy 

Budowlany zasobnik transportowy służy do przewożenia 
sypkich lub płynnych materiałów budowlanych na stanowisko 
pracy. Zasobnik ten sprzężony jest z ciągnikiem kołowym i ma 
misę (1), która dzięki przegubowemu zawiasowemu zamocowa
niu do wspornika (5) ma zdolność zmiany położenia regulowa
nego przez cięgła (2 i 3) wprawiane w ruch przez siłownik 
hydrauliczny. 

Zdolność zmiany położenia górnej krawędzi misy (1) 
w stosunku do osi obrotu tej misy umożliwia samoczynny 
załadunek i wyładunek zawartości przy współdziałaniu 
sprzężonego z zasobnikiem ciągnika. (1 zastrzeżenia) 

D Z I A Ł C 
CHEMIA I METALURGIA 

C11C W. 62332 30.07.1979 

Zakłady Energetyczne Okręgu Północnego, Bydgoszcz, 
Polska (Tadeusz Domżalski, Edward Reich, Aleksander Książkie-
wicz, Edward Bachan, Lech Brodziak). 

Przenośne urządzenie do uzdatniania 
olejów izolacyjnych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest podwyższe
nie stopnia odgazowania i odwilgocenia olejów izolacyjnych 
używanych w transformatorach. 

Urządzenie składa się z próżniowego zbiornika (1), wew
nątrz zaopatrzonego w kilka półek (2) na których umieszczone 
są elementy rozbryzgowe (3). Próżnie wytwarzają próżniowe 
pompy (6). Olej doprowadza do zbiornika (1) pompa (7) 
a odprowadza po uzdatnieniu w zbiorniku (1) pompa (8). 

Przenośne urządzenie do uzdatniania olejów izolacyjnych 
służy do odgazowywania i wytrącania wilgoci w olejach izolacyj
nych w urządzeniach najwyższych napięć. (2 zastrzeżenia) 

C23F W. 62175 14.07.1979 

Instytut Morski, Gdańsk, Polska (Szczepan Malinowski, 
Aleksander Stankiewicz, Bogumiła Owczarek). 

Głowica kontaktowa anody do ochrony 
katodowej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania gło
wicy kontaktowej umożliwiającej przedłużenie żywotności 
anod żelazokrzemowych, szczególue anod pracujących w wo
dzie, przez polepszenie zabezpieczenia złącza anody z przewo
dem przed przenikaniem wody. 

Głowica według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
opona przewodu (3) elektrycznego jest uszczelniona za pomocą 
dwóch dławic z uszczelkami pierścieniowymi, przy czym ele
menty zadławienia są przymocowane do anody żelazo-krzemo-
wej za pośrednictwem śruby (4) kontaktowej, a elementy (7 i 9) 
zewnętrznej dławicy są odizolowane elektrycznie od masy ano
dy. (3 zastrzeżenia) 
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D Z I A Ł D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01G W.62606 21.09.1979 D01H W.62607 21.09.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych i Cze
sankowych Wełny „Befamatex", Bielsko-Biała, Polska (Fryde
ryk Siuda). 

Urządzenie uszczelniające bęben sitowy 
szarparki w strefie działania wałków 

wydających 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
bębna sitowego przed zanieczyszczeniem pyłem i drobnymi 
włóknami. 

Urządzenie uszczelniające bęben sitowy szarparki w strefie 
wałków wydających, charakteryzuje się tym, że stanowi go 
usytuowana wewnątrz sitowego bębna (1) w małej odległości od 
wewnętrznej jego powierzchni na całej szerokości roboczej, 
nieruchoma płyta (2). Płyta ta jest jednostronnie pokryta 
warstwą filcu (3), którego dłuższe obrzeża (4) stykają się 
z wewnętrzną powierzchnią sitowego bębna (1), a obustronnie, 
od strony krótszych obrzeży (5) filcu do płyty (2) zamocowane 
są uszczelniacze (6) z filcu w kształcie odcinka koła, których 
obrzeża w kształcie łuku przylegają do wewnętrznej powierz
chni sitowego bębna (1). (1 zastrzeżenie) 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych i Cze
sankowych Wdłny „BEFAMATEX", Bielsko-Biała, Polska (Piotr 
Kulawik). 

Urządzenie zaciskające osłony mechanizmu 
napędu wrzecion przędzarek i skręcarek 

obrączkowych w stanie zamkniętym 

Wz£r użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kons
trukcji i zwiększenia pewności działania urządzenia. 

Urządzenie zaciskające osłony mechanizmu napędu wrze
cion przędzarek i skręcarek obrączkowych w stanie zamknię
tym, charakteryzuje się tym, że zaciskowy element (10) osłon 
(3, 4) w postaci grzybka jest przegubowo połączony z jednora-
mienną dźwignią (5), umieszczoną w szczelinowych wybraniach 
(8, 9) wspornika (2), odpychaną w górne położenie powrotną 
sprężyną (11). 

Jeden koniec dźwigni (5) ma punkt obrotu w strefie 
tybiego szczelinowego wybrania (8), a drugi koniec styka się 
z końcem dociskowej śruby (12), usytuowanej w odchylnej 
przedniej osłonie (3). (1 zastrzeżenie) 

D Z I A Ł E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01B W. 62590 15.09.1979 

Akademia Rolnicza, Poznań Polska (Maciej Ławniczak, 
Jan Dudziński, Andrzej Mamet). 

