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Urząd Patentowy PRL- na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalaz
czości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Urzędu Patentowego" .o zgłoszo
nych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukow':lne w "Biuletyme" podane 

. są w układzie klasowym według symboli ~KP i zgodnie z § 26. us~ . 4 zarządz~ma Prezesa Urzędu Patento
wego PRL z dnia 21.Xll.1972 r. w spraw1e ochrony wynalazkow 1 wzorów uzytkowych (MP z 1973 r. nr l, 
poz. 4) zawierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według dwóch symboli międzynarodowej klasyfikacji patentowej, tj. M~P 
· i Int. Cl1, 

- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
..... numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie wy-

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

wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

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

• 
Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone l iterą T za nume

rem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostan·e złożony wniosek o udzielenie patentu (art. 26 
ust. 3 u.ow.), Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w "Wiadomościach Urzędu Patentowego". 

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

ochronnymi i rysunkami oraz sporządzać z nich odpisy; 
2) w lerminie sześciu miesięcy - nadsyłc.ć do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia przeszkód 

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

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

Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. l 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, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

Urzl\d Patentowy PRL podaJe do wladomołc:l koata w NBP: 

l urzlłd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 81 rozdz. 9111 1 77 - opłaty związane z r~Jestracją l ochroną wynalazków, 

wzorów utytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; 
opłaty za akargi 1 odwołania. 

i. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentow~j- NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 7 rozdz. 7811 

1 łli - wpłaty z tytułu aprzedaty wydawnictw 
1 łł - wpłaty za uału&l poligraficzne l mlkrofUmowe. 

a. Urzlld Patentowy PRL- NBP V O/M w Wanzawle konto: 1052-2583-U932 wpłaty za powołaole bie-
głego. 

Warudkl prenumeraty: 

Pronumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW "Prasa-Książka-Ru«<h", oraz urzędy poczto
we i doręczyciele w terminie do dnia 25 listopada na rok następny. 
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje, organizacje i wszelk iego rodza ju za kłady pracy 
zamawiają prenumeratę w miejscowych Oddziałach RSW ,.Prasa-Książka-Ruch", w m iejsco
wościach, w których nie ma Oddziałów RSW - w urzędach pocztowych. 
Czytelnicy indywidualni opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędaćh pocztowych i u doręczy-
cieli. · 
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za gra nicę przyjmuje RSW .,Prasa-Książka-Ruch", Cen
trala Kolportażu Prasy i Wydawnictw ul. Towa rowa 28, 00-958 Warszawa, konto NBP XV 
Oddział w Warszawie Nr 1153-301045-139-11. P renumerata ze zleceniem wysyłki za granicę 
jest droższa od prenumeraty krajowej o 50°/t dla zleceniodawców indywidualnych i o 100'/o 
dla zlecających instytucji i za-kładów pracy. 

Egzemplarze archiwalne można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek 
InformacJi Pałenłowej, Al. Nicpodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
Numer oddano do składu we wrześniu 1980 r. Ark. wyd. 17,63, ark. druk. 13,5. Papier druk. sat. kl. IV, 

60 g 61X86. Nakład 3770+25 egz. 
Cena 90 d INDEKS 35326 

WZGaf. Trzebnica zam. 771-81 3770+25 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 15.12.1980 r. Nr 26(184) Rok VIII 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 

I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

l. W Y N A L A Z K I 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBV LUDZKIE 

AOIC P. 214358 T 24.03 1979 

Władysław Rysiak, Adamów, Polska (Władysław 
Rysiak). 

Korpus sadzarki do ziemniaków niespulchniającej 

Korpus sadzarki składa się z redlicy z krzywoli
niową odkładnicą (1), rolki dogniatającej ziemniaki 
(4), skrzydełek zasypuj:)cych bruzdę i rolki (7) ugnia
tającej ziemię w bruździe. Sztywność całego układu 
zapewniają ograniczniki (3). Docisk rolki (7) reguluj~1 
obciążniki (5). (l zastrzeżenie) 

UIK P . 220498 18.12.1979 

Pierwszeństwo: 18.12.1978 - Nowa Zelandia 
(nr 189 194) 

Delta Plastics Limited, Palmerston North, Nowa 
Zelandia. 

Przywieszka do ucha zwierzęcia 

Przywieszka do ucha zwierzęcia, posiadająca e le 
- ment mocujący ją do ucha, utworzony przez otwór 

i wałek wyposażony na końcu w głowicę, która w 

trakcie stosowania przechodzi przez ucho i zachodzi 
w ten otwór, według wynalazku charakteruje s ię 
tym, że na zakończeniu głowicy 13 znajduje się ele
ment dziurkujący 14 do wycinania części ucha. 

(11 zastrzeżeń) 

A01N P. 215200 27.04.1979 

Instytut Przemysłu Organ icznego, Warszawa, Polska 
(Janina Pta szkowska, Edmund Bakuniak, Jadwiga 
Gorska-Poczopko, Aniela Choinka, Janusz Swięto
sławski, Edward Skotnickl, Barbara Kurowska). 

Srodek grzybobójczy 

Przedmiotem wynalazku jest środek grzybobójczy, 
który jako substancję czynną zawiera mieszaninę po
chodnej w ielosiarczku his-tiokarbamylu o wzorze l 
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ą 

w którym R1, R1, R 3, R1 są jednakowe i oznaczają 
grupę metylową lub etylową a ' n oznacza liczbę cał
kowitą l lub 2 ze związkiem o wzorze ogólnym 2 
stanowiącym sól kompleksową 8-hydroksychinolinia
nu miedziowego z kwasem salicylowym. 

Srodek według wynalazku może być stosowany do 
zwalczania grzybów pasożytniczych. 

AOlN 
C07C 

P.2182U 

(l zastrzeżenie) 

11.0.9.1979 

Pierwszeństwo: 14.09.i978 - · Stany Zjedn. Ameryki 
(nr 942 232) ' 
3.01.1979 ~ Stany Zjedn. Amery~i 

(nr 851) 
Gulf Oil Corporation, Pittsburg, Stany Zjednoczone 

Ameryki. 

Srodr k co r rgulacjl wzrostu roślin oraz spos6b 
wytw:uzauia nowych pcchodnych 1-benzoilo-3-Uose
m il•arbazydu 

Przedmiotem w ynalazku · jest środek do regulacji 
wzros tu roślin oraz sposób wytwarzania nowych po
chodnyc:h 1-benzoilo-3-tiosemikarbazydów 
Cechą środka według wynalazku jest to, że jako 

substancję czynną zawiera 0,1 - 95"/• wagowych po
chodnej 1-benzoilo-3-tiosemikarbazydu o wzorze l, 
w którym R oznacza grupę o wzorze -CO-R1 lub 
grupę o wzorze -CH(OH)Q, w których R• oznacza 
hydroksyl, grup~ .o wzorze -NR'R", alkil o 1-:-4 
atomach węgla lub atom wodoru, Q oznacza atom 
wodoru, alkil o 1-4 atomach węgla lub cyldoalkil 
o 3-6 atomach węgla, podstawniki R " i H" są je
dna kowe lub różne i oznaczają atom wodor u, alkil 
o 1-10 atomach węgla, alkbksyalkil lub alkoksy-
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alkoksyalkil o 3-7 atomach węgla, cykloalkil o 3---S 
atomach węgla, fenyloalkil o 1-2 atomach węgla 
w alkilu, .w którym ·grupa fenylewa jest ewentualnie 
podstawiona atomem chlorowa lub alkoksylem o 1-4 
a tomach węgla, względnie R' i R" łącznie z atomeul,. 
azotu, z którym są przyłączone tworzą 5-7 człono
wy pierścień heterocykliczny, podstawniki Rl są je
dnakowe lub różne i oznaczają atom chlorowca, · alkil . 
o 1-4 atomach węgla, alkoksyl o 1-4 atomach węgla. 
grupę nitrową lub trójfluorometyl, m oznacza liczbę 
O, l lub 2, R' oznacza atom wodoru, alkil o 1-4 ato
mach węgla, alkeny! o 3-4 atomach węgla ~z wią
zań wielokrotnych między atomami węgla a i IJ, hy
droksyalkil o 1-4 atomach węgla, feny! lub benzyl, 
R4 oznacza atom wodoru lub alkil o 1-4 atomach 
węgla, Ar oznacza nafty!, antranyl, fenantrył lub gru
pę o wzorze 2 lub 3, w którym podstawniki R5 są 
jednakowe lub różne i oznaczają alkil o 1-4 atomach 
węgla, atom chlorowca, grupę nitrową, alkoksyl o 1-4 
atomach węgla, lub grupę alkilotio o 1-4 atomach 
węgla przy czym obie pozycje orto pierścienia nie są 
jednecześnie podstawione alkilami, a R1 oznacza kar
boalkoksyl o 1-4 atomach węgla, fenoksyl, benzylo
k syl, fenyl, grupę aminową, grupę alkiloaminową 
o 1-4 atomach węgla w alkilu lub grupę dwualkilo
aminową o 1-4 atomach węgla w alkilu, . n oznacza 
liczbę O, l, 2 lub 3, q oznacza liczbę O, lub l, suma 
n plus ·q nie przl'wyższa liczby 3, a p oznacza liczbę 
zero lub l , albo też dopuszczalnych w rolnictwie soli 
lub estrów tej pochodnej. 
Cechą sposobu według wynalazku jest to, że zwią

zek o wzorze 6 poddaje się reakcji z pochodną kwasu 
ftalowego o wzorze 7 lub 8, w którym oznacza gru
pę łatwo odszczepialną, a R 1, R2, R•, R•, m i Ar mają 
znaczenie podane w zastrz. l, X powstały związek 
o wzorze l , w którym R oznacza karboksyl, zoboję
tnia się zasadą z wytworzeniem odpowiedniej dopu-

. szczalnej w rolnictwie soli, albo powstały związek 
o wzorze l, w którym R oznacza karboksyl poddaje 
się r eakcji estryfikacji z ' wytworzeniem dopuszczalne
go w rolnictwie estru i powstały ester związku 
o wzorze l PQddaje się ewentualnie reakcji przeestry
fikowania z wytworzeniem dopuszczalnego w rolnic
twie estru związku o w zorze l. (14 zastrzeżeń) 

AOlN 
C07C 

P. 218407 

l 
l 

19.09.1970 

' Pierwszeństwo: 19.09.1978 - J aponia (nr 115 588/1978) 
10.11.1978 - Japonia (nr 139 069(1978) 

Surnitorno Cheroical · Company Limited, Osaka, Ja
ponia (Osamu Kirino, Shunichi Hashimoto, Hiroshi 
Matsumoto, Hiromichi Oshi'o). 

Srodek chwastob6Jczy i spo116b wyt~anania nowych 
pochodnych N-benzylo-chlorowcoacełamldu 

Przedmiotem wynalazku jest środek chwastobójczy 
i sposób wytwarzania nowych pochodnych N-benzylo
chlorowcoacetamidu 
Cechą środka we~ug wynalazku jest to, że jako 

substancję czynną zawiera co najmni~j jedną po
chodną N-benzylochlorowcoacetamidu o wzorze l, w 
którym R1 oznacza trzeciorzędowy rodnik alkilowy 
zawierający 4--7 atomów węgla, X oznacza atom 
chlorowca, R1 07Jlacza rodnik metylowy lub etylowy. 
R3 dznacza rodnik metylowy lub etylowy, bądź też 
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R2 i R3 twurzą wspólnie rodnik alkilenowy zawi~ra
jący 2-5 atomów węgla a Y i Z są jednakowe lub 
różne i oznaczają atomy wodoru, atomy chlorowca, 
·rodniki metylowe lub grupy metoksylowe. 

Zgodnie z wynalazkiem nowe związki o wzorze 
l otrzymuje się w ten sposób, że kwas chlorowcooc
towy o wzorze 2, w którym R1 i X mają wyżej podane 
znaczenie lub jego reaktywną pochodną, poddaje się 
reakcji z pochodną benzyloaminy o wzorze 3, w któ
rym Rl> R3 Y i Z mają wyżej podane znaczenie. 

· ( 13 za strzeżeń} 

A01N P. 219061 T 19.10.1979 

Ryszard Chudzik, Jaworzno, Polska (Ryszard Chu
' dzik). 

Sposób wytwarzania mieszanin karbendazymu 
z nośnikiem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mieszania kar
bendazymu z nośnikami bez mechanicznego narusze

' n1a ich struktury. 
Sposób wg wynalazku polega na tym, że nośnik 

zwilża się roztworem wodnym zawierającym karben
dazym i silny kwas mineralny w stosunku równowa
żnikowy l : (1,2- 5), po czym w znany sposób regulu
je się pH fazy wodnej do wartości większej niż 4, ko
rzystnie 5-8. 

Typowymi nośnikami mogą być: skóra bydlęca, pa-
pier, wełna, piasek i gleba. ' ' (l zastrzeżenie) 

A01N 
C07D 

P. 219330 30.10.1972 

Pierwszeństwo: 31.10.1978 Republika Federalna 
Niemiec (nr P 2847287.9) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Srodek grzybobójczy oraz sposób wytwarzania 
· podstawionych N-proporgiloanilin 

Sradek grzybobójczy zawierający jako substancję 
czynną nowe podstawione N-propargilo-aniliny o wzo
rze przedstawionym na rysunku oraz sposób wytwa
rzania tych związków przez reakcję N-propargilo
-anilin z chlorkami, bromkami lub bezwodnikami 

· kwasowymi, albo anilidów z halogenkami propargilu, 
albo chlorowcoacetanilidów ze związkami BX, albo 
hydr oksyacetanilidów z halogenkami lub dwuwodo- · 
ropiranem, a lbo N-propargilo-anilidów z wodnymi 
roztworami podhalageninów metali alkalicznych. 

(2 zastrzeżenia ) 

A01N P. 219406 2.11.1979 

Pierwszeństw-9: 3.11.1978 - Stany Zjednoczone Ame
ryki (nr 957, 125) 

Monsanta Company, St, Louis, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Srodck chwastobójczy. i sposób jego wytwarzania 

Opisano środki chwastobójcze przetwarzalne w po
stać płynną, zawierające 2-chlorowcoacetanilidy, np. 
propachlor i mieszaniny 2-chlorowcoanilidów z tria
zynami, np. atrazyną, jak również sposoby ich wy
twarzania i stosowane w ich wytwarzaniu materiały. 

(20 zastrzeżeń) 

A01N 
C07D 

P.219466 07.11.1979 

Pierwszeństwo: 9.11.1978. Republika F ederalna 
Niemiec (nr P-2848531.6) 

Bayer A ktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Srodek chwastobójczy oraz sposób wytwarzania 
nowych N-fenylomoczników 

Sradek chwastobójczy zawierający nośnik i jako 
substancję czynną N-fenylomocznik o wzorze l , w 
którym Z oznacza rodnik -CF2-, -CF1CH1-, 

- CF2CHF- lub -CF2CFCL-, R1 oznacza a tom 
wodoru, rodnik alkilowy C1- 4, alkenyłowy Ca-s lub 
alkinylowy C3~, R2 oznacza rodnik alkilowy C1- 4, 

alkenylawy c,-s. alkinylowy c3-$ lu b grupę alkoksy 
C1_ 4, lub R1 i R 2 razem z sąsiadującym atomem a zotu 
oznaczają 5- lub 6-członowy pierścień heterocyklicz
ny. 
- Sposób wytwarzania N-fenylomocznika o wzorze l, 
polega na tym, że izocyjaniany o wzorze 2 , w któ
rym Z ma wyżej podane znaczenie poddaje się r eakcji 
z aminami o wzorze 3, w którym R1 i R2 mają wyżej 
podane znaczenie, ewentualnie w obechości rozc ień
czalnika, lU: b dla przypadku gdy R 2 ozna cza grupę al- , 
koksy C1-4, izocyjaniany o wzorze 2 poddaje się reak
cji z hydroksyloaminą do hydr oksymoczników o wzo
rze 4, w któ!"ym Z ma wyżej podane znaczenie , które 
następnie poddaje się rea kcj i z środkami alkilu jący
mi o wzorze 5, w k tórym R• oznacza r odnik a lkilo
wy C1_ 4 a X oznacza chlorowiec lub R 3S04 , w obe
cności zasady i ewentua ln ie rozcieńczalnika, albo dla 
pr zypadku gdy R 1 oznacza atom wodoru a R 2 oznacza 
rodnik alkilowy C1_ 4 lub alkenylawy C3- s, anilinę 
o wzorze 6, w którym Z ma wyżej podane znacze nie, 
podda je się reakcji z izocy janianami o wzor ze R4 -

- NCO, w którym R4. oznacza grupę alk ilową C1- 4 
lub alke nylawą C~t--5, ewe ntualnie w obecności r oz
cieńczalnika. (3 zastrzeżenia) 

WZOR 

WZOR 2 

H-N 

AOlN 
C07F' 

R1 
/ 

'2 R 

P. 219512 

i ?" l 11 on o 
'O "" NH -C - NHOH 

WZÓR 4 

WZOR 5 

v;zc:: 6 

9.11.1979 

Pierwszeństwo: 10.11.1978 - Wie lka Brytania (44051/ 78) 
Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea , Szwajcaria 

Sposób zwalczania chwastów, środek ch~stobójczy 
i sposób wytwa l'zania estrów kwasu fosfonowego 

Przedmiotem zgłoszenia jest środek chwas topójczy 
zawierający obok znanych nośników i rozcieńczalni
ków jako substancję czynną pochod ne k wasu benzylo
fosfonowego jak t~ż różne sposoby w ytw arzania tych 
pochodnych. 