Podkład kolejowy drewniany 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia odporności pod
kładu na siły dynamiczne oraz odporności elektrycznej. 

Przedmiotem wzoru jest podkład drewniany stosowany 
zwłaszcza do budowy torów kolejowych. Podkład ma podstawę 
wzmocnioną płytką wzmacniającą (3) z materiału o większej 
wytrzymałości niż drewno podkładu i trwale z nim połączoną 
spoiną adhezyjną (2). Płytka wzmacniająca (3) wykonana jest 
z segmentów połączonych między sobą jednym ze złącz (4). 

(1 zastrzeżenie) 
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E05B W. 62756 12.10.1979 

Andrzej Skrzypek, Warszawa, Polska (Andrzej Skrzypek). 

Przesłona okienna przeciwblaskowa 
z poziomymi płytkami przesłonowymi 

o regulowanym położeniu 

Przesłona okienna przeciwblaskowa z poziomymi płytka
mi przesłonowymi o regulowanym położeniu, przeznaczona 
w szczególności do instalowania w oknach o podwójnym oszkle
niu pomiędzy szybami. 

Przesłona składa się z oprawy mocującej (1) w której jest 
umieszczony zespół napędowy przesłony, złożony z dwóch 
zespołów łożyskowych (2) osadzonych w owalnych otworach 
(3) w oprawie oraz z zawieszonych na drabinkowych linkach 
regulacyjnych (4) poziomych płytek przesłonowych (5) pod 
którymi jest usytuowana listwa obciążająca (6), zawieszona na 
linkach ściągających (7) przewleczonych przez owalne otwory 
(8) w płytkach przesłonowych. Zespoły łożyskowe (2) są na

wleczone na wspólną ośkę napędową (9) połączoną ze skrętowym 
wałkiem giętkim (10) za pomocą tulejki zaciskowej (11). 

Wałek giętki składa się z dwóch odcinków połączonych 
ze sobą zespołem sprzęgłowym (12) i jest wyprowadzony na 
zewnątrz ramy okiennej przez oprawkę profilową (13) umoco
waną na zewnętrznej powierzchni tej ramy. (7 zastrzeżeń) 

E05C W. 62754 11.10.1979 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Rudolf Tomanek, Leon 
Janik). 

Zatrzask zwalniany za pomocą 
klucza obrotowego 

Zatrzask pozwala na trwałe zwolnienie za pomocą klucza. 
Zatrzask ma przekrój powierzchni styku rygla z kluczem 

w postaci łuku koła (9), którego środek (10) leży na prostej 
(11) przechodzącej przez prowadnicę klucza (5) pod kątem 
wynoszącym od 24° do 26° w stosunku do osi przesuwu rygla 
(12) i ma osadzony w obudowie (1) kołek (6) ograniczający 
obrót bródki klucza (8) do położenia wyznaczonego tą pros
tą (11). (1 zastrzeżenie) 

D Z I A Ł F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

F02P W. 63350 29.12.1979 
H01F 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „ZELMOT", 
Warszawa, Polska (Karol Jurczak). 

Głowica cewki zapłonowej do silników 
spalinowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej konstruk
cji głowicy która pozwoli na pomiar poziomu oleju w gotowych 
cewkach metodą izoropową z dokładnością do 1 mm. 

Głowica cewki zapłonowej ma dwa wycięcia (9) w pierś
cieniu (4), utrzymującym uszczelkę w miejscu połączenia głowi
cy z obudową. Wycięcia (9) są na drodze promieniowania jonizu
jącego, przebiegającego równolegle do zacisków niskiego napię
cia (2) przez szczelinę (8a) między występem (5a), a pierście
niem (6) mieszczącym gniazdo (7) rdzenia wewnętrznego. 

Pierścień (4) jest dodatkowo obniżony na drugiej drodze 
promieniowania przebiegającego równolegle do zacisków niskie
go napięcia (2) przez szczelinę (lla) między skrzydełkiem 
utrzymującym w położeniu spoczynkowym uwojenie komplet
ne, a pierścieniem (4). (1 zastrzeżenie) 

F16B W. 62757 12.101979 

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia, Polska (Józef 
Dąbrowski, Feliks Chyży). 
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Łącznik do narzędzi pneumatycznych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest łącznik do narzędzi 
pneumatycznych składający się z dwóch zespołów połączonych 
ze sobą zatrzaskowym mechanizmem oraz zamykającego zawo
ru. Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kons
trukcji i zwiększenia szczelności. 

F16K W. 62718 05.10.1979 

Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska, Zakład Remonto-
wo-Montażowy, Poznań, Polska (Florian Nowak, Kazimierz 
Kubsik, Jacek Biegański, Edward Stachowiak, Adam Urbaniak, 
Olech Szymkowiak). 

Zawór przelotowy do cieczy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kons
trukcji. 

Zawór przelewowy charakteryzuje się tym, że jego kadłub 
i komora mieszcząca przepustnicę utworzony jest z dwóch jed
nakowych wytłoczonych pierścieni (1 i 2) w ten sposób, że ich 
wyoblone koncentrycznie wewnętrzne brzegi obejmują pierścień 
gniazda (6) przepustnicy tarczowej (5). Pierścień gniazda otoczo
ny jest na swym obwodzie dwoma półpierścieniami usztywniają
cymi (7) zaś w kryzach pierścieni wytłoczone są jednakowe 
rowki stanowiące ułożyskowanie czopów (4) przepustnicy (5). 