Zwalczanie .chwastów p olega na działaniu na te 
chwasty p ochodnymi kwasu benzylofosfonowego. 

(14 zastrzeżeń) 
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A01N 
C07D 

P. 219513 9.11.1979 

Pierwszeństwo: 9.11.1978 - Szwajcaria (nr 11531/78) 
24.08.1979 - Szwajcaria (nr 7728/79) 

F. Hooffmann - La Roche & Co., Aktiengesell
schaft , ·Bazylea, Szwajcaria. 

Srodek do zwalczania szkodników oraz sposób 
wytwarzania karbamoilooksymów 

Srodek do zwalczania szkodników zawierający jako 
substancję czynną co najmnie j jeden związek o ogól
nym wzorze przedstawionym na r ysunku, w którym 
R1 i R' oznaczają niższe rodniki alkilowe, niższe 
rodniki alkenylowe, rodniki cykloalkilowe lq.b arylo
we, przy czym rodnik arylowy może być ewentualnie 
podstawiony chlorowcem, R2 oznacza niższy r odnik 
alkilowy, R• oznacza niższy rodnik alkilowy lub ro
dnik cykloalikilowy, a R5 oznacza atom wodoru, niż
szy rodnik alkilowy, niższą grupę alkilokarbonylową 
a lbo podstawioną chlorowcem niższą grupę alkilokar
bonylową i/lub co najmniej jedną sól addycyjną z 
kwasem tego· związku, jak również sposób wytwz. 
rzania tych związków polegający na t ym, że oksym 
poddaje ~ię reakcji z izocyjanianem albo z halogen
kiem karbamoilu. 
Związki o wzorze przedstawionym na rysunku oraz 

ich sole nadają się zwłaszcza do zwalczania owadów. 
(10 zastrzeżeń) 

A01N 
A62D 
C07D 

P. 219616 14.11.1979 

Pierwszeństwo: 15.11.1978 - Stany Zjedn. Ameryki 
(nr 960 987) 

Mensa nto Company, St. Louis, Stany Zjednoczone 
Ameryki. ___, 

Srodek :zawierający a.Uydotum na środki 
chwastobójcze, sposób zmniejszania szkód 

w uprawach i sposób wytwarzania podstawionych 
związków 2~imino-1,3-diłio l l,S-oksatlobetrocy

klicznych 

Srodek antydoturn na środki chwastobójcze zawie
rający chwastobójczo skuteczną ilość tiokarbaminianu 
lub acetanilidu i zabezpieczająco skuteczną ilość 

Y 
fY:.tlr l 

WziJr 2 

• 

wzor .3 

wror s 

zwią'zku o wzorze R-N = A, lub jego rolniczo akcep
towalnej soli addycyjnej z kwasem,. przy czym w 
powyższym wzorze R oznacza atom wodoru, niższą 

· grupę alkilową, lub grupę o wzorze l, w którym Ra 
oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową, 
X i Y niezależnie od siebie oznaczają atom wodoru, 
niższą grupę alkilową, niższą grupę alkoksylową lub 
atom chlorowca, n ozna-cza liczbę O - 3, zaś A oz
nacza grupę o wzorach 2, 3, 4 lub 5, w których ~ 
oznacza a tom wodoru lub grupę metylową, R1 oznacza 
a tom wodoru lub chlorowca, R4 oznacza atom wodo
ru, grupę metylową lub fenylową, Z oznacza atom 
tlenu lub siarki z tym, że gdy n jest równe l, A oz
wodoru a Ra atom chloru Rt nie może oznaczać grupy 
tątylowej i gdy n jest równe l a A oznacza gru~ 
d. wzorze 3, w którym Z oznacza atom siarki a Rł 
oznacza grupę metylową R1 nie może oznaczać grupy 
n-propylowej lub izobutylowej. 
Substancję aktywną !,;tanowiącą antydoturn wytwa

rza się przez cyklizację odpowiedniego ditiokarbami
nia nu. (26 zastrzeżeń) 

AOlN 
C07C 

P. 220416 T 14.12.19'19 

Pierwszeństwo: 18.12.1978 Republika Federalna 
Niemiec (P 2854600.1) 

BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika 
F~deralna Niemiec 

Srodek grzyiNJbójczy oraz sposób wytwarzania 
nowych podstawionych cyjanamidów 

Srodek grzybobójczy zawierający znany stały lub 
ciekły nośnik, oraz jako substancję czynną podsta
w iony cyjanamid o wzorze ogólnym l, w którym 
R t . oznacza rodnik a lkilowy o 1-4 a tomach węgla 
l ub grupę alkoksylową o 1-4 atomach węgla, R1 

ozna cza atom wodoru, rodnik a lkilowy o 1-4 atomach 
węgla, grupę alkoksylową o 1-4 atomach węgla lub 
a tom chlorowca , Ra oznacza a tom wodoru, rodnik 

-alkilowy o 1-4 atomach węgla lub .atom chlorowcaĄ 
R• oznacza grupę alkoksykarbonylową o 1--6 ato
mach węgla w części alkoksylowej, grupę a lkenoksy
karbo.nylową o 3-4 a tomach węgla w części alkeno
ksylow e j, grupę alkilo-tiokarbonylową o 1--6 ato-

- mach węgla w części alkilowej lub grupę cyjanoW\ 
i R 5 oznacza rodnik alkilpwy o 1--6 atomach węgla, 
ewentua lnie podstawiony niższą grupą alkoksylową. 
alkilotio, grupą cyjanową lub atomem chlorowca, ro
dnik alkenyłowy o 2-5 atomach węgla ewentualnie 
podstawiony atomem chlorowca, rodnik alkinylowy 
o 2- 4 atomach węgla, rodnik cykl oalkilowy o 3-7 
atoma ch węgla, rodnik heterocykliczny zawierający 
jeden atom tlenu lub jeden atom siarki lub jeden 
atom azotu lub do dwóch atomów azotu i jeden tlenu 
lub do dwóch atomów a:t.otu i jeden atom siarki 
i ewentualnie podstawiony niższym r odnikiem al
kilowym lub atomem chlorowca, R1 oznacza ponadto 
rodnik fenyłowy lub rodnik fenyłowy zawierając:r 

R4 
/ 

M - N 

" CN 

wzon J 

WZOR 1 

WZOR 2 

<J 
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jeden do trzech ta kich samych lub różnych podsta
~ników, którymi są: atom fluoru, chloru, bromu, gru
pa trójfluorometylowa, cyjanowa, nitrowa, rodnik al
kilowy o 1-4 atomach i grupa alkoksylowa o 1-4 
atomach węgla. Sposób wytwarzania podstawionych 
cyjanomidów o wzorze l polegający na reakcji N-chlo
rowcometyloamilidu o wzorze 2, w którym R1, R2, R• 
i R5 mają wyżej podane znaczenie i Hal oznacza 
atom chlorowca, zwłaszcza chloru lub bromu, z cyja
namidero o wzorze 3, w którym R' ma wyżej podane 
:znaczenie i M oznacza atom wodoru, atom metalu 
.alkalicznego lub rodnik czteroalkilo-amoniowy, ewen
tualnie wobec a kceptora kwasu i ewentualnie w śro
dowisku rozpuszczalnika obojętnego w stosunku do 
substancji . biorących udział w reakcji. ·(l zastrzeżenie) 

AOlN P. 220417 T 14.12.1979 

Pierwszeństwo: 18.12.1978 Hepublika Federalna 
Niemiec (nr P 28.'i4598.4) 

BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika 
Federalna Niemiec 

Srodek grzybobójczy 

. Środek grzybobójczy zawierający stały albo · ciekły 
nośnik oraz jako substancję czynną N-podstawiony 
a nilid kwasu karboksylowego o wzorze ogólnym l , 
w którym Rl ozna cza atom wodoru, grupę alkilową 
o 1-4 atomach węgla, grupę alkoksylową o 1-3 ato
mach węgla albo atom chlorowca, R 2 oznacza atom 
wodoru, grupę alkilowi'! o 1-4 atomach węgla albo 
.atom chlorowca, R3 oznacza grupę metylową albo 
atom chloru, R4 oznacza ewentual nie pojedynczo lub 
kilkakrotnie podstawioną przez atom chlorowca gru
pę alkilową o 1-6 atomach węgla, grupę alkonylo
wą o 2-4 a tomach węgla, ewentualnie podstawioną 
pojedynczo lub kilkakrotnie atomem chlorowca w 
pierścieniu fe nylowym ,grupę styrylową, grupę cyklo
alkilową o 3-6 atomach węgla, grupę benzylową albo 
1-fenyloetylową, z wyjątkiem grupy monochlorowco
<J.cet ylowej, albo R4 oznacza grupę fenylową, która 
jest ewentualnie poje dynczo albo dwukrotnie podsta
wiona grupą metylową, a tomem fluoru, chloru, bro
mu albo jodu, grupą cyjanową, nitrową, t ró jfluoro
metylową, metoksylową lub grupą metylotio, albo 
ewentualnie podstawioną przez grupę metylową lub 
atom chlorowca 5- albo 6-członową grupę heterocy
kliczną o l albo 2 heteracatomach, albo R4 oznacza 
grupę -CH2-Y l ub -CH(CH3)- Y, przy czym Y oz
nacza grupę alkoksylową o 1-7 atomach węgla, gru
pę a lkilotio o 1-4 atomach węgla albo ewentualnie 
podstawioną pojedynczo lub kilkakrotnie przez atom 
chlo.ru, grupę metylową lub przez grupę trójfluoro
metylową grupę fenoksylową albo fenylotio, albo R4 , 
oznacza grupę -X-R5, przy czym X oznacza atom 
tlenu albo siarki, a R~ oznacza grupę alkilową o 1-
-16 atomach węgla, grupę cykloheksylową albo gru
pę fenylową, która jest ewentualnie pojedynczo lub 
kilkakrotnie podstawiona atomem fluóru, chloru lub 
bromu, grupą trójfluorometylową, metylo,wą, nitrową, 
etylową, izopropylową, III-rzęd.butylową, metoksylo
wą albo grupą metylotio, Z oznacza grupy -CH2-, 

-CH-(CH2)n, -CH2-CH(CH3)- albo -CH(CH1)-

-CH2, przy czym n oznacza liczbę l albo 2, .nato-
miast A oznacza ewentualnie podstawioną pojedynczo 
lub kilkakrotnie przez grupę metylową, etylową, izo
propylową, nitrową, atom chloru albo przez atom 
bromu· grupę pirazolową, imidazolową albo 1,2,4-tria
zolową, a n oznacza liczbę O, l albo, 2 jak również 
ich sole addycyjne z kwasami oraz związkami kom
pleksowe z metalami. (l zastrzeżenie) 

WZCR 1 

AOIN P. 220530 19.12.19'19 

Pierwszeństwo: 20.12.1978 - Stany Zjednoczone Ame
ryki (nr 971.462) 

20.12.1978 - Stany Zjednoczone Ame
ryki (nr 971.158) 

Monsanta Company, St. Louis, Stany Zjednoczone 
Amerylri. 

Srodek chwastobójczy l reguluJilCY 
wzrost roślin 

środek chwastobójczy i regulujący wzrost roślin 
zawiera jako substancję czynną nowe 3' {podstawio
ne feny lo )-spiro(izo benzofurano-1 (3H),5' ( 4'H)-izoksa
zol]-ony-3. Srodek jest skuteczny zwłaszcza do regu
lo\va nia wzrostu roślin soi. 3' - (podstawione fenylo)
-spiro[izobenzofurano-1(3H),5'(4'H)izoksazol)-ony-3 o
trzymu je się przez reakcję odpowiedniego tle nku ni
trylu z 3-me tylcnoftalidem. Nowe z.wiązki są również 
użyteczne juko związki wyjściowe do wytwarzania 
pewnych benzoesanów izoksazolilu-5 przez poddanie 
związku spiro reakcji z alkoholem w środowisku 
kwaśnym. Benzoesany izoksazolilu-5 są również sku
t eczne jako substancje czynne środków chwastobój
czych i regulujących wzrost roślin. (24 zastrzeżenia) 

AOlN P. 221261 T 8.01.1980 

Pierwszeństwo: 10.01.1979 Republika Feder alna 
Niemiec (nr. P 2900685.7) 

BASF Aktiengcscllschaft, Ludwigshafen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Srodck regulujący wzrosł roślin 

środek regulujący wzrost roślin zawierający stały 
l ub ciekły nośnik oraz podstawiony anilid kwasu 
sulfonowego o ogólnym wzorze l, w którym Rl ozna
cza ewe ntualnie podstawioną chlorowcem, grupą cy
janową, tiocyjanianową, azydową, nitrową, grupą al
koksylowe o 1-4 atomach C, grupy alkilot io o 1- 4 
o 6-10 atomach C, grupą alkilotio o 1-4 a tomach C 
grupą arylotio o 6-8 atomach C, grupą alkilosulfi~ 
nylową o 1-4 atomach C, grupą alkilosulfonylową 
o 1-4 atomach C, grupą arylosulfinylową, grupą ary
losulfonylową, grupą alkanoilową o 1-5 atomach C, 
grupą a lkoksykarbonylową o 1-5 atomach C, grupą 
alk1lo- lub dwualkilokarbamoilową o 1-5 atomach 
C w rodnikach alkilowych, grupą alkanoHoaminową 
o 1-4 a tomach C, grupą chlorowcoalkanoiloaminową 
o 1-4 atomach C, grupą alkanoiloksylową o 1-6 
atomach C, grupą alkanoilotio o 1-4 atomach C, gru
pą ~lkoksykarbonyloaminową o 1-4 atomach C, grupą 
ar01loksylową o 7-13 atomach C, grupą alkilo- lub 
dwualkiloaminową o 1-6 atomach C w rodnikach al
kilowych, grupą aryloaminową o 6-12 atomach C, 
grupą alkilo- lub dwualkilokarbamoiloaminową o 1-6 
atomach C w rodnikach alkilowych, grupą a lkilo
lub dwualkilokarbamoiloksylową o 1-6 atomach _c 
w rodnikach alkilowych, grupą alkilo- lub dwualkilo
aminosulfonyloksylową o l~ atomach C w rodni
kach alkilowych albo kombinacjami tych grup gru
pę ałkilową, alkenylową, alkinylową, cykloalkilową, 
cykloalkanylową (każdorazowo do 12 atomów węgla), 
al?o grupę aryloalkilową o 7-14 atomach C, grupę 
CyJanową, tiocyjanianową, ewentualnie podstawioną ro
dnikami alkilowymi o 1-4 atomach C grupę amino
wą, aminosulfonylową, guanylową, N2-hydroksyguany
lową, hydroksymoilową lub alkoksyimidoilową o 1-5 
atomach C, ewentualnie podstawioną chlorowcem 
grupę alkilosulfenylową o 1-4 atomach C, grupę al
kilosulfinylową o 1-4 atomach C lub grupę alkilosul
fonylową o 1-4 atomach C, albo ewentualnie pod
stawioną chlorowcem i/lub rodnikiem alkilowym o 1-
-4 atomach C grupę arylosulfinylową lub ar yloa ulfo
nylową zawierającą do 10 atomów węgla w części 
a rylowej, R2 i R• są jednakowe lub różne i oznacza
ją atomy wodoru, · chlorowca, grupy cyjanowe, tiocy
janianowe, nitrowe, ewentualnie podstawione chlo
rowcem grupy alkilowe o 1-4 atomach C, grupy al
kokrylowe o 1-4 atomach C, grupy alkilotio o 1-4 
atomach C, grupy alkilosulfinylowe o 1-4 atomach 
C, grupy alkilosulfonylowe o 1-4 atomach C lub 
grupy alkanoilowe o 1-4 atomach węgla C, R' ozna
cz.a grupę alkoksykarbonylową o 1-4 atomach C, 
ewentualnie podstawioną chlorowcem lub grupą al-
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koksylawą o 1---4 atomach C grupę alkanoilową o 1-
-4 atomach C, grupę alkilosulfonylową o 1---4 ato
mach C, grupę arylosulfonylową lub grupę alkilotio
karbonylową o 1---4 atomach C w rodnikił alkilowym 
albo ewentualnie podstawioną rodnikiem arylowym 
lub rodnikiem alkilowym o 1---4 atomach C grupę 
karbamonową lub aminosulfonylową, a R5 oznacza 
ewentualnie podstawiony chlorowcem rodnik alkilo
wy o 1---4 atomach C. (l zastrzeżenie) 

WZÓR 1 

AOIN P. 221274 T ' 8.01.1980 

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice, 
Folska (Ryszard Rudnicki, Joanna Nowak, Danuta 
Poszczynska). 

Srodek do przedłużania trwałości ciętych kwiatów 

Przedmiotem wynalazku jest środek do przedłużania 
trwałości ciętych kwiatów, a zwłaszcza goździków 
szklarniowych, przechowywanych w warunkach ni
skiej temperatury. 