(2 zastrzeżenia) 

Zgodnie ze wzorem do wężowego zespołu (1) zamocowa
ny jest osiowo zatrzaskowy mechanizm (3), a tuleja (11) narzę
dziowego zespołu (2) ma promieniowe wybranie (12), przy 
czym oba zespoły (1, 2) wyposażone są w nakrętki (6) (10). 
Tuleja (11) styka się z przesuwną tuleją (25), która ma na 
krawędzi wybrania (27). (3 zastrzeżenia) 

F16J W. 62759 12.10.1979 

Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego RZPS „Rados-
kór", Radom, Polska (Tadeusz Pyszczek, Ryszard Krok). 

Pierścień dociskowy uszczelki 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia trwa
łości uszczelnienia. 

F21V W. 62715 04.10.1979 

Zakłady Urządzeń Okrętowych „Famor", Bydgoszcz, Pol
ska (Wojciech Giezek, Janusz Krzyżelewski, Eustachy Czerniak, 
Czesław Kołaczyński). 

Ścienna oprawa oświetleniowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania oprawy oświet
leniowej o małej głębokości w stosunku do wysokości, łatwej 
w demontażu. 

Oprawa ma korpus (1) złożony z komory (2) osprzętu 
elektrycznego (3) i komory (4) źródeł światła (5). Komora (2) 
jest usytuowana nad komorą (4) i jest wyposażona w lampkę 
neonową (15). Źródła światła (5) są osadzone w uniwersalnych 
wspornikach (18) umocowanych do dna korpusu (1). 

Oprawa ścienna przeznaczona jest głównie do instalowania 
w kabinach okrętowych. (4 zastrzeżenia) 

Pierścień dociskowy uszczelki typu „U" zakończonej z jed
nej strony skośnymi ścięciami krawędzi, tworzący w przekroju 
promieniowym figurę trapezu, złożonego większą podstawą 
z prostokątem o szerokości równej tej podstawie, ma na wewnęt
rznej, stożkowo rozbieżnej powierzchni utworzonej przez ścięcie 
wewnętrznej krawędzi, obwodowo wytoczony rowek (1) połą
czony przelotowymi otworami (2) z wycięciami (3) w oporowej 
podstawie po stronie przeciwnej do strony zakończonej skośny
mi cięciami. (1 zastrzeżenie) 
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F27D W. 62710 03.10.1979 
B22D 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „BIPRO-
MET", Katowice, Polska (Antoni Wyrwała). 

Rynna zalewowa przechylna 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie szybkiego zwięk
szenia lub zmniejszenia ilości zalewania metalu do form, bez 
konieczności dodatkowego przychylania pieca odlewniczego. 

Rynna zalewowa przechylna ma zastosowanie w procesie 
odlewania metali, przy czym rynna (1) z objętościowym zbiorni
kiem (2) ma zalewową szczelinę (3), a przez odchylenie rynny 
(1) na obrotowej osi (4) następuje regulacja wypływu metalu na 
maszynę odlewniczą, poprzez pomniejszenie długości strumienia 
metalu wypływającego ze szczeliny (3). (2 zastrzeżenia) 

G01B W. 62680 27.09.1979 

Kombinat Budowy Maszyn „Częstochowa", Kłobuck, Pol
ska (Tadeusz Małek, Marek Morawski). 

Przyrząd warsztatowy do pomiaru: 
spoin, grubości blach, średnicy drutu, 

szczelin oraz kątów 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przyrządu umożliwiającego szybki, łatwy i bezstopniowy pomiar 
wielkości niezbędnych przy prowadzeniu prac przez spawacza. 

Przyrząd według wzoru składa się z odpowiednio ukształ
towanej prostej listwy (1) z naniesionymi trwale skalami pomia
rowymi (3 i 4), oraz części przesuwnej (2) odpowiednio ukształ
towanej na której znajduje się naniesiona trwale podziałka 
i punkty stałe. 

Kąty zawarte pomiędzy spawanymi powierzchniami płas
kimi mierzy się za pomocą ukształtowanego występu (5), lub 
uformowanej części przesuwnej przyrządu. (1 zastrzeżenie) 

D Z I A Ł G 
FIZYKA 

G01F W. 62400 15.08.1979 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków, 
Polska (Bolesław Wyżliński, Andrzej Żmurkiewicz). 

Wielopunktowy pływakowy sygnalizator 
poziomu cieczy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwienia po
miaru i regulacji różnych poziomów cieczy w zbiorniku. 

Wielopunktowy pływakowy sygnalizator poziomu cieczy 
ma sondę pomiarową (2), która zawiera kontaktrony (3) stero
wane magnesem stałym z pływaka (1), przy czym pływak (1) 
swobodnie przemieszcza się wzdłrż wysokości sondy pomiaro
wej (2), a kontaktrony (3) umieszczone są w strefach regulacji 
i sygnalizacji poziomu cieczy. 

Pływak ma zastosowanie w górnictwie naftowym, prze
myśle gazowniczym i chemicznym. (1 zastrzeżenie) 

G01C W. 62348 02.08.1979 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne Kartograficzne 
„Geokart", Rzeszów, Polska (Władysław Kałużny). 

Podpórka do łat niwelacyjnych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania kons
trukcji podpórki umożliwiającej precyzyjne ustawienie łat niwe
lacyjnych w pozycji pionowej niezależnie od stopnia komplikacji 
budowy terenu. 