Srodek według wynalazku jest mieszaniną, w której 
optymalny udział wagowy składników wynosi: 

azotanu srebra (AgN03) 50 mgfl, 
tiosiarczanu sodu 500 mgfl lub EDTA 500 mg/l, 
cukru 100 gfl. 
Mieszanina o podanym składzie jest łatwo rozpusz

czalna w wodzie. 
(l zastrzeżenie) 

A01N P . 221428 T 17.01.1980 

Akademia Rolnicza, Lublin, Folska {Tadeusz Ma
jewski, Tomasz Janecki). 

Sposób niszczenia much w budynkach 
inwentarskich 

Sposób niszczenia much w budynkach inwentar
skich, za pomocą 0,0-dwumetyo-0/2,2 dwuchlorowiny
lo fosforanu, charakteryzuje się tym, że miekką pły
tę pilśniową o wymiarach 120 mm X 60 mm X 15 
mm nasącza się 30 g 0,0-dwumetylo-0/2,2 dwuc)1loro
winylo fosforanem, przy czym nasączanie prowadzi 
się w naczyniach zamkniętych, aż do całkowitego 
wysycenia płytek preparatem a po nasączeniu rozwie
sza się je pod stropem budynków inwentarskich. 

AOlN 
C07D 

P. 221453 

{l zastrzeżenie) 

17.01.1980 

Pierwszeństwo: 18.01.1979 Republika Federalna 
Niemiec (nr P 2901862-Pl 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federa lna Niemiec. 

Srodek chwastobójczy i sposób wytwarzania nowych 
pochodnych 4,5-dwuchlorqimidazolu _ 

Srodek chwastobójczy zawierający jako substancję 
czynną nowe pochodne 4,5-dwuchloroimidazolu o wzo
rze przedstawionym na rysunku oraz sposób wytwa
rzania tych związków przez reakcję 2-etyloimidazolu 
z chlorem, albo przez hydrolizę, reakcję ze środkami 
odchlorowcowującymi albo uwodornianie odpowie
dnich pochodnych 4,5-dwuchloroimidazolu, albo przez 
reakcję pochodnych 4,5-dwuchloroimidazolu ze środ-

karni odszczepiającymi chlorowodór, albo przez reak
cję 2,4,5-trójchloro-2-(1,1-dwuchloroetylo)-2H-imidazo
lu ze środkiem redukującym albo z jodkiem lub brom
kiem metalu alkalicznego lub metalu ziem alkalicz
nych, albo przez reakcję pochodnej 4,5-dwuchloroimi
dazolu ze środkiem odszczepiającym chlorowcowodór 
albo przez hydrolizę tej pochodnej, albo przez reakcję 
odpowiedniej pochodnej 4,5-dwuchloro-imidazolu ze 
związkiem aminowym, albo drogą reakcji 4,5-dwu
chloro-2-etynylo-imidazolu ze środkiem chlorującym 
lub bromującym, albo przez reakcję pochodnych 4,5-
-dwuchloro-imidazolu ze środkiem chlorującym lub 
bromującym, albo przez odszczepianie chlorowcowo
doru od odpGwiednich pochodnych 4,5-dwuchloro
-imidazolu. {2 ząstrzeżenia) 

AOIN 
C07F 

P. 221532 23.01.198(J 

Pierwszeństwo: 24.01.1979 - Stany Zjednoczone Ame
ryki {nr 5937) 

25.05.1979 - Stany Zjednoczone Ame
ryki {nr 42689) 

Rohm and Haas, Company, Filadelfia, Stany Zje
dnoczone Ameryki (Janet Ollinger). 

Srodek szkodnikobójczy i sposób wytwarzania nowych 
pochodnych amidowych kwasu tionotiolo- lub 

tiolofosforowego 

Przedmiotem wynalazku jest środek szkodnikobój
czy, do zwalczania takich szkodników jak grzyby, 
stawonogi, zwłaszcza owady, i nicienie, j3k również. 
sposób wytwarzania nowych pochodnych a midowych 
kwasu tionotiolo- lub tiolofosforowego, stanowiących 
czynną substancję tego środka. 
Cechą środka według wynalazku jest to, że jako

czynną substancję zawiera co najmnie} jeden związek 
o ogólnym wzorze l, w którym Rl oznacza atom wo
doru (zwłaszcza gdy X oznacza atom tlenu, jeden 
z podstawników R1 i R' oznacza atom wodoru lub 
rodnik alkilowy o 1-3 atomach węgla, a dr ugi z 
tych podstawników oznacza rodnik alkilowy o 1-3 
atomach węgla lub rodnik alkenyłowy o 3-6 atomach 
węgla i R5 oznacza rodnik alkilowy o 1-6 atomach 
węgla lub rodnik alkenyłowy o 3-6 atomach węgla), 
rodnik alkilowy o 1-12 atomach węgla, rodnik alkilo
wy o 1-12 atomach węgla zawierający 1-3 jedna
kowych lub różnych podstawników, takich jak atomy 
chloru, bromu plbo fluoru, rodnik alkilowy o 1-12 
atomach węgla zawierający jako podstawnik grupę 
cyjanową, grupę nitrową, grupę alkoksylową, alkilo
tio, alkilosulfinylową, alkilosulfonylową, alkilokarbo
nylową, alkoksykarbonylową albo alkilokarbonyloksy
lową o 1-6 atomach węgla w rodniku alkilowym lub 
alkoksylowym, grupę jedno- lub dwualkiloaminokar
bonylową o 1-6 atomach węgla w rodniku alkilo
wym, grupę fenoksylową, fenylotio, f enylos ulfinylo- · 
wą, fenylosulfonylową, fenylokaroonylową , fenoksy
karbonylową, fenylokarbonyloksylową lub grupę fe
nyloaminokarbonylową, albo grupę alkenyloksykarbo
nylową lub alkenylokarbonyloksylową o 3-6 atoma ch 
węgla w rodniku alkenylowym albo grupę alkilokar-· 
bonyloaminową o 1-6 atomach węgla w rodniku al
kilowym, a lbo R 1 oznacza rodnik alkinylowy o 3- 12 
atomach węgla, rodnik alkenyłowy o 2-12 atomach 
węgla, rodnik alkadienylowy o 4-17 atomach węglil, 
rodnik cykloalkilowy o 3-6 atomach węgla, grupę al
koksykarbonylową o 1-6 atomach węgla w rodniku 
alkoksylowym, rodnik fenylowy , · rodnik fenyloalkilo
wy o 1-5 utomach w :ogla w rodniku alkilowym, . ro
dnik fenyłowy lub fenyloa lkilowy o 1-5 atomach 
węgla w rodniku alkilowym, mający w pierścieniu 
1-3 jednakowych lub różnych podstawników, takich 
jak grupa cyjanowa, grupa nitrowa, atomy chloro
wców grupa alkilowa, alkoksylowa, alkilotio, alkilo-



Nr 26 (184) 1980 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 7 

sulfinylowa, alkilosulfonylowa. lub chlorowcoalkilowa 
o 1-6 atomach węgla w rodniku alkilowym, grupa 
fenoksylowa, grupa trójfluorometylowa, grupa jedno
lub dwualkiloaminowa o 1-6 atomach węgla w rodni
ku alkilowym, grupa . alkoksykarbonylowa, alkilokar
bonylową lub alkilokarbonyloksylową o 1-6 atomach 
węgla w rodniku alkoksylowym lub alkilowym, grupa 
fenylotio, fenylosulfinylowa, fenylosulfonylowa, ben
zylowa, fenylokarbonylowa, fenoksykarbonylowa, fe
nylokarbonyloksylowa lub fenyloaminokarbonylowa, 
grupa alkenyloksykarbonylowa lub alkenylokarbonylo
wa o 3-6 atomach węgla w rodniku alkenylowym, 
grupa aminokarbonylowa lub grupa alkilokarbonylo
aminowa, R2 oznacza rodnik alkilowy o 2-6 atomach 
węgla, R• oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy 
o 1-3 atomach węgla lub rodnik alkenyłowy o 3-6 
atomach węgla, R4 oznacza atom wodoru, rodnik al
kilowy o 1-3 atomach węgla lub rodnik alkenyłowy 
o 3-6 atomach węgla,, R~ oznacza atom wodoru, ro
dnik alkilowy o 1-12 atomach węgla, rodnik alkilo
wy o 1-12 atomach węgla zawierający jako podsta
wnik grupę cyjanową, grupę nitrową, grupę alkoksy
lową, alkilotio, alkilosuifinylową, alkilosulfonylową, 
alkilokarbonylową, alkoksykarbonylową lub alkilokar
bonyloksylową o 1-6 atomac» węgla w rodniku al
kilowym lub alkoksylowym, albo grupę jedno- lub 
dwualkiloaminokarbonylową, grupę fcnoksylową. fe
nylotio, fcnylosulfinylową, fenylosulfonylową, feny
lokarbonylową, fenoksykarbonylową, fenylokarbony-
1oksylową fenyloaminokarbonylową, grupę alkenylo
ksykarbonylową lub alkenylC1karbonyloksylową o 3-6 
atomach węgla w rodniku alkilowym, grupę amino
karbonylową lub grupę alkilokarbonyloaminową o 1-
-6 a tomach węgla w rodniku alkilowym, albo R1 

o znacza rodnik alkinylowy o 3--12 atomach węgla, 
rodnik alkenyłowy o 3-12 atomach węgla, rodnik cy
kloalkilowy o 3-6 atomach węgla, rodnik fenylowy, 
rodnik fenyloalkilowy o 1-5 atomach węgla w ro
dniku alkilowym, rodnik fenyłowy lub fcnyloalkilowy 
o 1-5 atomach węgla w rodniku alkilowym, mający 
w pierścieniu 1-3 jednakowych lub różnych podsta- -
w ników, ta kich jak gt'upa cyjanowa, grupa nitrowa, 
atom( chlorowców, grupa alkilowa, alkoksylowa, al
kilotio, a lkilosulfinylowa, a lkilosulfonylowa lub chlo
rowcoalkilowa o 1-6 atomach węgla w rodniku al
kilowym, grupa fenoksylowa, grupa jedno- lub dwu
a lkiloaminokarbonylowa o 1-6 atomach węgla w ro
dniku alkilowym, grupa alkoksykarbonylowa, alkilo
karbonylowa lub a lkilokarbonyloksylowa o 1-6 ato
mach węgla w rodniku alkilowym lub alkoksylowym, 
grupa fenylotio, fenylosulfinylowa, fenylosulfonylowa, 
benzylowa, fcnylokarbonylowa, fenoksykarbonylowa, 
fenylokarbonyloksylowa lub fenyloaminokarbonylowa, 
grupa alkenyloksykarbonylowa albo alkenylokarbony
loksylowa o 3-6 atomach węgla w rodniku alkenylo
wym, grupa aminokarbonylowa a lbo grupa alkilokar
bonyloaminowa o 1- 6 atomach węgla w rodniku al
kilowym, albo też R• razem z R5 tworzą grupę 
- CH2CH2-, -CH2CH2CH2 - lub -CHtCHtCHtCHt-. 

z ·amiast związku o wzorze l środek według wyna
lazku może zawierać co najmniej jedną nową po
chodną amidową kwasu tiolofosforowego o ogólnym 
'wzorze 8, w którym R• oznacza rodnik alkilowy o 3-
-6 atomach węgla, R 1' oznacza atom wodoru lub 
rodnik metylowy, R11 oznacza rodnik alkilowy o 1-3 
atomach węgla lub rodnik allilowy i Rll oznacza ro
dnik alkilowy o 1- 3 atomach węgla lub rodnik al
lilowy. 

Zgodnie z wynalazkiem, związki o wzorze l, w 
którym wszystkie symbole mają wyżej podane zna
czenie, wytwarza się przez acylowanie związków 
o ogólnym wzorze 2, w którym R2, n•, R•, R5 i Xl 
mają wyżej podane znaczenie. Jeżeli drogą acylowa
n'ia wprowadza się 'grupę formylową, to otrzymuje 
się związki o wzorze l, w którym R1 oznacza a tom 
wodoru, a jeżeli przez acylowanie wprowadza się 
grupę o wzorze -C(O)-Rl, w którym Rl ma wyżej 
podane znaczenie, a le za wyjątkiem atomu wodoru, 
wówczas otrzymuje się związki o wzorze l, w któ
rym R1' m a wyżej podane znaczenie, lecz nie ozna
cza atomu wodoru. 

Zwią:j~ki o wzorze l, w którym Rl · oznacza atom 
y;odoru, a pozostałe symbole mają wyżej podane zna
·czenie, zgodnie z wynalazkiem wytwarza się rOwnlet 
przez. hydrolizę związków o ogólnym wzorze 3, w któ
rym / R2, R•, R4 i R& mają wyżej podan e znaczeme 
R' óznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy i R" 

oznacza atom wodoru lub jeden albo większą liczbę 
podstawników pierścienia. 
Związki o wzorze l, w którym R1 ma wyżej po

dane znaczenie, lecz nie oznacza atomu wodoru, a po
zostałe symbole mają wyżej poda"ne znaczenie, zgo
dnie z wynalazkiem wytwarza się również przez acy
lowanie związków o wyżej opisanym wzorze 2 halo
genkiem acylowym o wzorze 4, w którym Rl ma wy
żej podane znaczenie, lecz nie oznacza atomu wodo
ru, a Y oznacza atom chloru lub bromu w obecności 
pochodnej pirydyny o wzorze 5, w którym R' i R7 
oznaczają atomy wodoru lub tworzą razem pierścień 
benzenowy chinoliny, a R8 oznacza atom wodoru, gru
pę aminową, grupę jedno- lub dwualkiloaminową o 
1-6 atomach węgla w rodniku alkilowym albo za
wierający azot pierścień heterocykliczny o 2-6 ato
mach węgla, związany przy atomie azotu z pierście
niem pirydynowym, albo RH razem z R7 tworzy pier
ścień benzenowy izochinoliny. (12 zastrzeżeń) 

AOIN 
C07C 

x' 
R~4N -p- f\I-IR5 

SR1 f'łzdr 2 

R' R!l 
R' ~N-t-N( /~R4 

,,.P'SR2 o 
f'łzór J 

o 
1 l 

R-C-Y 

ł'Yzćr 4 

O R'o 
12 • / R HN - P-N-......... 11 

1 R 
c::p 9 
~·· 

fY~Or S 

Wzdr o 

P. 221534 23.01.1980 

Pierwszeństwo: 24.01.1979 - Francja (nr 79.02580) 
Rhóne - Poulenc Agrochimie S. A. Lyon, Francja. 

Srodek ochrony roślin l sposób wytwarzania 
aubstancji czynnej 

Przedmiotem wynalazku jest środek ochrony ro
ślin o działaniu grzybobójczym, zawierający jako 
substancję czynną podstawione pochodne N-(karbo
ksyalkilo), N -(tiome tylokarbonylo)-fenyloaminy oraz 
sposoby wytwarzania tych związków \20 zastrzeżeń) 

AOlN 
C07F 

P. 221686 30.01.1980 

Pierwszeństwo: 31.01.1979 Republika Federalna 
Niemiec (nr P 29 03 592.5) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Srodck do zwalczania szkodnlk6w l spos6b 
wytwarzania nowych fosforylowanycb pochodnych 

karbamonowych 

Srodek do zwalczania szkodników, zwłaszcza śro
d ek · owadobójczy zawierający jako substancję czynną 
nowe fosforylowane związki karbamonowe o wzorach 
la i lb oraz sposób wytwar zania tych związków przez: 
reakcję związków czt erochloroetoksykarbamoilowych 
z fosforynem trójalkilowym. (2 zastrzeżenia) 
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A01N 
C07D 

(R O) P-CCt:=CClOCNHC R2 1 2

11 11 · 11 
'O o o 

WZdR 1a ·· · 

Cl C==C--OCONHCOR2 
2 l 
O=P(OR1 )2 

WZOR 1b 

P . 222049 15.Q_2.1980 

Pierwszeństwo : 16.02.1979 Republika Federalna 
Niemiec (nr P 2905981.2) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federa lna Niemiec. 

Srodek ochrony roślin oraz sposób 
wytwarzania pochodnych 1-allilotriazolu 

Srode k ochrony roślin, zwłaszcza środek grzybo
bójczy i regulujący w zrost roślin, zawiera jący ja ko 
substancję czynną nowe pochodne 1-allilo-triazolu 
o podanym na rysunku wzorze l oraz sposób wytwa 
rzania tych związków przez reakcję triazolo-ketonów 
z alde hydami, albo przez redukcję otrzymanych związ
ków za pomocą kompleksowych w odorków lub związ
ków Grignarda, albo przez reakcję otrzymanych związ
ków z halogenkami, bezwodnikami kwasowymi lub 
izocyjanianami i ewentualną addycję kwasów lub soli 
metali. (2 zastrzeżenia) 

AOIN 
C07D 

R R
2 

1 l / 
R -X - C- CH =C 

l "' 3 c-N,N R 
11_.!] 