Podpórka według wzoru charakteryzuje się tym, że jedno 
z ramion uchwytu (1) wykonanego w kształcie litery „U" ma 
krysę (3). Do uchwytu (1) przymocowane są za pomocą przegu
bów kulistych dwie podpory (10). Długość podpór (10) regulo
wana jest nakrętką (13). (1 zastrzeżenie) 
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G01L W. 62514 07.09.1979 

Zakłady Urządzeń Naftowych „Naftomet", Krosno, Pol
ska (Kazimiera Borek, Andrzej Piotrowski, Maria Mróz, Stanis
ław Płaszyk). 

Przekaźnik ciśnienia zabezpieczając)' 
przyrząd pomiarowy przed działaniem cieczy 

gęstych o wysokich ciśnieniach 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwienia sto
sowania różnych przyrządów pomiarowych w instalacjach ciśnie
niowych płuczki wiertniczej oraz zabezpieczenia ich przed 
szkodliwym działaniem cieczy gęstych. 

Przekaźnik ma korpus (1) oraz króciec (2) służący do 
połączenia z przyrządem pomiarowym. Wewnątrz korpusu (1) 
znajduje się przepona (3) dociskana kondem dociskowym (4) 
mającym otwór (5). Średnica otworu (5) uzależniona jest od 
ciśnienia cieczy i materiału przepony (3). Korek dociskowy (4) 
z otworem (5) umożliwia wymianę przyrządu pomiarowego lub 
cieczy w przestrzeni pomiarowej (7) przy pełnym ciśnieniu 
panującym w przestrzeni roboczej (8). (1 zastrzeżenie) 

kleszczowych i strioperowych. Górny trawers (5) ma ucha (11) 
dla zawieszania urządzenia za pośrednictwem zawiesi linowych 
na korpusie mechanizmu kleszczowego suwnic kleszczowych. 

(6 zastrzeżeń) 

G01N W. 62524 10.09.1979 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska (Marianna 
Turyn, Andrzej Popkiewicz). 

Aparat do ilościowego sączenia 
roztworów pod próżnią 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie ułatwienia sącze
nia próbek i skrócenia czasu sączenia oraz wyeliminowania moż
liwości zanieczyszczenia przesączu wyjściowego. 

Aparat do ilościowego sączenia roztworów pod próżnią ma 
pojemnik (2) zaopatrzony w kołnierz (11). Pojemnik ten jest 
połączony szlifem z pokrywą (1) w miejscu styku kołnierzy (11 
i 12). W dolnej części pojemnika (2) znajduje się króciec (5) 
zaopatrzony w korek (6) przez który jest wprowadzona rurka 
(7) służąca do podłączenia aparatu z próżnią. Wewnątrz pojem
nika (2) jest umieszczona kolba pomiarowa (8) do której 
wprowadzona jest końcówka (9) lejka (4) poprzez korek (3), 
W lejku (4) jest osadzona przekładka filtracyjna. 

(1 zastrzeżenie) 

G01M W. 62687 28.09.1979 
B66C 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „BEPROHUT", 
Gliwice, Polska (Henryk Białas, Franciszek Ignasiak, Mieczysław 
Gruszka, Eugeniusz Kalinowski). 

Urządzenie do próbnych obciążeń 
suwnic i legalizacji wag suwnicowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie budowy urządze
nia przystosowanego do zawieszenia na różnych typach suwnic, 
a także przystosowane do różnego ciężaru, a nawet różnego 
rodzaju obciążników. 

Urządzenie do próbnych obciążeń suwnic i legalizacji wag 
suwnicowych charakteryzuje się tym, że stanowią je górny 
trawers (5) przystosowany do zawieszenia na zawiasiu suwnicy, 
oraz podwieszony do niego, za pomocą szelek (6), dolny trawers 
(1) będący platformą dla układania na niej obciążników, zaopat
rzoną w pionowe, wokół platformy usytuowane stałe słupy (2). 
Stałe słupy (2) są zaopatrzone w teleskopowo umieszczone 
w nich wysuwne słupy (3), wzajemnie każdy z przeciwległym 
połączone łańcuchem (4). 

Górny trawers (5) jest wyposażony w wieszak (7) ze 
sworzniem (8) dla zawieszania na hakach jednorogowych. Wie
szak (7) ma hakowe wycięcia (9) dla umożliwienia zawieszenia 
urządzenia na łańcuchowym zawiesiu suwnic. Górny trawers (5) 
ma belkę (10) dla chwytania go, za pomocą kleszczy suwnic 

G01V W. 62668 27.09.1979 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Geologiczne, 
Tychy, Polska (Włodzimierz Panasiuk, Aleksnader Soroczyński, 
Władysław Koptyra). 

Przyrząd do wykrywania przedmiotów 
metalowych w ziemi 

Wzór użytkowy rozwiązuje zsgadnienie opracowania 
przyrządu który może być zastosowany do różnych średnic 
otworów wiertniczych oraz na dowolny zasięg głębokościowy. 



Przyrząd do wykrywania przedmiotów metalowych w zie
mi charakteryzuje się tym, ze ma antenę (1) kołową z wewnęt
rznym uzwojeniem zalanym żywicą połączoną z łącznikiem 
antenowym (4) w kształcie tulei przyłączanej rozłącznie do 
przedłużaczy (5) rurowych i układu elektrycznego z zasilaczem. 