N 

WZóR 1 

P. 222154 21.02.1980 

Pierwszeństwo: 22.02.1979 - Stany Zjednoczone Ame
ryki (nr 014201) 

28.08.1979 - Stany Zjednoczone Ame
ryki (nr 68,658) 

18.01.1980 - Stany Zjednoczone Ame
ryki (nr 109262) 

E .J . Du Pont de Nemours and Company Wilmin
gton, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Srodek chwastobójczy 

Przedmiotem zgłoszenia jest środek chwastobójczy, 
który obok stałego lub ciekłego rozcieńczalnika i środ,.. 
ka powierzchniowo czynnego zawiera jako substan
cję czynną pochodnie sulfonyłomoczników lub sulfo
nylotiomoczników lub sulfonyloizotiomoczników oraz 
sposoby wytwarzania tych związków. (20 zastrzeżeń) 

A01N P . 222211 26.02.1980 

Pierwszeństwo: 26.02.1979 - Stany Zjedn. Ameryki 
(nr 015553) 

17.01.1980 - Stany Zjedn. Ameryki 
(nr 108602) 

Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zje
dnoczone Ameryki (Gerald Herma n Tiele, David Lee 
Stamp). 

Srodek ch-wastobójczy 

Srodek, wykazujący efekt synergistyczny, zawiera 
jako substancję czynną mieszaninę pirolidonu o wzo
rze l , w którym X oznacza a tom wodoru, chloru lub 
grupę metylową, Y oznacza atom wodoru, chloru lub 
bromu, Z oznacza atom chloru lub bromu, R 1 oznacza 
a tom wodoru lub grupę alkilową o 1-4 atomach wę
gla, R2 oznacza atom wodoru, chlorowca, grupę a lki
lową o 1-4 atomach węgla, acetylową, trójfluorome
tylową, nitrową, cyjanową, alkoksylową o 1-4 ato
mach węgla, alkilotio o .1-4 atomach węgla, alkilosul
finylową 1-4 atomach węgla, t ró jfluorometylotio, trój
fluorometylosulfinylową, trójfluorometylosulfonylową, 
pięciofluoropropionamidową lub 3-.metyloureidową, 
·a R3 oznacza atom wodoru , chloru, grupę alkilową 
o 1-4 a·tomach węgla lub trójfluorometylową, i kwa
su fosfonowego o wzorze 2, w ,którym R4 oznacza gru
pę alkilową o 1-4 atomach węgla chlorowcoalki-
lową o 1-4 atomach węgla lub grupę ~ 
- CHzNHCHrCOOH, w ·stosunku wagowym od około-
0,1 : l do około 20 : l. (7 zastrzeżeń) 

A01N 
C07C 

X o 
l li 

Y- C c , 
l 

Z- CH-CH - CH{ N --@:' 
l 
Rt 

Wzór .{ 

o 
. 11 

R4 - P - OH 
l 

OH 

Wz~r 2 

P. 222501 

Rz 

o3 
1\ 

06.03.198(} 

Pierwszeństwo : 08.03.1979 - Sta ny Zjedn. Ameryki
(nr 18478) 

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

Fumiganty zawierające 1,3-dwuchloropropen 

Wynalazek dotyczy fumiga ntów zawierających 1,3-
-dwuchloropropen oraz, ewentualnie, jeden lub więcej 
odpowiednich chloroalkanów i/ lub chloroalkenów i/ lub 
jeden lub więcej innych nematocydów. · 

(7 zastrzeżeń) 

AOIN P. 222505 06.03.198() 

Niemiec (nr P 29 38 384.4) 
C07D 
Pier-wszeństwo: 7.03.1979 Republika Federalna 

Niemiec (nr P 29 08 963.2) 
7.03.1979 Republika Federa lna 

22.09.1979 Republika Federalna 
Niemiec (nr P 29 08 964.3) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen , Republika 
Federalna Niemiec. 
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8roc1ek chwastobójczy l sposób wytwarzania nowych 
~&awionycb w położeniu 6 3-dwumetyloamino-.J

-mełylo-1,2,4-triazyn (4H)-onów-3 

Srodek chwastobójczy zawierający jako substancję 
ezynną nowe podstawione w położeniu 6 3-dwumety
loamino-4-metylo-1,2,4-triazyn(4H)ony-5 o wzorze 
przedstawionym na rysunku oraz sposób wytwarzania 
tych związków polegający na reakcji 4-met~·Io-3-al
Jdlotio-(lub 3-aralkilotio)-triazyn(4H)-onu-5 z dwu
metytoaminą albo kwasu a - ketokarboksylowego z 
solą 3-amino-1,1,2-trójmetylo-guanidyniowq. 

A OIN 
Ct1D 

P. 222530 

(6 zastrzeż<.'ń) 

7.03.1980 

Pierwszeństwo: 9.03.1979 Republika Federalna 
Niemiec (nr P 29 09 278.3) 

Bayer Akticngesellschaft, Leverkusen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Srodek grzybobójczy oraz sposób wytwarzania 
3-podstawionycłt pochodnych pirydyny 

Sradek grzybobójczy zawierający jako substancję 
czynną nowe 3-podstawione pochodne pirydyn.)' o 
wzorze -przedstawiony:n na rysunku w którym A oz
nacza grupę -co- lub -CH(OH)-, R oznacza ro
dnik alkilowy lub ewentualnie podstawiony rodnik 
fenylowy, X oznacza atom chlorowca, r odnik alkilo
wy, cykloalkilowy, grupę alkoksylową, alkilotio, ro
dnik chlorowcoalkilowy, ewentualnie podsta wiony ro
dnik fenylowy, ewentualnie podstawioną grupę fe
noksylową, ewentualnie podstawiony rodnik fenylo
alkilowy lub ewentualnie podstawioną grupę fenylo
alkoksylową, n oznacza liczbę całkowitą o-a, a n oz
nacza O lub l oraz ich fizjologicznie dopuszczalne sole 
addycyjne z kwasami i kompleksy z solami metali 
oraz sposób wytwarzania tych związków przez reakcję 
chlorowco-pirydyno-ketonów z fenolami, albo przez 
reakcję a, tJ - nienasyconych ketonów z wodorem 
albo z mieszaniną metalu z kwasem . i ewentualną 
redukcją otrzymanych pochodnych ketonowych do 
drugorzędowych alkoholi. (2 zastrzeżenia) 

At l N P . 2!2540 . 7.03.1980 

Pierwszeństwo: 8.03.1979 - Stany Zjednoczone Ame
ryki (nr 018 528) 

7.02.1980 - Stany Zjednoczone Ame
ryki (nr 114 725) 

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

Granulowany środek owadobójczy łub nicieniobójczy 
oraz sposób wytwarzania granulowanego środka 

owadobójczego łub nicieniobójczego 

Granulowany środek i sposób wytwarzania granulo
wanego środka owadobójczego lub nicieniobójczego 
zawiera jącego ester metylowy kwasu 2-keto-2-(dwu
metyloamino)-N-(metyloaminokarbonyloksy)etanoimi
dowego zwany oksamylem naniesiony na obojętny 
nośnik i powleczony cienką warstwą materiału 7.apo
rowego stanowiącego odpowiedni polimer. Pozwala 
to na uwalnianie do gleby w kontrolowany sposób 
oksnmylu powiększając resztkową aktywność owado
i nicieniobójczą środka bez zmniejszenia aktywności 
początkowej. Granulki te są mniej tc1<syczne od oksa
mylu bez środka zaporowego. ,17 zastrzeżeń) 

AOlN P . 222581 10.03.1980 

Pierwszeństwo: 12.03.1979 Republika Federalna 
Niemiec (nr P-2909991.0) 

. Schering Aktiengesellscha!t, Bergkamen, Republika 
Federa lna Niemiec i (Berlin Zachodni). 

Srodck o działaniu chwastobójczym r<'gulującym 
wzros t roślin i gnybobójczym 

Wynalazek dotyczy środka o działaniu chwastobój
czym, regu lującym wzrost ro:ilin i grzybobójc7.ym, za
wierającego nośniki i/ lub suhsta11de pomocnicze oraz 
substancję czynn<\. 
Cechą środka jest według wynalazku to, że zawiera 

on jako substancję czynną co najmniej jedną nową 
pochodną kwasu 1,2,3-liadiazolokarboksylowego-5- o o
gólnym wzorze l, w którym R oznacza atom wodo
ru, rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, grupę chlo
rowocoalkilową o 1---4 atomach węgla, grupę alkilotio
alkilową o 1-4 atomach węgla w każdej z części alki
lowych lub grupę alkoksyloalkilową o 1-4 atoma ch 
węgla w części alkoksylowej i o 1-4 atomach węgla 
w części alkil-owej, Y oznacza atom chlorowca, grupę 
aminową o wzorze -N(RtHR1), w którym R1 i/lub R2 
niezależnie oznaczają atom wodoru, ewentualnie pod
stawiony rodnik alkilowy o 1-18 atomach w~gła, 
ewei;tualnie podstawiony rodnik alkenyłowy lub al
ki nylowy o 2-8 atomach wc;gla, ewent ualnie podsta~ 
stawiony rodnik aryloRikilowy o 1-3 atomach wc;~la 
w części ;!Ikilowej, ewentualnie podstawiony i ewf'n
tualnie zawiera jący skondensowane, a roma tyczne luh 
cykloalifatyczne pierścienie węglowodorowy rodnik 
cykloalifatyczny o 3-8 atomach węgla w porlsb.wowej 
części cykloalifatycznej, ewentualnie podstawiony ro
dnik cykloalkiloalk ilowy o 3-8 atomach węgla w 
części cykloalkilowej i o 1-3 atomach węgb w 
części alkilowej, ewentualnie jedno- lub wielokrotuie 
podstawiony grupą alkilową o 1-6 a tomach węgla 
i/lub chlorowcem i/lub grupą alkoks.,:lową o 1- 6 
atomach węgla i/lub grupą nitrową i/lub grupą trój
fluorometylową aromatyczny rodnik węglowodorowy, 
albo R1 i R2 wspólnie z przyległym atomem azotu 
tworzą 3-7 członowy pierścień heterocykliczny, ewen
tualnie zawiera jący jeszcze dalsze atomy tlenu, siar-

N-C-R 
/1 l{ 
N C-C=X 
" l l S Y 

Wzór f 
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ki lub azotu, korzysnie tworzą grupę morfolinową, pi
perydynową lub pirolidynową, lub Y oznacza grupę 
o wzorze -Z-R3, w którym Z oznacza atom tlenu 
lub siarki, a R1 oznacza ewentualnie podstawiony 
rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla, ewentualnie 
podstawiony rodnik alkenyłowy lub alkinylowy o 2--6 
atomach węgla, ewentualnie podstawiony rodnik cy
kloalkilowy o 3-8 atomach węgla, ewentualnie pod
stawiony rodnik aryloa lkilowy o 1-3 atomach węgla 
w części alkilowej i ewentualnie podstuwiany roc!r.ik 
arylowy, a X oznacza grupę iminową o wzorze 
= N-n~. w którym Rr ma znaczenie podane dla R1, 
albo - jeśli Y stanowi grupę aminową, to X OZI)2.C7..a 

atom siarki, 1/lub. jej sale z kwasami nieorganicznymi 
lub organicznvr,ti. (100 zastrzeżeń) 

A01N P . 2?.2192 18.03.1980 

P ie rwsLct'tstwo: 19.03.1919 - Stnny Zjednoczone Ame
Q ki (nr (121368) 

S t auffer Chemical Com%ny. Westport, Stany Zje
dnoczone Amc·ryki (Llcwellyn W. Francher, He rbert 
Iknson Schcr). 

Srodelt prz :ciwl;o owat!om błonkoskrzydłym 

Srodck p · zeciwko owadom błonkoskrzydłym za
wierajlj<.'y jako Sl;bstancję czynną r-ochodne izotiomo
cznika. 
Powy~.sz.e 7wiązki stosow~ne c!o echrany upraw 

przeciwko owadom błonkoskrzydłym W.! k il n ją wy
soką czynność wobec tych owadów przy ograniczonej 
czynności fitotoksyc1.nej. (10 zr,strzcżeń) 

AOIN 
C07C 

1•. Z~%820 ~9.03. 1980 

Pierwszeństwo : 21.03.1979 Republika Federalna 
Niemiec (nr P 2910976.0) 

Baycr Aktien~csellschaft, Leverkusen, Republika 
Fede1 alna Niemiec. 

Srodek grzybobójczy oraz sposób wytwarzania 
podstawionych N -alkilo-acetaniłi1ów 

Srorlek grzybobójczy z<!wierający znane nośniki i/lub 
związ.ki powierzchniowo c1.ynne , oraz jako substancję 
czynną podstawione N-allilo-acetanilidy o wzorze 
ogólnym l, w którym R1 oznacza atom wodoru, ro
dnik alkilowy, a tom chlorowca, grupę alkoksyalkilową 
lub alkilotioalkilową, R2 oznacza atom wodoru, ro
dnik alkilowy, grupę alkoksyalkilową lub alkiloUoal
kilową, R1 oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, 
grupę alkpksyalkilową 'lub alkilotioalkilową, R' oz
nacza atom wodoru, rodnik alkilowy lub grupę alko
ksyalkilow:l, R5 oznacza atom wodoru, rodnik a lkilo
wy, atom chlorpwca lub ew entualnie podst&wiony ro
dnik fenylowy, H6 oznacza atom wodoru, all~ilowy ro
dnik, atom chlorowca lub ewentualnie podstawiony 
rodnik fenylowy, R7 oznacza atom wodoru, rodnik 
alkilowy, .atom chlorowca lub ewentualnie podstawio
ny rodnik fenylowy, R& oznacza rodnik furylowy, 
czterowodorofurylowy, trójfenylowy, czterowodorotio
fenylowy, rodnik izoksazolilowy e wentua lnie podsta
wiony rodnikiem alkilowym, ewentualnie podstawiony 
grupą cyjanową lub tiocyjanową rodnik alkilowy, al
kenylowy i alkinylowy, grupę dwuchlorowcaalkilową 
Orćl z grupy o wzorach CH2- A2, -CH:OR', -CH2-

-SR9, -SR9, -CR', -CHr-OSO~R9, -COOR' i 22, 
w których R1 oznacza ewentalnie podsla\·Jiony rodnik 
alkilowy, alkenylowy, alkinylowy lub alkoksyalkilowy 
i Az oznacza rodnik pirazolilowy-1, 1,2,4-triazolilowy-1 
i imidazolilowy-1. 

Sposób wytwarza nia podstawionych N-allilo-accta
nilidów o wzorze l , w którym Rl- R11 mają wyż~j 
podane znacze nie polega n a tym, że N-allilo-aniliny 
o wzorze 2, w którym R1 i R' mają znaczenie wyżej 
podane, poddaje się r eakcji z chlorka mi lub bromkami 
względnie bezwodnika mi kwasowymi o wzorach 3a 
lub 3b, w których R' ina wyżej poda ne znacze nie, w 

środowisku rozcieńczalnika i ewentudnie wobec ak-' 
·ceptora kwasu, lub anilidy o wzorze 4, w którym R1• 

R2, R• i R& mają wyżej podane znaczenie poddaje si~ 
reukcji z halogenkami aliiłów o wzorze 5, w którym 
R' do R7 mają wyżej podane znaczenie i Hal oznacza 
atom chloru lub bromu, wobec akceptora kwasu 
i ewentualnie w środowisku rozcieńczalnika organi
cznego lub w wocino-or:ganicznym układzie dwufazo

·wym wobec katalizatora przenoszenia faz, lub alde
hydy względnie ketony o wzorze 6, w którym R•-R1 

i H8 maj~ wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji 
z fosfinoalkilenami o wzorze 7, w którym R' i R' 
mają wyżej podane znaczenie, ewentualnie w środo
wisku rozcieńczalnika, lub N-propargiloacetanilidy o 
wzorze 8, w którym Rl-R', R' i n.e mają wyżej poda
ne zn<:~czenie uwodornia się selektywnie wodorem 
wobec katalizatora i ewentualnie w środowisku po
larnego rozpuszczalnika, lub N-propargilo-acetanilidy 
o wzorze 8, w którym Rl-R', R' i r-.s mają wyżej 
podane znaczenie poddaje się reakcji z chlorowcami 
lub chlorowcowodorami o wzorze 9, w którym X 
oznacza atom wodoru lub atom chlorowca i Y ozna
cza atom chlorowca, wobec katalizatora i ewentual
nie w środowisku rozcieńczalnika, lub chlorowcoace
tanilidy o wzorze 10, w którym Rl-R7 mają wyżej 
podane znaczenie i Hal oznacza atom chloru, bromu 
lub jodu, poddaje się reakcji ze związkami o wzo
rze 11, w którym B oznacza atom wodoru lub atom 
metolu alk<!licznego i R1' oznacza Az i grupę -OR' 
lub -SR~. w środowisku rozcieńczalnika i e wen
t ualnie wob(.C akceptora kwasu, lub podstawione N-

R' Rs' R6 
R2 Rl 1 1 / 

:P-N/CH-C: C\... "l 

,(. \...c- Ra R 
11 
o 

WZOR l 

e 
R ·fJ-OIBrl 

8 
e IR -C-OJ O 8 2 

WZOR 3a 
WZOR 3b 

-

x-v 

WZOR 9 

WZOR 5 

. R' R!J 

il Rl bH · ~=0 
~N/ 

R;yr 'u-Re . 
o 

WZOR 6 
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.· 

WZOR 11 

WZOR '6 

WZeR.16 

-allilohydroksyacetanilidy o wzorze 12, w którym 
R'- R7 mają wyżej podane znaczenie, ewentua lnie 
po aktywacji za pomocą m etalu alkalicznego, poddaje 
się reakcji z halogenkami o wzorze 13, w którym Hal · 
ma wyżej podane znaczenie i R11 oznacza grupę R' 
oraz grupę -S02-R1, w którym R1 ma znaczenie 
wyżej podane w środowisku rozpuszczalnika organi
cznego i ewentualnie wobec akceptora kwasu lub w 
wodno-organicznym układzie dwufazowym wobec ka 
talizatora, lub hydroksyacetanilidy o wzorze 15, w 
którym R•-R• mają wyżej podane znaczenie, ewen
tualnie po aktywacji za pomocą metalu alka licznego, 
poddaje się reakcji z halogenkami alliló'N o v: ;:or w 
5, w którym R4-łP i mają wyżej podane znac1.e:1ię 
i Hal ma wyżej poda ne znaczenie, ewentualnie w obec 
akceptora kwasu i w ś~odowisku rozcieńczalnika or 
ganicmego lu b w wodno-organiczn, m układzie d wu
fazowym wobec katalizatora przenoszenia faz. 