(1 zastrzeżenie) 

G09B W. 62755 12.10.1979 

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin, Polska 
(Zdzisław Wojciech Zarębski, Danuta Stachórska). 

Przyrząd do demonstracji cienia 
lub półcienia 

Przyrząd do demonstracji cienia lub półcienia według 
wzoru użytkowego, składa się z dwóch zestawów umieszczo
nych na jednej płaszczyźnie zabudowanej w formie gabloty, to 
jest zestawu do demonstracji cienia lub półcienia oraz zestawu 
do demonstracji zaćmienia księżyca lub słońca. Zestaw do 
demonstracji cienia lub półcienia składa się z ruchomego oświet
lacza (3), ekranu (4), oraz umieszczonego w sposób przesuwny 
pomiędzy oświetlaczem (3) a ekranem (4) elementu (10), do 
którego przymocowany jest obrotowy element (9) w formie 
krzyżaka, na ramionach którego znajdują się figury (5, 6, 7, 8). 

Zestaw do demonstracji zaćmienia księżyca lub słońca 
składa się z umieszczonych na osi optycznej: nieruchomego 
oświetlacza (15) tarczy obrotowej (16), mającej w środku swojej 
płaszczyzny okrągły otwór, w którym umieszczony jest globus 
(17) w taki sposób, że na powierzchni tarczy znajduje się jedna 
półkula oraz z umieszczonej w sposób przesuwny, na powierz
chni tarczy (17), pomiędzv źródłem światła (15) a globusem 
(17) półkolistej czaszy (18) stanowiącej model księżyca. 

Oświetlacze obu zestawów połączone są z wyłącznikiem 
czasowym. 

Przyrząd według wzoru użytkowego jest szczególnie 
przydatny do demonstracji wymienionych zjawisk optyki geo
metrycznej, zwłaszcza w szkołach lub tam, gdzie pożądane są 
zestawy dużych rozmiarów. (3 zastrzeżenia) 

G10K W. 62609 24.09.1979 

Alicja Bacińska, Warszawa, Marzena Zuber, Warszawa, 
Polska (Alicja Bacińska, Marzena Zuber). 

Grająca rura 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest grająca rura przezna
czona dla kibiców sportowych oraz do zabawy dla dzieci. 

Rura według wzoru użytkowego jest wewnątrz pusta i ma 
ścianki wykonane w postaci falistej. Rura jest z obu stron otwar
ta. Wprawiana ręką w ruch obrotowy wytwarza falę głosową. 

(1 zastrzeżenie) 

WIDOK PRZEKRÓJ WZDŁUŻNY 

G10K W. 62665 25.09.1979 
B25D 

Fabryka Maszyn Rolniczych, „Agromet - Archimedes", 
Wrocław, Polska (Andrzej Bondyra, Roman Charko, Adam 
Ludwikowski, Stanisław Nieć). 

Tłumik hałasu 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest tłumik hałasu, stoso
wany zwłaszcza do narzędzi pneumatycznych i osadzony na ich 
zewnętrznej powierzchni. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie budowy tłumika-
nie utrudniającego obsługi zaopatrzonego w taki tłumik narzę
dzia pneumatycznego. 

Tłumik (1) ma dwie współosiowe obudowy (2 i 3) opiera
jąca się wzajemnie na pierścieniowym występie (4). We wnętrzu 
obudowy (2) osadzony jest element (9), w kształcie litery „U", 
tworzący przegrody (10 i 11). 

Przelot sprężonego powietrza wychodzącego otworami 
(17) przez tłumik (1) odbywa się poprzez komory (13, 14, 15 
i 16) oraz szczeliny (18, 19 i 20) i otworami (21) do atmosfery. 

(1 zastrzeżenie) 
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D Z I A Ł H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01L W. 62734 09.10.1979 

Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa, Polska (Ta
deusz Latawiec, Michał Cieź, Edward Chorzępa). 

Skrzyżowanie ścieżek przewodzących 

Wzór rozwiązuje zagadnienie miniaturyzacji i zmniejszenia 
pracochłonności wykonywania ścieżek skrzyżowań przewodzą
cych, stosowanych w hybrydowych układach tranzystorowych 
i w obwodach drukowanych. 

H05K W. 62770 13.10.1979 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki i Auto
matyki Górniczej „ĘMAG"' Zakład Telemechaniki Górniczej 
„Elektrometal", Cieszyn, Polska (Józef Śliwa Marek Molin, 
Krzysztof Kozłowski, Władysław Miech, Alfred Jabłoński, Piotr 
Wantuła). 

Pakiet wentylacyjny do szaf 
z wyposażeniem elektronicznym 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pakiet wentylacyj
ny przeznaczony do chłodzenia szaf z wyposażeniem elektro
nicznym. 

Stanowi go płaska szuflada (1) z wkładem filtracyjnym 
(2), wentalatorami (7) i przetwornicą przekształcającą napięcie 
prądu stałego na napięcie przemienne. 

Przetwornica składa się z płytki elektroniki (3) transfor
matora (4), kondensatorów (5), i dławika (6). Płytka elektroniki 
(3) usytuowana jest nad wentylatorami (7). W przedniej ściance 
szuflady (1) zamontowany jest bezpiecznik (1) i lampka (12) 
natomiast w ściance tylnej złącze wielostykowe (8) i kołki 
naprowadzające (9). Wkład filtracyjny (2) ma wycięte otwory, 

w których umieszczona jest gęsta siatka (13), spełniająca rolę 
filtru. (1 zastrzeżenie) 

Skrzyżowanie, w którym jedna lub więcej z krzyżujących 
się ścieżek przewodzących są przerwane przed skrzyżowaniem 
z ciągłą ścieżką przewodzącą a końcówki przerwanych ścieżek 
przewodzących są połączone mostkami drutowymi, według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że mostki (3) znajdują się 
w obudowie izolacyjej (4). Obudowa izolacyjna (4) ma kształt 
korzystnie prostopadłościanu, a dla kilku równoległych most
ków drutowych (3) obudowa izolacyjna (4) jest korzystnie 
wspólna. (1 zastrzeżenie) 

H02G W. 62758 12.10.1979 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Ryszard 
Sokołowski). 

Oznacznik do przewodów i kabli 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest oznacznik do prze
wodów i kabli, zwłaszcza elektrycznych. 

Oznacznik do przewodów i kabli w postaci opaski z two
rzywa sztucznego o obwodzie zamkniętym według wynalazku, 
charakteryzuje się tym, że górna jego część (2) ma kształt 
kolisty obejmując połowę lub nieco więcej niż połowę obwodu 
przewodu lub kabla, zaś część (3) dolna ma wypusty (6) 
odchylone na zewnątrz, między którymi jest wypust (4) skiero
wany do wewnątrz oznacznika, przy czym kąt pomiędzy wierz
chołkami wypustów (6), zewnętrznych wynosi od 0 do 120°. 

(1 zastrzeżenie) 



Nr zgłoszenia 
1 

200030 
206822 
207841 
208291 
208480 
208482 
208488 
208492 
208507 
208551 
208719 
208734 
208750 
208768 
209366 
209900 
210185 
210256 
210285 
210287 
210329 
210339 
210378 
210390 
210425 
210449 
210471 
210481 
210536 
210594 
210597 
210629 
210678 
210697 
210801 
211021 
211029 
211039 
211053 
211061 
211072 
211107 
211114 
211115 
211116 
211118 
211128 
211129 
211132 
211139 
211145 
211148 

Int. Cl.2 

2 

C11B 
G06D 
B64D 
E04C 
H01L 
H05G 
G05F 
H05K 
F21V 
G01R 
H02P 
H04R 
H01H 
H01G 
A01N 
G06G 
F04C 
A22C 
B08B 
B02B 
A01N 
A47J 
C22B 
B02C 
C07D 
F22B 
A23B 
A22C 
B29J 
B03D 
B08B 
B08B 
B29C 
B25J 
C07C 
H01H 
H01L 
G01N 
CUD 
H01C 
B02C 
G01R 
F24H 
H02P 
H02M 
B21D 
B65D 
B65B 
B21K 
H03K 
B60S 
B65B 

Strona 
3 
46 
84 
32 
53 
90 
100 
83 
101 
66 
75 
96 
100 
89 
88 
3 
84 
63 
4 
12 
9 
3 
7 
47 
10 
41 
66 
6 
5 
25 
11 
12 
13 
24 
23 
39 
89 
91 
73 
47 
88 
10 
15 
69 
96 
94 
15 
34 
33 
17 
98 
27 
34 

Nr zgłoszenia 
1 

211149 
211150 
211153 
211154 
211155 
211156 
211159 
211160 
211165 
211174 
211176 
211180 
211181 
211182 
211185 
211186 
211191 
211203 
211207 
211209 
211224 
211225 
211250 
211260 
211264 
211293 
211310 
211312 
211314 
211318 
211322 
211345 
211346 
211347 
211348 
211366 
211381 
211382 
211384 
211389 
211391 
211411 
211421 
211435 
211471 
211526 
211538 
211542 
211543 
211572 
211585 
211586 

Int. Cl.2 

2 
G01P 
B02B 
G01R 
B63J 
G06F 
C13C 
A01K 
G01R 
A01M 
B30B 
B62D 
H01T 
B66B 
B24B 
H02K 
F04D 
B24C 
A22C 
H05B 
B21D 
G01R 
H01L 
H02P 
B02B 
H01H 
H02M 
H05B 
G08B 
H02H 
H04B 
B04C 
F02P 
H02P 
C07D 
B24B 
A22C 
H02P 
H05K 
H02H 
H03K 
H03B 
B23K 
F02P 
B21C 
G05B 
B60T 
B25J 
B21H 
B26D 
B64D 
B24B 
B24B 

Strona 
3 
75 
9 
76 
32 
84 
47 
1 
76 
2 
25 
30 
92 
35 
20 
94 
64 
22 
5 

100 
15 
77 
91 
96 
10 
89 
95 
100 
86 
93 
99 
12 
61 
97 
41 
21 
5 
97 
101 
93 
98 
97 
18 
61 
14 
79 
27 
23 
16 
24 
33 
21 
21 

Wykaz numerowy 
zgłoszeń wynalazków opublikowanych w BUP nr 15/80 
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Nr zgłoszenia 

1 

211587 
211608 T 
211610 
211613 
211621 
211627 
211689 
211694 
211712 
211713 
211729 
211769 
211786 
211805 
211811 
211822 
211831 
211852 
211855 
211858 
211859 
211860 
211861 
211872 
211873 
211879 
211886 
211900 
211907 
211909 
211931 
211934 
211936 
211939 
211940 
211941 
211945 
211980 
211995 
212055 
212075 
212077 
212078 
212095 
212149 
212181 
212193 
212219 
212237 
212238 
212243 
212253 
212254 
212262 
212264 
212332 
212334 
212336 
212347 
212348 
212349 
212350 
212352 
212371 
212376 
212398 
212407 
212410 
212413 
212418 
212422 