AOJN 
C07C 

P . 222970 

(2 zastrzeżenia) 

21.03.1980 

Pierwszel'lstwo: 26.03.1979 - Szwajcaria (nr 2786/79-8) 

Ciba -Geigy A.B., Bazylea, Szwajca ria 

Srodck chwastobójczy oraz sposób wytwarzani<\ 
nowych fenyłomoczników 

Wyna lazek obejmuje środek chwastobójczy, zwła
szcza do se lektywnego zwalczania chwastów w upra
wach kukurydzy, zbóż, bawełny, s::-i i r zepaku, za
wiera jący znane nośniki i/łub substancje pomocnicze 
oraz substancję czynną, i sposób wy twarzania nowych 
feny1omocznik ów. 
Cechą środka jest według wyna lazku to, że zawiera 

on jako substancję czynną co najmniej jeden nowy 
m-cyjanoalkoksy-fenylomocznik o w zor ze l, w którym 
X oznacza a tom wodoru lub chloro·,vca , Y' ozn<l.C7.a 
grupę cyjanoalkoksylową o wzorze 7, n oznacza li czb~ 
O, l lub 2, R 1 oznacza atom wodoru lub niższy r o
dnik alkilowy, R2 oznacza a tom wodoru, rodnik a lk i
lowy, alkenylowy, a lkinylowy lub grup~ alkoksylową, 
R, oznacza a tom wodoru, rodnik alkilowy lu b alkc
nylowy, albo R2 i R3 razem z atomem azotu, z któ
rym są związane, tworzą 5- 6 członowy picrścic11 he
terocykl iczny, ewentua ln ie. je szcze zawiera jący atom 
tlenu lub siarki lub grupę iminową , R4, R5 i R7 n ie
zależnie od siebie oznaczają atom wodoru lub niższy 
rodnik alkilowy, a RG oznacza atom wodoru, niższy 
rodnik a lkilowy, niższą grupę alkoksylową lub niższą 
grupę alkoksyalkilową. ' 

· Cechą sposobu wyt warzania nowych związków o 
wzorze l, w którym wszystkie symbole mają wyżej 
podane znaczenie, jest według wynalazku to, że od-

powiednia podsta wiony fenylawy związek o wzorze 2 
wprowadza się w reakcję z aminą o wzorze 3, przy 
czym symbole R2, R3, X i Y mają wyżej podane zna
czenie, a A i B oznaczają rodniki, które tworzą 
mocznik na drodze addycji lub kondensacji, albo 
m-h;,·droksyfenylomocznik o wzorze 4 w obecności 
środka wiążącego kwas podda je się r eakcji z ha lo
ger:kiem cyjancalkilu o wzorze 5, przy czym X, Y, n 
i· R 1-R1 mają wyżej podane znaczenie, a lbo na w 
położeniu meta grupą karbamoiloalkoksylową pod· 
stawiony feny1omocznik o wzorze 6, w którym X , n 
i R,-R7 mają wyżej podane znaczenie, działa się 
środkiem odwodniającym, aż grupa karbamoiloalko
ksy lowa przekształci się w grupę cyjanoalkoksylową. 

A23J 

(12 zastrzeżeń) , 

X R, Rz 
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P. 22189-ł 31.12.1979 

"Społem" Centra lny Związek Spółdzielni Spożyw
ców Centralny Ośrodek Badaw czo-Rozwojowy Prze
m~·slu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych, 
Lódż, Polsk u (Antoni Szyd ł owski, Elżbieta He ndzlik
Szta jnert, Zbigniew Racho.us). 

Sposób przygotowania b iałka stosowanego do wyrobów 
culderniczycb 

Sposób przyciotawania bia łka stosowanego do w y
robów cukierniczych ja ko surowca podstawowego zna
mienny t ym, że białka ty pu izolatów, koncentratów, 
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hydrolizatów i teksturaŁów poddaje się procesom ·ob
róbki technologicznej zapewniając otrzymanie właś
ciwej struktury, konsystencji oraz składu podstawo
wego poprzez utrwalenie natywnej struktury białka 

' .w procesie kontrolowanego odwodnienia i zagęszcza
nia jak i nadania nowej struktury surowcon1 białko
wym w wyniku ich połączenia z biologicznymi i che
micznymi modyfikatorami • struktury oraz poddaniu 
działania promieniowania mikrofalowego o mocy 
2000-3000 MHz. Białka tego typu poddaje się następ
nie procesom dezintegracji struktury przy zastoso
waniu procesów chemicznej i enzymatycznej degra
dacji cząsteczki białka do uzyskania około 700fo pep
tydów i około 30'/e wolnych aminokwasów lub też 
mechanicznej dezintegracji struktury do wielkości 
cząsteczki od 10 u do 500 u. (l zastrzeżenie) 

A23L P 221090 T 31.12.1979 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobiar
stwa, Poznań, Folska (Jan l\tatyniak, Krystyna 
Rychlik , Adam Niewiarowicz, Wojciech Doruchowski). 

Sposób poprawy smakowitości mięsa drobiowego 

Przedmiotem wyna lazku jest sposób poprawy sma
kowitcści mięsa drobiowego, szczególnie mięsa mecha
nicznie odkastnianego. Sposób charakteryzuje się tym, 
że w procesie produkcji przetworów z mięsa drobiowe
go dodaje się 5-30% czynnika aromatyzującego w sto
sunku do składników mięsnych przetworów, przy czym 
czynnik aromatyzujący zawiera co najmniej 50% 
hydrolizatu mięsnego, który otrzymuje się traktując 
10 czQści mięsa drobiowego najpierw 2,5-2,7 czQścia
mi 1- 1,5-normalnego roztworu wodorotlenku sodo
wego w temperaturze 78-82°C przez 30 minut w 
zamkniętym kotle i przy ciągłym powolnym mieszaniu, 
a następnie 2,6-2,8 częściami 1-1,5 -normalnego roz
tworu kwasu solnego, również w ciągu 30 minut w 
zamkniętym kotle i przy ciągłym powolnym miesz."lniu. 
Według sposobu stosuje się czynnik aromatyzujący 
zawierający dodatkowo 20- 25% hydrolizatu ze skóry 
drobiowej ijlub 20-250/o drobiowej skóry pieczonej. 

A61B 
G03B 

P 221292 T 

(5 zastrzeżeń) 

08.01.1980 

Wojskowa Akademia Medyczna, Łódź, Folska (Jerzy 
Zabłocki). 

Kamera do rejestracji obrazów echoskopowych 

Kamera do rejestracji obrazów echoskopowych 
sterowana elektronicznie daje możliwość zapisu ciągłe-
go i poklatkowego w czasie 18- 90 minut. _ 

Zaletą kamery jeśt przede wszystkim jednoczesne 
wykonywanie zdjęć · poklatkowych i ciągłej rejestracji 
obrazu echoskopowego. Ponadto konstrukcja kamery 
p ozwala na rejestrację ultrasonokardiogramów z jed
noczesnym zapisem sześciu dowolnych fizjogramów. 

Budowa i obsługa kamery jest bardzo prosta. Ka
mera do diagnostyki kardiologicznej i narządów jamy 
brzusznej składa się z korpusu metalowego l, w któ-

l 

rym wmontowane są następujące układy: sygnalizacji 
2, zasilania 5, elektronicznego sterowania 8, optyczny 
14 oraz układ napędowy 18, przy czym na zewnątrz 
korpusu metalowego l są umieszczone: włącznik noż
ny 12 i kaseta filmowa 2ł. (2 zastrzeżenia)' 

A61K p 217216 19.07.1979 

Pierwszeństwo: 21.07.1978 - St. Zjedn. Ameryki 
(927069) 

Merck a Co., Inc., Rahway, NJ, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Sposób wytwarzania szczepionki wirusa opryszczki 

Sposób wytwarzania szczepionki wirusa opryszczki 
według wyna lazku charakteryzuje się tym, że rekon
stytuje się do stężenia nadającego się do stosowania 
liofilizowany. wirus opryszczki indyka zawierający, 
stabilizator wirusa opryszczki i bufor w ilości odpo
wiedniej do utrzymania po rekonstytucji wartości 
pH w zakresie od 6,8 do 7,2. (3 zastrzeżenia) 

A61M p 214729 06.04.1979 

Akademia Medyczna, Łódź, Folska (Leszek Jeromin, 
Mikołaj Kubiak). 

Urządzenie do przygotowywania płynów stosowanych 
w endoskopii 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do przy
gotowywania płynów stosowanych w endoskopii, prze
znaczone zwłaszcza dla medyc:rny. 
Urządzenie to zawiera zbiornik główny, w którym 

znajdują się płyn poddawany sterylizacji i termo
statowaniu na żądany poziom temperatury za pomocą 
elektrycznego układu r egulacyjnego. Oprócz tego jest 
przewidziany dodatkowy zbiornik roboczy 6 o pojem
ności wielokrotnie mnie jszej od pojemności zbiornika 
głównego l, który jest połączony z dodatkowym :Wior
nikie m roboczym poprzez r urowy przewód zasilający 
7 i rurowy przewód odprowadzający 8, przy · czym 
dodatkowy zbiornik roboczy 6 jest umiejscowiony na 
wyższym poziomie niż zbiornik główny l dla wytwo
rzenia ciśnienia hydrostatycznego płynu w rurowym 
przewodzie roboczym 9, połączonym z r urowym prze
wodem odprowadzającym za pomocą trójdrożnego łą
cznika rurowego lO, a .umożliwiającego ciągły prze
pływ płynu między obydwoma zbiornikami. 

(l zastrzeżenie) 

A62B P 221458 19.01.1980 

Pierwszeństwo: 2.02.1979 - RFN (nr P29039201-12)· 
Dragerwerk Aktiengesellschaft, Lubeka, Republika 

Federalna Niemiec (Adalbert Pasternack). 

Aparat ochronny dla dróg oddechowych 

Przedmiotem wynalazku jest aparat ochronny· dla 
d róg oddechowych z wkładem chemicznym do a bsor
bowania wydychanego kwasu węglowego ijlub do wy
twarzania tlenu, oraz z urządzeniem zawierającym 
środek chłodzący. 
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Aparat ochronny według wynalazku cechuje się 
~ tym, że - środek chłodzący · jest umieszczony w prze· 

strzeni pośredniej (10), pomiędzy ścianką zewnętrzną 
~) a ścianką wewnętrzną (9) kamizelki chłodzącej (5), 
służącej równocześnie jako urządzenie nośne dla apa
ratu ochronnego (5 zastrzeżeń) 

A62B P 221574 T 23.01.1980 

CentfaJna Stacja Ratownictwa Górniczego, Bytom, 
Polska (Antoni Kukuczka, Antoni Wiernek, Henryk 
Bądzelewicz, Tadeusz Golisz, Andrzej Basista). 

Sposób gaszenia pożaru podziemnego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób aktywnego ga
szenia pożaru podziemnego wodą w każdym stadium 
jego rozwoju. Istota tego sposobu polega na dwukrot
n ym z~ewaniu wodą palących się powierzchni wyro
biska. Najpierw całą powierzchnię objętą pożarem zle· 
wa się wodą rozproszoną !Ul mgłę wodną zaczynając 
od strony dopływu powietrza aż do końca zaognionej 
przestrzeni. Następnie idąc w tym samym kierunku 
z powierzchni tych silnym strumieniem wody wypłu
kuje s ię wszystkie luźne kawalki skał, przy jednoczee
nym stałym utrzymywaniu zapory z mgły wodnej 
na końcu zaognionej przestrzeni. 
Ze względu na swoje własności techniczne l dużą 
skuteczność działania sposób według wynalazku na
da je się do gaszenia pożaru w każdym wyrobisku 
podziemnym. (2 zastrzeżenia) 

A62B P 221603 T 24.01.1980 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, Bytom, 
Polska (Antoni Kukuczka, Rafał Wilczek). 

Urządzenie do szczelnego zamykania puszek 

Przedmiotem wynalazku jest urząd1:enie do szczel
nego zamykania puszek przeznaczonych zwłaszcza do 
przechowywania górniczych aparatów ratunkowych 
i ochronnych. Istota tego urządzenia polega na tym, 
że do jednego z elementów puszki U), od strony we
wnętrznej , jest zamocowany korek (5) z materiału 
elastycznego, najkorzystniej z miękkiej gumy. Korek 
ten przylega szczelnie do otworu (4) wykonanego w 
elemencie (1). Ponadto puszka ma jeszcze jeden otwór 
-(2) zamknięty metalową blaszką z. uchwytem (3) 
przylutowaną miękkim lutem. (l zastrzeżenie) 

Fig. f 

A62C p 214948 

Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza, Warszawa, 
Polska (Jan Mosiej). 

Urządzenie do wytwarzania PTJłd6w gaśniczych z tu
leją nasadzaną 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie, kt6re w 
połączeniu z prądownicą wodną lub działkiem wy
twarza prądy wodne i pianowe używane do gaszenia 
pożarów. Urządzenie fig. l mocowane jest na prądo
wnicy lub działku poprzez uchwyt. W uchwycie osa
dzono obrotowo jeden koniec ramienia, a drugi kOQiec: 
przytwierdzono do tulei posiadającej wewnątrz ele
ment rozpraszający prąd zwarty. Z tuleją mogą by~ 
łączone tuleje posiadające dodatkowe urządzenie do 
otrzymywania określonego rodzaju prądu. Otrzymanie 
prądu wody lub piany odbywa się przez ustawienie 
tulei lub 1espołu tulej ·na drodze prądu zwartego, 
wychodzącego z prądownicy wodnej lub działka. 

· (3 zastrzeżenia) 
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A62C P . 214949 17.04.197D 

Wyzsza Oficerska Szkoła Pożarnicza, Warszawa, 
Folska (Jan Mosiej). 

Urządzenie do wytwarzania prąd6w raśniczych • 
głowicą wahadłową 

- Przedmiotem wynalazku jest urządzenie, które w 
połączeniu z prądownicą wodną lub działkiem wytwa
rza prądy wodne i pianowe używane do gaszenia po
żarów. Urządzenie fig. l mocowane jest na prądo
wnicy wodnej lub działku poprzez uchwyt w którym 
obrotowo osadzona jest głowica. Z jednej strony 
głowicy mocowane są wymienne rury ustawione w 
kształcie litery V a .;r. drugiej strony rączka do obra-
cania tej głowicy. . 
Na rurach osadzone są przesuwnie tuleje ustawione 
na drodze pr!'4du zwartego posiadające wewnętrz 
elementy do otrzymywania określonych rodzajów prą
dów gaśniczych. (3 zastrzeżenia) 



14 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 26 (184) 1980 

7 4 

Fig 1 

6 

A6ZC P. 221549 T 22.01.1980 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 193378 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mecha

nizacji Ele ktrotechniki i A u ton:at yki Górniczej, Ka
towice, Polska (Edmund Szala, Maria Smieszna, Jerzy 
Sośnierz, Karol Skrzypek). 

Urądzeoie do samoczynnego ,aszenia poiarów dla 
przenośników 

Urządzenie do samoczynnego gaszenia pożarów dla 
przenośników składa się z odcinka rurociągu (5) umie
szczonego w strefie zagrożonej, połączonego z ru
rociągiem przeciwpożarowym (6) poprzez zawór odci
nający (7). 

fig. 1 

Do zaworu odcinającego jest ponadto podłączony wyz
walacz zaworowy (14) stanowiący łącznie z czujni
kami temperatury (13) i przewodami (12) podzespół . 
wyzwalający zasilany w sposób ciągły wodą z ruro
ciągu przeciwpożarowego (6). 
Na odcinku rurociągu (5) są zamocowane obrotowo · 
rurowe końcówki (8) zakończone d)-Gzami r~pyla- . 
jącymi (9), natomiast w podzespole wyzwalającym 
panuje ciśnienie równe ciśnieniu wody w rurociągu · 
przeciwpo~arowym (6). (l zastrzeżenie}· 

Dział B 
RO:tNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT 

BłlD 
COIB 

P. 214595 T 30.03.1979 

Folitechnika Wrocławska, Wrocław, Polska, (Michał 
Glomba, Mieczysław A. Gostomczyk). 

Sposób oczyszc2ania gazów odlotowych z tlenków azotu 

Przedmiotem wy.nalazku jest sposób oczyszczania 
gazów odlotowych z tlenków azotu, mając:, zastoso
wanie zwłaszcza przy oczyszczaniu gazów przy pro
dukcji kwasu a zotowego, nitrozwiązków lub przy 
trawieniu metali w NH03• 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienic oczyszczania at
mosfery z chloru oraz zapobiegania stratom podchlo
rynu stosowanego w procesie oczyszczania. 

Istota wynalazku polega na tym, że przy procesie 
absorpcji tlenków a zotu w roztworze alkalicznym 
zawierającym podchloryn sodu, stężenie podchlorynu 
nie przekracza 0,5°/o wagowych korzystnie 0,1%. 

(l zastrzeżen ie ) 

BOI D P. 215432 05.05.1979 

Biuro Proj ektów i Real.izacji Inwestycji Rafinerii 
Nafty, Kraków, P olska (Władysław Parnicki, M;~rian 
Satora). 

Filtr workowy 

W;,'nalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji umożliwającej znaczny wzwst czynnej 
powierzchni filtracyj ne j w określonych gahar;.- tnch 
zewnętrznych. 
Przedmiotem wynalazku jest filtr tkaninowy workowy 
do oczyszczania gazów z zanicczyszczci1 stałych w i po
staci pyłów. 
Filtr według wynalazku chuakte ryzuje się tym, że ma 
podwójną powierzchnię oddzielającą w formie dwóch 
współśrodkowych worków (7, 6) umieszczonych jeden 
w drugim. Worki te połączone są w sposób szczelny 
swoimi podstawami i umocowm1e są w ramie przy
twierdzone j do obudowy (l) filtra. 
Górne krawęd zie w orków umocownne są w sposó~> 
szczelny z przegrodą (9) oddziclajQcą komorę ·(5) roz
dziel czą (3) od komory (10) gazu oczyszczonego. 

------------..L 

Gazy zapylone doprowadzone do komory (5) rozdziel1 
czej (3) przedostają się do komory (10) gazu oczysz• 
czonego przez tkaniny filtra cyjne worków (6,7) wy~ 
dzielając.,.jednocześnie zanieczyszczenia na powierz· 
chniach worków od str o!1y komo1·y (5) r ozdzielczej. : 
Oczyszczone gazy odprowadzane są przez wentyla;: 
tor do atmosfery. (1 zastrzeżenie) 
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BO l D P . 215583 14.05.1979 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska, 
(Sławomir Chojnacki, Albert Groman, Józef Koro!

. . czuk, Roman Łuczkiewicz, Waldemar Raczka, Alojzy 
, Swiątek, Włodzimierz Wojciechowski). 

Pnegroda do filtracji 

Przedmiotem wynalazku jest przegroda do filtracji 
przeznaczona do rozdziela nia cząstek stałych cd pły
DÓW w procesie mikrofiltracji lub ultrafiltracji, zwła
szcza w przemyśle spożywczym, chemicznym i fa rma
ceutycznym. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia se
lektywności i wydajności procesu filtra cji. 

Przegroda składająca się z dwóch warstw, z któ
rych zewnętrzną stanowi elastyczna folia perforowa na 
na drodze bombardowania jonami pierwiastków cięż
kich z tworzywa syntetycznego według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że warstwa zewnętrzna jest 
punktowo zlaminowuna z włókniną tworzywa synte
t ycznego, stanowiącą warstwę wewnętrzną , przy czym 
porowatość warstwy zewnętrznej stanowią cylindrycz
ne otwory kalibrowane o wymiarach nominalnych 
wykonanych z tolerancją d'o 5°/t o ściśle określonym 
i dowolnie uregulowanym ich zagęszczeniu. 

(1 zastrzeżenie) 

BOlD J'. 221<17~ T 18.01.1980 

Polsko-Węgierska Górnicz<t Sr6lka Akcyjna ,.Ha l
<lex", Katowice, P olska (P.ednarski Marek, Witkowicz 
Wiesław, Rudziński !.ndrzej, Ostrowski Feliks, Ste-
fańsk i Rafał , P ogorzelski P.nd rz~' j). • 
Sposób oczyszczania gazów uraz urządzenie do sto-

sowania Hgo sposoba 

Sposób oczyszczania gazów z zanieczyszczel'l smo
Hstych oraz urządzenie do stosowania tego, r.;posobu, 
ma zastosowa nie w procesie spiekania różnych mate
:riałów, a zwłaszcza produkcji k ru szyw z od cadowyc h 
łupków przywęglowych. • 

_:Sposób według w ynalazku polega na przep~:szc7aniu 
_gazów w ciągu sp~1 linowym l przez pi uczkę wodną 2 
i następnie zespól kaset płytowych 3 z perforacją , 
przy czym uzyskuj :! ~; iG korzy:;tne zmiany własności 
fizyko-chemicznych zanieczyszczet1 smolist~·ch. 
Urządzenia za~tosowane do sposobu oczyszczania cha
Takteryzują sh: cU1glą i niezawodną skutecznością, któ
:ra jest 5-6 razy więks.:a od dotychczas uzyskiwanej. 

(2 zastrzeżenia) 

t ii'C< 

BO ID P. 221573 T 23.01.1980 

Folitechnika Wrocławska, Wrocław, Polska, (Miro
sław Szklarczyk, Jan Dobrosław Rutkowski, J a nusz 
Swietlik) . 

.Sposób usuwania formaldehydu z gazów odlotowych 
na drodze absorpcji 

Istota wynalazku polega na stosowaniu jako sorben
tu zawiesiny 5-100 g węglanu jednego z m eta li ziem 
.alkalicznych, najlepiej wąglanu wapnia lub węglanu 
magnezu, w l dm1 wodnego roztworu azotanu amonu 
lub chlorku a monu o stężeniu 0,05-1 mola/dm3. 

Istota wynalazku polega równ~cż. na stosowaniu 
jako sorbentu zawiesiny 5-100 g węglanów metali 
ziem alkalicznych, najlepie j węglanu wapnia i węgla
nu magnezu, w l dm1 wodnego roztworu azota1iu amo
nu lub chlorku amonu o stężeniu 0,05-1 molaf dm3. 

(2 zastrzeżenia) 

BOlD P. 221740 01.02.1980 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 94246 

Pierwszeństwo: 05.02.1979 - RFN (nr P 2904195.0) 

Henkei Kommanditgesellschaft auf Aktien, Diissel
dorf, Republika Federalna Niemiec. 

Sposób rozdzielania mieszanin substancji tłuszczowych 
na składniki o różnych t emperaturach topnienia 

Sposób r ozdzielania mieszanin substancji tłuszczo
wych na składniki o różnych temperaturach topnie-
nia, stanowiący ulepszenie sposobi! według patentu 
or 94246 i polegający na częściowym lub całkowitym 
stopieniu mieszaniny substancji tłuszczowych, schło
dzeniu aż do wykrystalizowun ia się wyżej topnieją
cych składników substancji tłuszczowych, przy czym 
odprowac!zanie ciepła, niezbędne do ochłodzenia i wy
krystalizowania tych składników osiąga się przez od
parowa nie próżnipwe fazy wodnej , pozostającej w 
bezpośrednim kontakcie z mieszaniną substancji tłu
szczowych, wytworzeniu dyspersji oddzielonych od 
s iebie, ciekł · ch i stałych cząstek substancji tłuszczo
wych, rozdzieleniu te j dyspersji na fazę oleistą, za
wierającą niżej topniejące części substancji tłuszczo
wych oraz fazę wodną, zawierającą wykrystalizowane 
części subs tancji tłuszczowych w postaci zdyspergo
wanej , ora z oddzieleniu wyżej topniejącyc~ części 
substancji tłuszczowych z fazy wodnej poprzez fil
trację l ub stopienie i następne odwirowanie lub po
zostawienie do odsta nia, zgodnie z w ynalazkiem cha
ra kteryzuje się tym, że przeprowadza się go w wielu 
stopniach rozdzielania, połączonych kolejno ze sobą. 
przy czym wodną dyspersję wyżej topniejących c:-.ęści 
substancji tłuszczowych, otrzymanych z operacji roz
dzielania w następczo przyłączonym stopniu rozdzie
lania zawra ca się do stopnia odparowywania próżnio
wego uprzednio przyłączonego stopnia rozdzielania 
~ t am łą~zy się z cieplejszą mieszaniną wyjściową, 
Jeszcze me ochłodzoną do żądanej dla tego stopnia 
temperah ;ry rozdzielania. (4 zastrzeżenia) 

BOIF P. 215430 05.05.1979 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "BLACHO
WNIA", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Krzysztof Rudni
ck.i, Stanisław Makarski, Stanisł aw Sabina, ·Włodzi
mierz P odstawa, Tadeusz Nossek, Andrzej Sadowiń
ski). 

Unądzenie do mieszania cieczy 

Wyna lazek rozwiązuje zagadnienic opracowania pro
ste j konstrukcji urządzenia, mającego jednocześnie 
ekonomiczną pojemność. 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do mie
szania cieczy o dużej lepkości lub cieczy o dużej lep
kości z ciałem stałym, zwłaszcza w procesie wytwa
rzRnia olejów smarowych. 
Urządzenie według w ynalazku składa się z obudo

wy (1), w której znajdują się nieruchomo osadzone 
pierścienie zewnętrzne (4), wału (2) na którym osa-

t 



16 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 26 (184) 1980 

dzone są nieruchomo pierścienie wewnętrzne (3) oraz 
elementów łożyska tocznego (5), korzystnie w postaci 
kulek lub wałeczków, przy czym ilość pierścieni ze
wnętrznych (ł) odpowiada ilości pierścieni wewnę
trznych (3). · (4 zastrzeżenia) 

BO l F P. 221227 T 04.01.1980 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Folska (Euge
niusz Bąk, Jacek Kamiński, Andrzej Wiklik). 

Dwuwałowy mieszalnik łopatkowy do wytwarzania 
Jednorodnych i gęstych mieszanin, zwłaszcza pylastych 

ciał stałych z wodą 

Wynalazek umożliwia zwiększenie turbulencji, za
sięgu i czasu mieszania pylastych ciał stałych z wodą. 
Przez zastosowanie elastycznych łopatek (ł), korzy
atnie gumowych, o długości umożliwiającej śli zganie 
się krawędzi ich roboczych powierzchni (8) po wnętrzu 
obudowy (1) mieszalnika, zaopatrzonej w odcinający 
zawór spustowy. Łopatki (ł) są tak ustawione na wa
łach (2, 3), aby kąt ostry tworzony przez roboczą 
powierzchnię (8) łopatki z płaszczyzną przechodzącą 
przez oś wału (2 lub 3) i oś sztywnego trzonu (5) tej 
łopatki (4) był taki sąm dla wszystkich łopatek oby
dwu wałów lub dla łopatek każdego wału z osobna. 
Ponadto robocze powierzchnie (8) łopatek (4) na je
dnym wale (2) są skierowane przeciwnie w stosunku 
do położenia roboczych powierzchni (8) łopatek (4) 
na drugim wale (3). 

Mieszalnik jest przeznaczony zwłaszcza do wytwa
rzania mieszanin o własnościach nadających się do 
rekonsolidacji gruzowisk zawałowych w podziemiach 
kopalń. (l zastrzeżenie) 

Fio.2 

B01F P . 22180ł 04.02.1980 

Pierwszeństwo: 5.02.1979 - Węgry (nr CI-1910) 

Chinoin Gyógyszer es Vegyeszeti Termekek Gyara 
R,T. Budapeszt, Węgry. 

Kompozycja tworząca stabilną dyspersję w postaci 
proszku lub pasty, spos6b wytwarzania tej kompozycji 

Kompozycja według wynalazku zawiera cząstki sta 
łego składnika nierozpuszczalnego lub słabo rozpu
szczalnego w wodzie pokryte rozpuszczalnym w wo-
dzie polimerem lub mieszaniną polimerów. -

Sposób wytwarzania kompozycji według wynalazku 
polega na pokrywaniu cząstek stałego składnika lub 
składników nierozpuszczalnych lub słabo rozpuszczal
nych w wodzie rozpuszczalnym w wodzie polimer em 
lub mieszaniną polimerów, ewentualnie równocześnie 
lub odrębnie suszy się tak otrzymany proszek, lub 
pastę, ewentualnie łączy · ze znanymi dodatkami. 

· (51 zastrzeżeń) 

B07C P . 214804 09.04.1979 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Bo
gdan Rychlewski, Leon Kukiełka, Józef Fleszar, Z-e
non Florczak, Andrzej Auguściński). 

Sortownik zicmniak6w 

Sortownik ziemniaków według wynalazku jest zbu
dowany w postaci przenośnika taśmowego, którego 
taśma gumowa (3) jest wyprofilowana w postaci row
ków o różnych szerokościach i głębokościach oraz jest 
pocięta poprzecznie na odpowiednią głębokość na sze
reg odcinków. Ziemniaki z przenośnika (4) dostarcza..: 
ne są po zsypie (5) od strony na jmniejszych rowków 
taśmy (3). Ziemniaki przetaczając się po sortowniku, 
pochylonym pod kątem do poziomu, wpadają w od
powiednie rowki taśmy gumowej (3). Posortowane 
ziemniaki wpadają do oddzielnych zsypów. 

B08B 
BOSB 
C23G 

Fią . 1 

P. 221442 T 

(3 zastrzeżenia) 

18.01.1980 

Fabryka Obsługowych Urządze11 Samochodowych im. 
Batalionu Czwartaków AL, Warszawa, Polska (Woj
ciech Chodkowski, Zygmunt Pałczyński, Marek Pi
gnan, Stanisław Bielecki). 

Urządzenie do wysokociśnieniowego mycia wodą 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wyso
kociśnieniowego mycia wodą, które składa się z pom
py (1), instalacji wysokiego ciśnienia (2), przelewowe
go zaworu (3), manometru (4), silnika (5) z przekła
dnią pasową (6) i urządzeniem napinającym (7), ze
społu sterowania silnika (8), obudowy (9) i ramy (10) 
na podwoziu (31). Pompa (l) posiada rozrządzający 
czwórnik (11) z siatkowym filtrem (12). Przednia po
przeczka (22) ramy (10) wyposażona jest w ochronny 
występ (23) i zderzak (24) i do której zamocowane są 
t rwa le ustalające tuleje (25), w którym zamocowana 
jest sterownicza tablica (26), której położenie ustalane 
jest wkrętem (27). Tylna część ramy wyposa:iona jest 
w zawieszany kosz (28) na zbiorni~ z chemikaliami 
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oraz w uchwyt (30) do prowadzenia i sterowania urzą
dzenia. Czwórnik (11) posiada otwór (19) przeznaczo
ny na pobór wody z s ieci, otwór (20) na pobór wody 
z przelewowego zaworu (3), otwór (14) na połączenie 
z wlotowym otworem (13) pom py (l) za pomocą przy
łącza (16) i otwór (21) przeznaczony na spustowy 
kurek (18). Siatkowy filt (12) osadzony jest wzdłuż 
pionowe j osi czwórnika (U) i jednym swym końcem 
uszczelniony jest w stożkowym zewnętrznym gnie
ździe (15) przyłącza (16), zaś z drugiej strony w s>oż
kowym wewnętrznym gnieździe (17) spustowego kur
ka (18). (2 zastrzeżenia) 

BZlD P .215252 27.04.1979 

Fabryka Transformatorów i Aparatury Tra kcyjnej 
,.EL T A" im. Bojowników PPR, Łódź, Polska ( Marfan 
Stoliński, Aleksander Suchocki). 

Sposób i przyrząd do wykonyWania styku lącznika 
elektrycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnie nie poprawy trwa
łości styku. 

Sposób wykonywania styku o kształcie zbliżonym 
do litery .,U" polega na tym, że ułożony w przyrzą
dzie przygotowany wstępnie styk przesuwa się czę
ściowo najpierw w kieru nku zgodnym z ruchem ro
boczym stemla (4) kształtując os tatecznie nakładkę 
stykową i jedno ramię podstawy styku o ks4talcie 
,.U". Następnie kliny matrycowe (6) przyrządu przesu
wają się jednocześnie w kierunku zgodnym z ruchem 
stempla i w kierunlcu prostopadłym do tego ruchu 
s~empl~ (4), kształtując drugie ramię styku o kształ
Cie .,U. 
Przyrząd według wynalazku charakteryzuje się tym, 

że matryca (l) jest umiejscowiona w wybraniach 
dwóch przeciwległych klinów m&trycowych (6) o pro
wadnicach (7) skierowanych pod kątem różnym od 
90° do os i przemieszcza jącego się stempla, przy czym 
luz stempla między matrycą (l ) a jedną ze ścianek 
wybrania (8) każdego z klinów matrycowych (6) jest 
w przybliżeniu równy wymiarowi styku (5). 

(3 zastrzeżenia ) 

.· 
! 

B23Q P.213650 

Pierwszeństwo: 23.02.1978 - Bułgaria (nr 28806) 

Institu t Po Metalłorejeschti Maschini, Sofia , Buł
~aria (Ge orgi Nikolov Petrov). 