Int. Cl.2 

2 

B24B 
H02H 
F24C 
B66D 
B60P 
B23B 
B63C 
F24C 
F24B 
F24B 
E21F 
G06K 
B61B 
G05D 
G05B 
B23Q 
F24H 
B21F 
B23F 
B66C 
B66C 
B66C 
B66C 
F02D 
B23K 
F41J 
B21C 
B66C 
B23K 
G07F 
F04C 
G05B 
B61L 
G05D 
B28B 
F42B 
B24C 
B66C 
B25B 
G05B 
B21C 
F04B 
F04C 
B21B 
B21B 
B24B 
C07C 
F04C 
F16N 
F16D 
B23Q 
B60S 
B23Q 
F01L 
F04B 
B61C 
G05D 
G05D 
B66C 
B66C 
B66C 
B66C 
G05B 
H01L 
F41G 
B66C 
B06B 
B61L 
B62D 
B23Q 
B63B 

Strona 

3 

21 
93 
68 
38 
26 
17 
31 
68 
67 
68 
59 
85 
27 
81 
80 
19 
69 
16 
18 
35 
35 
36 
36 
60 
18 
70 
14 
36 
18 
86 
63 
80 
28 
80 
24 
70 
23 
36 
23 
80 
14 
62 
63 
13 
13 
22 
40 
63 
66 
65 
19 
27 
20 
60 
62 
28 
82 
82 
37 
37 
37 
38 
81 
91 
69 
38 
12 
29 
30 
20 
31 

Nr zgłoszenia 

1 

212430 
212445 
212446 
212467 
212468 
212472 
212474 
212532 
212551 
212560 
212568 
212569 
212571 
21261,5 
212633 
212649 
212652 
212656 
212658 
212660 
212708 
212729 
212734 
212747 
212766 
212785 
212826 
213361 T 
213382 
213696 
215772 
215773 
215831 T 
216132 
216332 T 
216841 T 
216873 T 
216996 
217051 
217092 T 
217138 T 
217182 T 
217206 T 
217249 T 
217258 T 
217268 T 
217365 T 
217366 T 
217369 T 
217390 
217396 T 
217398 T 
217417 T 
217439 T 
217443 T 
217495 T 
217496 T 
217497 T 
217522 T 
217569 T 
217582 T 
217619 T 
217621 T 
217625 T 
217637 T 
217638 T 
217664 T 
217679 T 
217754 T 
217761 T 

Int. CL2 

2 

B21C 
E21C 
B21J 
B61L 
B61L 
F04C 
E05B 
B61D 
B21D 
B60L 
E21C 
E21D 
E21B 
E02F 
E04C 
C09B 
E21D 
E02C 
E21B 
E21B 
A01K 
A22C 
A23B 
A01K 
E21B 
C09F 
A23L 
G01N 
G01K 
C07C 
C07D 
C07D 
C23C 
G05D 
A47J 
C11B 
C23F 
C07D 
A01N 
H01L 
C07D 
A23K 
G08B 
G01R 
H03F 
B08B 
H03K 
H03K 
A01N 
G09B 
H04M 
H02M 
H02M 
G08B 
D01F 
G01R 
G01D 
G01L 
G01R 
H02H 
H01H 
H02M 
G08B 
GUC 
A01K 
A01K 
H02H 
G01R 
H02G 
H01H 

Strona 

3 

14 
55 
16 
29 
29 
64 
53 
28 
15 
25 
55 
57 
53 
52 
53 
45 
57 
52 
54 
54 

1 
6 
7 
1 

54 
46 

7 
74 
72 
40 
41 
42 
48 
82 
7 

46 
48 
42 

3 
91 
43 

7 
86 
77 
98 
13 
98 
99 
4 

87 
99 
95 
95 
87 
48 
77 
71 
72 
77 
93 
89 
96 
87 
88 

2 
2 

94 
78 
92 
90 
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Nr zgłoszenia 
1 

217762 T 
217845 T 
217846 T 
217850 T 
217931 T 
217934 T 
217975 T 
217988 T 
217996 T 
21S014 T 
218031 
218040 T 
218045 T 
218050 T 
218056 
218063 T 
218088 T 
218098 T 
218101 T 
218127 T 
218139 T 
218144 T 
218191 T 
218193 T 
218211 T 
218212 T 
218218 T 
218246 T 
218262 T 
218263 T 
218272 T 
218277 
218282 T 
218283 T 
218286 T 
218288 T 
218292 T 
218297 T 
218301 T 
218305 T 
218306 T 
218307 T 
218308 T 
218315 T 
218323 T 
218327 T 
218328 T 
218329 T 
218331 T 

Int. Cl.2 

2 
G01R 
G01L 
H01H 
G01M 
H04M 
G01B 
G01F 
G01M 
G05D 
G05D 
C07D 
FOIN 
G01M 
323B 
A22C 
F16M 
F23J 
B63B 
E21C 
F42D 
F23Q 
G01R 
H02J 
B66F 
B01D 
C11B 
B01D 
G01R 
E21D 
F16C 
G01R 
C07D 
E21C 
E21D 
H01G 
C07F 
F02B 
C07F 
G05G 
C07F 
G01N 
F24F 
G01N 
F27B 
DOI H 
C09B 
C09B 
DOI H 
D06B 