Odcinek zautomatyzowanej linii produkcyjnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
odcinka zautomatyzowanej linii produkcyjnej, zwła
szcza włączającego kilka obrabiarek, w którym półfa
bryka ty i obrobione przedmioty zajmują to samo po
łożenie na odpowiednim wsporniku , ora z istniałaby 
możliwość otrzymania sygnału informującego o tym, 
czy na wsporniku znajduje się półfabrykat czy obro
rony p rzedmiot. 

Odcinek zautomatyzowanej l inii produkcyjnej , włą
czający kilka obrabiarek według wynalazku chara kte
ryzuje się tym, że na każdym wspo~;niku (l) jestosa
dzona, na osi (5), ruchoma dwuram ienna dźwjgn ia 

·(4) ze wzmocnieniami na obu końcach, która poprzez 

współpracę z końcówką (6) usytuowaną na r amieniu 
m a nipulatora rozładowującego przyjmuje dwie okre
ślone pozycje robocze ustalone Z';1 pomocą elementów 
ustalających, korzystnie kulki dociskanej sprężyną, 
przy czym docisk sprężyny jest r egulowany wkrętem 
regu lacyjnym. Oba wzmocnione końce dwuramiennej 
dźwigni {.t) w obu pozycjach roboczych są umieszczo
ne na przeciwko dwu nadajników sygnału. 

(l zastrzeżenie) 

f/q. f 

B23Q P. 214849 12.04.1979 

Kombinat Przemysłu Narzędziowego .,Vis", Warsza
wa, Polska (Włodzimierz Goliszek , Stanisław Gry jaro
wicz, Zbigniew Szymańczuk, Dariusz Stawiarski, Fi
lip Olszewski, Wa ldema r Sciborowski, Zygmunt Ste 
gienko, Andrzej S adowski, Jacek Wojciechowski). 

Urządzenie do orientowania, podawania i odbierania 
części 

Wyna lezk rozwiązuje zagadnienie opracowania t a -
. kie j konstrukcji urządzenia , k tór a zapewni niczależny 
od zmie n nego współczynnika tarcia obrót cz<;ści przy 
jednoczesnej dużej trwałości urządzenia. Urządzenie 
do or ient owania, podawania i od bierania części, szcze
gólnie części metalowych o kształcie walca, o wzglę
d zie male j wysokości w stosunku do średnicy, rna
jąccgo na swojej powier zchn i wyjęcia ba zujqcc, orien
tujące je kątowo, złożone z 7a sobnika części i zespo
łów orientu jących, podających i odbierających części , 
cha ra kter yzuje się t Jm, że ma ruchomą obejm<; orien
tującą (l) z otworem (2) o zarysie jednostronnie ot
w a rtym i z w yst<;pem bazującym (3), nap<;dzaną siło
wnikiem (4) z tłoczyskiem (5) oraz namagnesowaną, 
sztywną listwą oporową (6), podpartą sprężynami (7), 
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umieszczoną równolegle do kierunku ruchu tłoczyska 
(5), a ponadto ma obejmę podającą (8) z otworem 
o zarysie zamkniętym (9) z występem bazującym (10), 
w którym mieści się część (11), zaś szczęka odbiera
jąca (12) ma skośny występ (13) opierający się o kra
wędź obe jmy (8) przy schodzeniu się szczęk odbiera
jących (12) i (15). (3 zastrzeżepia) 

B23Q P. 214850 

K ombinat Przemysłu Narzędziowego ,.Vis", Warsza
w a , Polska (Włodzimierz Goliszek, Stanisław Gry ja
rowicz, Zbigniew Szymańczuk, Dariusz Stawia rski, F i
l ip Olszewski, Waldema r Sciborowski, Zygmunt St e
gicnko, Andrze j Badowski, J acek Wojciechowsk i). 

Sposób orientowania, . podawania i odbierania części 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
p~wnego i szybkiego podawania części, szczególnie . 
n~ctalowych, o kształcie walca i wzglęC:nie małej wy
sokości w stosunku do śreanicy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że nie
zor ientowana kątowo część (l) po wyjściu z zasobnika 
(2) umieszczona jest w otworze (5) obejmy or ientu
jącej (4) i przesuwa się wraz z nią ruchem (3) pro
stoliniowym jednocześnie obracając się w otworze (5) 
obe jmy orientującej (4), aż do momentu gdy wyjście 
(6) w części (l ) zajdzie na występ (7). Po zakończeniu 
ruchu obejmy orientującej (4) część (l ) usuwana jest 
z n iej samoczynnie, korzystnie pod własnym cięża
rem, no otworu (8) w obejmie· podającej (9) i przesu
wa się wr az z nią r uchem (11), korzystn ie prostoli
n iowym, w kierunku urządzenia odbierającego (10). 
Po zakończeniu r uchu (11) obejma podająca (9) jest 
przemieszczana w celu usunięcia jej z pola przesuwu 
szczQk odbierających (13) i (14), zaś część (l) zostaje 
zaciśni<:ta szczękami odbierającymi (13) i (14). 

(3 zastrzeżenia) 

B24B P. 215132 25.04.1979 

Kombinat Typowych E lementów Hydrauliki Siło
wej "PZL-Hydral", Wrocław, Folska (~yszard Bia luk). 

Sposób szlifowania otworów oraz przyrząd 
do stosowania t ego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konst rukcji urządzenia do szlifowania dokładnie roz
s tawionych otworów z dużą dokładnością i je j stałą 
powtarzalnością. 

Sposób szlifowania dokładnie rozstawionych otwo
rów, np. w płytkach okularowych dozujących pomp 
zębatych przędzalniczych, polega na wypośrodkowa
niu otworów (11) i (12) w płytce okularowej (10), wy
konanych z naddatkiem szlifierskim w stosunku do 
płytki ustawczej (5) przyrządu szlifierskiego (1), za 
pomocą tłoczltowego usta lacza, po czym zespół płytki 

ustaw czej (5) wraz z ustaloną płytką okularową (lO) 
mocu je się w przyrządzie na szlifierce szlifując jeden 
z otworów a następnie obraca się · cały zespół o tso• 
mocuje i szlifuje drugi otwór. 
Przyrząd do stosowania sposobu według wynalazku 

składa się z przyrządu szlifier skiego w postaci tarczy 
(l) ze zderzakami oporowymi (3) i zdejmowanej pły
tki ustawczej (5) wyposażonej w symetrycznie roz
mies;czone zderzaki oporowe (6) oraz przyrządu ustaw
czego. (4 zastrzeżenia) 

F.g2 

B28B P. 215058 21.04.1971» 

Z jednoczone Zakłady Ceramiki Stołowej ,.CERPOL" 
w Wałbrzychu, Zakłady Porcelitu Stołowego ,.PRU
SZKOW", Pruszków, Polska (Stefan Magnusz.ewski. 
Ryszard Szymor , Bogdan Łaciński, Jan Kontorek. 
Wiesław Nie wiedzielski). 

Sposób wytwarzania talerzy z przegródkami do da6 
z przystawkami i talerz z przegródkami do da6 

z przystawkami 

Wynalaze>k rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu zmniejszenia ilości braków spowodowanych pę
knięciam i przy produkcj i talerzy i konstrukcji talcna 
umożliwiającej stosowanie opracowanego sposobu. 

Sposób według wynalazku polega na formowaniu 
specjalnie ukształtowanych talerzy z przegródkami do 
dań z przysta wkami na urządzeniach do formowania 
w yrobów płaskich, przy cz:·m zachowana jest różnica 
obrotów wrzeciona głowicy wynosząca k orzystnie od 
lO obr/min do 40 obr/min oraz wilgotność- masy ko
rzystnie od 280/o do 301/o i następnym suszeniu za
formowanych ta lerzy wraz z formą gipsową. Ponadto 
szybkość suszenia środkowej części (l) i zewnętrznych 
części (5) jest sterowana tak, aby skurczliwość obję
tościowa środkowej części (l) specjalnie ukształtowa
ne j w stosunku do skurczliwości objętościowej ze
wnętrznych części (5) następowała wcześniej. 
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Talerz według wynalazku charakteryzuje się t ym , 
że środkowa część (l) ma kształt czaszy i jest cen
tryczna w stosunku do zewnętrznych krawędzi (-1) 
talerza. (2 zastrzeżen ia ) 

BZ8B P. 215059 21.04.1979 

Zjednoczone Zakłacy Ceramiki Stołowej "CERPOL" 
w Wałbrzychu. Zakłady Porcelitu Stołowego "PRU
SZKOW", Pruszków, Polska (Stefan Magnuszewski, 
Wiesław Niewiedzielski, Bogdan Łaciński, Maria We r
ner, Jan Kantorek, Wacław Modrzejewski, Marcin 
Rożni a towsk i). 

Sposób wytwarzania talerzy z przegródkami 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podniesienia ja
kości wytwarzanych wyrobów. 

Sposób wytwarzania t alerzy według wynalazku na 
_ urządzeniach do formowania wyrobów• płaskich po

lega na tym, że talerz po zaformowaniu przy zacho
waniu różnicy obrotów wrze ciona i głowicy oraz wil
gotności masy od 28°/o do 300/o są suszone wra z z for
mą gipsową w pozycji ku dołowi nad specjalną pod
stawką, a następnie są wypalane na biskwit i ~ tu
dzone w stosach z co najmniej trzema przekładkami 
dystansowymi umieszczonymi między przegródkami. 
Odległość między nóżką t a lerza a dnem specjal nej 
podkładki jest korzystnie w granicach od 4 mm do 
7 mm, natomiast przekładki dystansowe są z ma
teriału o takim samym współczynniku przewodności 
cieplnej ja k wypa lan·e talerze z przegródkami. 

828B 
E04B 
E04H 

P. 215735 

(3 zastrzeżenia) 

18.05.1979 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego 
"Miast oproje kt-Wroclaw ", Wrocław, Polska (Józc.:f 
Biernacki, Bernard K nlieciok, Andrzej Kwarcit'lski, 
Hieronim K owabki). 

Stanowisko formowania <>lemcntów żelbetowych 
o zmniejszonej hałaśliwości zewnętrznej 

Wynalal'.ek rozwiązuje zagad nienie ograniczenia ha
łasu i skrócenia cyklu produkcyjnego w zakładach 
wytwarzających elementy żclbowe. 

S tanowisko według w ynalazku charakteryzuje się 
tym, że ma stalą wyciszającą komorę (7) osłaniającą 
ze wszystk ich stron wibrujące zespoły (5) wraz z umie-

-----------------------------------
szczanymi na nich paleta mi (2), formami (3) i ze za
sypnikiem (6). Komora (7) jest wyposażona w klapy 
(8), (15), (16) zamykające technologiczne otwory (9), 
(1 3 ), (H). {4 zastrzeżenia) 

B28D 
B26D 

P. 215736 18.05.1979 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogól lle
fO "Miastoprojekt-Wrocław, Wrocław, Polska (Edward 
Gubernat, Kazimierz Kulakowski, Józef Biernacki). 

Piła do cittcia płyt żelbetowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podniesienia ja
kości procesu cięcia płyt żelbetowych, zwłaszcza w 
zakładach produkcji płyt strunobetonowych. 

Pila według wynalazku ma napęd h ydrauliczny, 
wypos<!żony w przepływowy regulator (17) znajdujący 
się porr.iędzy hydrauliczną, dwustrumieniową pompą 
a hydr::~ ulicznym obrotowym silnikiem (20) napędza
jącym tnącą tarczę {19). 
Użycie przepływowego regulatora (17) umożliwia re

gulację szybkości obrotów tnącej tarczy (19) w za
leżności od zmieniającej się wielkości t n.;cej ta rczy 
(19), której średnica ulega zm niejszeniu na skutek 
zużycia tak, że liniowa pred kość tnącej powierzchni 
(27) jest jednakowa. {4 zastrzeżenia ) 

- ·' 

B29C P. 220:?.32 11.12. !979 

Pierwszeństw o 11.12.1978 - Dania {nr 5565/ 78) 

Norccm A /S, Oslo, Norwegia (Karl Kris tiau Kobs 
Kroyer, Nils Pedersen, Henning Kok, J ens P eter 
Johansen). 

Sposób wytwarzania wyrobów formowanych z suchej 
mifszaniny znacz11cj ilości mineralnego proszku 

i organicznych lepiszczy oraz urządz<·nia do 
stosowania tego sposobu 

Sposób wytwarzania wyr obów formowanych z su
chej mi<!szaniny 7.nacznej ilości mineralnego proszku 
i ogranicwych lepiszczy której warstwt; uk!ad ::~ sh 
w matrycach za pomocą zespołu dozującego, które to 
matryce ustalają podloże z profilem dostosowanym 
do pożądanego kształtu wyrobu poddawanego nastę
pnie obróbce termicznej i ciśnieniowej polega na tym , 
że w}pełnia się suchą mieszaniną matr yce, których 
powierzchnia ma dobrą przyczepność do suchej mie
szaniny, po czym przesuwa się matryce w płaszczyźnie 
pod zespołem dozującym, zespołem kształtującym i ze
społem ściskającym, których powierzchnia stykowa 
ma profil dostosowany do pożądanego kształtu i jest 
zmontowa na poza zespołem dozującym poprzecznie 
przez ca łą szerokość matrycy i jest nachylona pod 
kątem kilku stopni w stosunku do płaszczyzny prze-

suwu matr ycy i dalej kształtuje się i wytłacza suchą 
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mieszaniną do jeanolitej warstwy za pomocą zespołu 
kształtująco-prasującego, a potem wytłacza na gorąco 
suchą mieszaninę korzystnie po wstępnym podgrza
niu w matrycy dla wytwarzania ukształtowanych wy
rohów o pożądanym kształcie. 

W urządzeniu do stosowania sposobu według -wy
nalazku zespól kształtująco-prasujący (11) jest usta
wiony poza zespołem dozującym (9) poprzecznie do 
szerokości ca łej matrycy i jL•st nach~·loay pod kątem 
kilku stop ni do płaszczyzny przesuwu m :.1trycy (12). 

(8 zastrzeżeń) 

BłlN P . 212803 15.01.1979 

Politcchnika Warszawska, Warszawa, P olska oraz 
Tcchnischc n Ilochschule Leipzig, L ipsk, Niemiecka 
HelJubli lm De mokratyczna (He ' be rt Czichon, Maria 
Czicholl, H~inc r Tra uzc .:i ...:cl , 'W«!tcr Koni~) . 

Spcsi1b wytwarzania offsctow,·ch form ('rukowych 

Wynalazek r ozwiqzuj l• zagadnienic opra cowania spo
sobu wytwa rzania takich offsetowych for m druko
wych, k tó re można wywoływać bez użyda rozpu
szczalnil:ów org<Hl icznych i z k tórych można uzyski
w~.:: n;1klady wyższe niż 100.000 odbitek. 

Sposób wytwar::ania offse towych form drukowych 
mct.odq kop!owania negatywowego. polega na t ym, 
że na podłoże nanosi siQ emulsję wodną poliestru 
malc i,wwego w i l ości 5- 20% wagowych, eteru a lkilo
wego bcr.zo iny w ilości 0,5- :'i% wa gowych, środka 
powierzchniowo czynnego w ilości 0,01-0,11/o wa
gowych i polia lkoholu winylowego w ilości 0,1-5% 
wagowych, warstwQ kopiową pokr ywa się folią polie
strową, p;·zczroczystym lakierem szelakowym, nitro
celulozowym l ub z k opolimerów chlorku winylu lub 
t a lkuje si~. następnie płytę naświetla się, po czym w 
prz~·padku , gdy płyta pokryta jest folią poliestrową , 
fol ię usuwa się a uzyskaną warstwę wywołuje się 
przy użyciu wody i hydrofiliwje się rozcieńczonym 
r oztworem kwasq fosforowego. (l zastrzeżenie) 

BGOL P . 215398 04.05.1979 

Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych .,KOMAG", Gliwice, Polska (Franciszek 
Duda, Paweł Olszowski, Grzegorz Wielicki, Walenty 
Wycisk, Andrze j Szczurek, Janusz Drewnia k). 

Układ wskaźnikowo-kontrolny kolejki górniczej . 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia do
kładności sygnalizacji. 

Na układ składają się dwa sprzężone ze sobą e le
ktrycznie selsyny (-ł, 9) i t arczowy wskaźnik (H) 
przebytej drogi zespołu jezdnego kolejki. Nadawczy 
selsyn (4) jest napędzany rolką (2), przylegającą do 
ciągnącej liny (l) zespołu jezdnego kolejki. Odbior
czy selsyn (9) napędza mechanizm wskazówek (11, 
12, 13) tarczowego wskaźnika (14). Wskaźnik (14) jest 
również zaopatrzony w kontaktranowe łączniki (20) 
współpracujące· z magnesem (19), um ieszczonym na 
jedne j ze wskazówek (11 ) i służące do sygnalizowania 
położenia zespołu jezdnego, w kontrolowanych p u n
ktach na trasie kolejki. (2 zastrzeżenia) 

,. 

EG3H P. 215367 03.05.19711 

Zakłady Mecha niczne .,Zamech", im. Ge n. K. Swier
czewskiego, Elbląg, Polska (Lechosław Rutkowiak, 
Be nedykt Gorczyński). 