Strona 
3 
78 
72 
90 
73 
99 
71 
72 
73 
83 
83 
43 
60 
73 
17 
6 
65 
67 
31 
55 
70 
67 
78 
94 
39 
8 
46 
9 
78 
57 
65 
79 
43 
56 
58 
88 
44 
60 
44 
84 
44 
74 
68 
75 
69 
49 
45 
46 
49 
51 

Nr zgłoszenia 
1 

218336 T 
218343 T 
218351 T 
218381 T 
218384 
218390 T 
218394 T 
218395 T 
218396 T 
218397 T 
218398 T 
218404 T 
218428 
218458 
218497 
218506 T 
218562 
218793 
219157 
219264 
219451 
219468 
219489 
219617 
219665 
219667 
219723 
219724 
219726 
219727 
219744 
219780 
219817 
219818 
219884 
219889 
219890 
219893 
219951 
220031 
220032 
220150 
220711 
220870 
220958 
221023 

Int. Cl.1 

2 
B03C 
C23C 
G01C 
B01D 
A01M 
C11C 
DOI H 
D01H 
A61B 
D01H 
D01H 
B65D 
A01N 
F22B 
C07D 
B60R 
A01N 
H02G 
F04B 
B62D 
E21D 
C07C 
C07C 
DOI F 
E21C 
E04B 
B60N 
B60N 
C07C 
E21D 
B02C 
E21D 
F03B 
E01B 
C07H 
E21C 
C13D 
E01B 
B63H 
E21D 
E21F 
G06K 
B66B 
G01T 
H03H 
B66D 

Strona 
3 

11 
48 
71 
9 
3 
46 
50 
50 
8 
50 
50 
34 
4 
67 
44 
26 
4 
92 
62 
30 
58 
40 
40 
49 
56 
52 
26 
26 
40 
58 
11 
58 
61 
51 
45 
56 
47 
52 
32 
59 
59 
85 
35 
79 
98 
39 



Nr zgłoszenia 

1 

61790 
61830 . 
62089 
62175 
62219 
62328 
62332 
62347 
62348 
62349 
62374 
62375 
62376 
62377 
62378 
62379 
62382 
62400 
62429 
62454 
62455 
62457 
62473 
62475 
62480 
62482 
62483 
62499 
62514 
62516 
62517 
62524 
62526 
62527 
62529 
62530 
62533 
62540 
62565 
62571 

Int O.2 

2 

B60Q 
B65D 
A41D 
C23F 
B63B 
A21C 
C11C 
A47C 
GOIĆ 
B03B 
A47C 
A47B 
A47B 
A47B 
Á47C 
B25B 
B25B 
GOIF 
A47J 
AOIK 
A01K 
A47K 
A01K 
A47B 
A47B 
B25B 
B25F 
B25J 
G01L 
B25H 
B25B 
G01N 
B41F 
A47L 
A21C 
B02C 
B26D 
A61B 
B41J 
B60Q 

Strona 

3 

114 
116 
104 
117 
115 
103 
117 
106 
121 
109 
107 
105 
105 
105 
107 
109 
110 
121 
107 
102 
102 
107 
103 
106 
106 
110 
111 
112 
122 
111 
110 
122 
112 
107 
103 
108 
112 
108 
113 
113 

Nr zgłoszenia 

1 

62590 
62598 
62606 
62607 
62609 
62614 
62665 
62668 
62670 
62677 
62680 
62687 
62691 
62699 
62701 
62702 
62707 
62709 
62710 
62711 
62712 
62715 
62716 
62717 
62718 
62721 
62734 
62754 
62755 
62756 
62757 
62758 
62759 
62764 
62765 
62767 
62770 
62772 
63057 
63350 

Int. Cl.2 

2 

É01B 
B25H 
DOI G 
D01H 
G10K 
B25G 
Gl OK 
G01V 
B41K 
B26D 
G01B 
G01M 
B25B 
B63B 
A4 ID 
A41D 
B61D 
B65G 
F27D 
B63B 
B62B 
F21V 
B60C 
A22C 
F16K 
B63B 
H01L 
E05C 
G09B 
E05B 
F16B 
H02G 
F16J 
B01D 
B63B 
B62B 
H05K 
A23C 
B23C 
F02P 

Strona 

3 

118 
111 
118 
118 
123 
111 
123 
122 
113 
112 
121 
122 
110 
115 
105 
104 
114 
117 
121 
115 
114 
120 
113 
104 
120 
116 
124 
119 
123 
119 
119 
124 
120 
108 
116 
115 
124 
104 
109 
119 

Wykaz numerowy 
wzorów użytkowych opublikowanych w BUP nr 15/80 



S P I S T R E Ś C I 

I. Wynalazki 

Str. 
Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 1 
Dział B - Różne procesy przemysłowe ; Transport 8 
Dział C - Chemia i metalurgia 39 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 48 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo . 51 
Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska 60 
Dział G - Fizyka 71 
Dział H - Elektronika 88 
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II. Wzory użytkowe 

Str. 
Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 102 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport 108 
Dział C - Chemia i metalurgia 117 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 118 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo 118 
Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska 119 
Dział G - Fizyka 121 
Dział II - Elektronika 124 

Wykaz numerowy zgłoszeń wzorów użytkowych 128 