1\lcchanizm nastawczy zwłaszcza dla okrętowych śrub 
napędowych nastawnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie blokowania 
skrzydeł śruby nastawne j w położeniu równoległym 
do kier unku r uchu statku. Mechanizm nastawczy we
dług wynalazku ch:uakter yzuje się t ym, że na drągu 
(14) osadzono prowadnik (10) z czopami (4) tarczy 
korbowej (3) za pomocą cięgna (5) dzielonego w pła
szczyżnie między otworami lub w płaszczyźnie otworu. 
Rozsta wienie otworów cięgna (5) nie jest większe od 
promienia wykorbienia t arczy korbowej (3). Prostopa
dłe ustawicnie cięgna (5) do osi drąga (14) zabezpiecza 
blokowa nie skrzydeł (2) za pomocą czopa (4) ta rczy 
(3), połączonej z nasadą skrzydla (2). (2 zastrzeżenia) 

r ;g .1. 
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B65D P . 215313 30.04.1 979 

J ózef Kubicz, Wrocław, Folska (Józef K ubicz). 

Zbiornilt na materiały sypkic i cicczt', zwłaszcza wodę, 
w ykona ny z gotowych elementów 

Wynalazek rozwiązuje zagad nienie opra cowa nia 
zbiornika o konstrukc ji umożliwiającej zmniejszenie 
zużycia betonu i s ta li zbrojeniowe j pr zy jed noczesnym 
zapewnieniu szczelności zbiornika . 

Zbiornik na materiały sypkie i ciecze według w y
nalazku charakler yzuje si~ tym , że eleme ntami two
rzącymi płaszcz zb iornika są łupiny (l ) mające w 
przekroju poprzecznym krzywizny n-tego s topnia, po
między którymi na styku poszczególnych ł upin (l) 
u rniesze r.one są kliny (2) dział ające na skutek par cia 
wypeł nienia zbiornika jak o k liny samouszczelniające. 

Zbiornik ten pr zydatny szczególnie w przy padkach 
dużych objętości , w ykonany jest z gotowych e lemen
tów w postnci łupin azbestocc mentowych, betonowych, 
żelbetowych lub z tworzyw sztucznych. 

(l zastrzeżenie) 

~ : r:: .1 
ł .. ~ • • 

B65D P . 215333 02.05.1979 

Ccntra l:1y Ośrodek Ba da wczo P rojektowy K onst ru
kcji Meta lowych "r.IOSTO~;TAL", Wa rszawa. Folska 
(Włod zimierz Wojnowsk i, Mare k Sikorski, Krzysztof 

·M iłaczewsk i , J an At:gus tyn, J anusz Zda nowicz). 

Zbiorn i!• bezclśnieniowy, zwłaszcza do materiałów 
syr.ldch oraz SJlOSób montażu t akiego zbiornika 

Wynala zek rozwiązuje zagad nienie opracowa nia 
ko:rst ru l<cji ;~ biornika ła twego w montażu, szczególnie 
w w:r.-unkach iJolowych. 

Zll iomik według w ynala zku ma część c.vl i ndryczną 
.(2) stanowiącą jego płaszcz, którego cargi (8) połączo
ne są ze sobą przy pomocy pasmow ych ci C'II JC ntów 
zatr:.:uskowych (9), przy czym w tyk (10) zatrza sku za 
mocowany jest każdorazowo na obrzeżu cargi umie 
szczonej n i że j, a sa m zatrza sk (11) n a obrzeżu cargi, 
usytuowa nej wyżej. Pasmowe elcmeuty złącza (9) 
wtyków (10) i za trzask ów (11) osad zone' są na obrze
żach carg (8) w sposób t.·wały, na jkorzyst nie j przy 
pomocy wgłębień (14) i przetłoczeń (15) przy czym 

· każde pasmowe złącze zat rzaskowe (9) ma po
stać kształtownika, za opatrzonego z obydwóch stron 
w pasmowe ra miona (12), obejmujące obrzeże ca rgi 
(8). Sposób montażu zbiornika bezciśnieniowego po
lega na tym , że zwinięte cargi (8) rozwija się do uzy
skania jednolitej płaszczyzny a po ozna czeniu na ich 

\ obrzcżnch głębokości osadzenia pasm w tyków (10) 
lub zatrzasków (11) nakłada się odpow iednie pasma 
na t e obrzeża oraz wstępnie te :~:aciska następnie 
zawalcowu je na stałe po czym, po ponownym zwi
nięciu cargi i dopasowaniu je j do żądanego obrysu 
za trzasku je się ją z usytuowanym niżej elementem 
wtykowym cargi sąsiedniej . (3 zastrzeżenia) 

D65F 
B65G 
B60P 

P . 214468 27.03.1971J 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oczyszczania Miast. 
Łód:i., F olska (Leonard Frącala, Zdzisław Wrześniew
sk i). 

Mec han izm wywrotu n abudowy, zwłaszcza nabudow:r 
zamiatarki 

Wyna la zek rozwiązuje zagadnien ie opracowania 
mechanizmu w ywrotu umożliwia jącego opróżnianie 
zbiorn ik ;.: na dbudowy na różnych poziomach pr zy uży
ciu tylko jedne j pa ry siłowników hydr a ulicznych. 

Mechanizm według wynalazku charak teryzuje się 
t ym, że ma dźwignię (5), k tóra z jed nej s trony osa
dzonn jest w rw budowie (7), a z d rugiej połączona jest 
z siłown i ki ~m or az z dźw ign ią (3) osadzoną w r a mie 
(2), p rzy czym na sworzniu (-1) l:jczącym obie di wi
gnie (5), (3) or az tłoczysko siłownika umieszczona 
jest rolka podpor owa (8). Na d układem obu dźwigni 
(5), (3) usytuowane jest ramię (11), osadzone obroto
wo w nabudow ie (7) i w ramie (2) ta k, że pr zy styku 
r olki podporowej (8) z ramieniem (11) punkty obrotu 
(13), (12), (6), (l ) ra mienia (11) oraz obu dźwigni (5), 
(3) w na budowie (7) i w ra mie (2) tworzą wierzchołki 
równoległoboku. (l zastrzeżenie) 

B65G P . 215262 27.04.1979 

Biuro P rojektów Przemysłu Hutniczego "BIFRO
H UT, Gliwice, Folska (Eugen iusz Stwora, J a nusz 
Chmielewski, Leszek Chomicki). 
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Wałek przenołnlka potokowego chiochonego 
powietrzem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie intensyfikacji 
chłodzenia wałka przenośnika potokowego, bez zwię
kszania ilości powietrza, bez konieczności powiększa
nia średnic wałka i wzrostu ciśnienia chłodzącego 
powietrza. 
Wałek przenośnika potokowego mający roboczy bę

ben pod nim warstwę izolacji oraz poniżej wewnę
trzną cienkościenną rurę usytuowaną tuż ponad rdze
niem wałka charakteryzuje się tym, że wewnątrz 
rdzenia wałka (l) jest osadzona wlotowa stożkowa 
rura (2), a wydrążony stalowy czop (19) jest połączo
ny z przewodem (18) powietrza chłodzącego ten wa
łek, a połączonego z tłoczącą stroną wentylatora -
dmuchawy (17) oraz nawilżaczem powietrza (15) po
łączonego ze źródłem wody (16) poprzez odcinająco
-redukujący zawór (U). (l zastrzeżenie) 

B65G P. 215358 03.05.1979 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwe
stycji Przemysłu Gumowego "Stomil", Warszawa, 
Polska (Stanisław Lipiński, Witold Mazurowski, Lech 
Gałczyński, Adolf Wolman, Jan Bielicki). 

Urządzenie do rozładowywania przedmiotów 
z podwieszonego przenośnika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rozładowywanra 
przedmiotów o różnej wielkości i kształtach w dowol
nie wybranym miejscu drogi podwieszonego prze
nośnika. 
Urządzenie według wynalazku składa się z ramy 

(4) osadzonej za pomocą ułożyskowanych w niej kół 
(3) na szynach (2) zabudowanych wzdłuż podwieszo
nego przenośnika (1). Do górnej części ramy · (4) na 
stałe, jest zamocowany wspornik (5), do którego jest 
obrotowo zamocowany zrzutnik składający się ze 
zgarniającej części, ześlizgowej części i regulującego 
mechanizmu (9). (l zastrzeżenie) 

Dział C 
CHEMIA l METALURGIA 

C02C P. %15437 08.05.1979 

Cukrownie Bydgoskie Przedsiębiorstwo Państwowe, 
Inowrocław, Polska (Stanisław Murawski, Franciszek 
Nowak). 

Sposób oczyszczania ścieków i urz~dzenie do 
stosowania tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania 
ścieków i urządzenie do stosowania tego sposobu, 
zwłaszcza ścieków przemysłowych zawierających czę
ści mineralne i organiczne. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 
stępuje odązielenie zanieczyszczeń na szereg f rakcji 
różniących się ciężarem właściwym, przy czym zanie
czyszczenia mineralne oddzielane są przy p omocy 
dekantacji oraz przy wspomaganiu flokulantem, zaś 
zdekantowana ciecz filtrowana jest przez warstwę 
złoża mineralnego płynąc w przeciwprądzie do kie-
runku opadania osadu. -
Urządzenie do oczyszczan ia śc ieków przemysłowych 

charakteryzyjące się tym, że ma zbiornik zewnętrzny 
(l) i wewnątrzny (3) międ zy którymi u syt uowa na jest. 
przegroda cylindryczna (6) z rurociągiem skośnym (7), 
wewnątrz której umieszczony jest zgarniak (9) zaś 
śc iek doprowadzany jest przewodem (12) do zbiorni
k a (3). (2 zastrzeżenia) 

C02C P.215 438 03.05.1 97!1 

Cukrow nie Bydgoskie Przedsiębior stwo Państwowe, 
Inowrocław, Polska (Stanisław Murawski, Franciszek 
Nowa k). 

Osadnik ścieków przemysłowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania no·
w e j konst rukcji osadnika. 

Osa dnik ścieków przemysłowych , zwłnszcza klasyf i
kacyjny służący do oddzielania części organicznych 
i mineralnych składający się ze zbiorników zewnę
trznego i wewnętrznego zaopat rzony w zgarniacz cha-

' r akteryzyje się t ym, ;i;c zbior nik zewnętrzny (3) ma 
d no o ścianach zbieżnych, które zakończone są rynną 
osadczą, w którym usytuowany jest zgarn ik (9) za
opa t rzony w listwy zgarnia jące dolne (8). Osadnik na
da je się zwłaszcza do oczyszczania ścieków w cu
krowniach. (l zastrzeżenie} 
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1 

C02K P . 214801 09.04.1979 

Folitechnika Gdai1ska, Gdańsk, Polska (Jan Hupka, 
St<mis iaw Mydlarczyk, Marek Ho:n pca, Gabriela 
Ostrowska). 

Urządzenie do oczyszczania wody i ścieków od 
produktów ropopochodnych zawierających 

zwłaszcza ciężkie produkty naftowe 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do oczy
szcza:1ia wody i ścieków od produktów ropopocho
dnyci1, zawierających zwłaszcza ciężkie produkt y naf
towe, posiad aj<}ce blok odolejający i zbiornik środka 
.regenerującego, znamienne tym, że wyposażone jest 
w co tw jmnicj d wa bloki odolejające (l i 2), w 
'których osi syn:etrii usytuowana jest rura centralna 
(li ) z zamocowanq dol ną cz<;ści<l w pokrywie (9) osa
dnika (8), która poprzez króciec (25), przewód (26) 
i pomr:(: (27) połączona jest z przewodem (28) ciopro
wadzajycym surowe ścieki, zaś poprzez króciec (29) 
z dyszą (30) połączona jest z przewodem (31) do
prowadzającym środek regenerujący ze zbiornika (3) 
poprzez pompQ (32), przy czym w dolnej części blo
ków (l i 2) znajduje s it.; korzystnie oslon i~:;ty siatką 
(21) kolektor (22), korzystnie posiadaj<1 CY perforowaną 
.dolną powierzchnię. (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 214639 03.04.1979 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Mie
cz) sław Mą kosza, Jerzy Winiarski). 

Sposób wytwarzania nitroaryłowych pochodnych 
acetonitrylu 

Sposób wytwarzania nitroarylowych pochodnych 
acetonitrylu o wzorze ogólnym l, w którym R ozna
cza atom wodoru, grupę alkilową lub arylową, Ar 
m;nacza pierścień benzenowy lub naftalenowy niepod
stawiony lub podstawiony jedną lub więcej grupami 
t a kimi j;1 k alki lowa, arylowa, alkoksylowa, aryloksy
lowa, alkilotiolowa, arylotiolowa, cyjanowa, estrowa, 
ketonowa, arylosulfonowa, dwualkiloaminowa, acylo
aminowa, nitrowa lub atom chlorowca polega na tym, 
że podstawione pochodne acetonitrylu o wzorze ogól
n~·m 2, w którym R ma wyżej podane znaczenie, X 
o;:nacza a tom siarki lub tlenu a Y oznacza grupę: 
alk ilow<l. arylow<l lub dwualkiloaminokarbonylową, 
poddaje się reakcji z aromatycznymi związkami ni
trowymi o wzorze ogólnym 3, w którym Ar ma wy
żej podane znaczenie, w obec czynników zasadowych 
w rozpuszc7.alnikach organicznych. (2 zastrzeżenia) 

C07C 

02N-Ar- ~H- CN 
R 

WZÓR 1 

Y-X-CH -CN 
l 

R 
WZÓR 2 

WZOR 3 

P. 21<1741 06.04.1979 

The Dow Chemical Company, Midland, Stany Zje
dnoczone Ameryki (Grdig Brian Miirchison, Dewey 
A. Murdick). 

Sposób wytwarzania węglowodorów nasyconych 
i nienasyconych o 2-4 atomach węgla z tlenku 

węgla i wodoru 

Sposób wytwarzania węglowodorów nasyconych 
i nienasyconych o 2-4 atomach węgla przez konta
ktowanie węgla i wodoru w warunkach reaktywności 
z katalizatorem złożonym z 1-95°/o wag. W stosunku 
do ciężaru katalizatorów co najmniej jednego skła
dnika wybranego z grupy obejmującej molibden, wol
fram, ren, ruten i pl atynę w postaci siarczku tlenku 
lub metalu, 0,05-SOOfo wagowych, w stosunku do cię
żaru ka ta liza tora co najmniej jednego składnika wy
branego z grupy obejmującej wodorotlenek tlenek lub 
sól litu, sodu, potasu, rubidu, cezu, magnezu, wapnia, 
strontu, ba ru i toru oraz z co najmniej 1°/o wagowym 
nośnika również w stosunku do ciężaru katalizator a, 
przy czym ja ko nośnik stosuje się węgiel, tlenek glin. 
korzemionkę tlenek cyrkoru, magnezu lub ich mie
szaniny. (6 zastrzeżeń) 



BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 26 (1 84) 198() 

Ct7C P.214913 13.04.1979 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organiczne j .,Blachow
nia", Kędzierzyn, Polska (Włodzimierz Kotowski, Li
dia Jakubowicz, Zofia Pokorska, Konstanty Chmie
lewski, Renata Fiszer). 

Sposób wytwarzania aldehydu masłowego 

Sposób polega na zastosowaniu w procesie wytwa
rzania aldehydu masłowego powstałego w reakcji 
hydroformylowania selektywnej absorpcji cieczy kon
taktowej wraz z katalizatorem z opar i gazów po
reakcyjnych zawierających nieprzereagowane substra
ty, opary aldehydu n i izomaslowego oraz drobne ilo
ści porwanych kropel lub mgiełki cieczy kontaktowej 
wraz z katalizatorem. (l zastrzeżenie) 

C07C P. 215320 02.05.1979 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Zbigniew Weigl, Jacek Kwiat~ow~ki. 1tajmund Ch0j
nacki, Lucjan Franek, Zygmunt Lisicki, Janusz Ma
jewski, Józef Ob!ój, Jerzy Polaczek, Kazimierz Przy
było). 

Sposób otrzymywania jednopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych 

Przedmiote m wynalazku jest sposób wydzielania 
jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
z mieszaniny węglowodorów zawierających do 20"/o 
niearoma tów, metodą desty lacji eks trakcyjnej z uży
ciem selektywnego rozpuszczalnika podawanego na 
jedną z górnych pólek kolumny destylacji ekstrakcvj
nej. Wynalazek polega na tym, że frakcjG niearoma
tyczną odbieraną ze szczytu kolumny podd:~ j:~ ~ię po
nownie destylacji ekstrakcyjnej w drugiej kolumnie 
do której rozpuszczalnik wprowadzany jest powy~.cj 
punktu zasilania destylatem z poprzedniej kolt;rn:1y, 
zaś odbierany z dołu t ej kolumny wywar kierowany 
jest do górnej części pierwszej kolumny destylacji 
ekstrakcyjnej powyżej punktu jej zasilania surowcem. 

C07C 
C07B 

P.215379 

(3 zastrzeżenia) 

05.05.1979 

Folitechnika Warszawska, Warszawa, F olska (Win
centy Skupiński, Stanisłc.1w Ma linowski). 

Sposób wytwarzania węglowodorów nasyconych 

Sposób wytwarzania węglowodorów nasyconych 
przez uwodornienie olefin w obecności katalizatora 
polegający na tym, że reakcję uwodornienia prowadzi 
się w obecności katalizatora 7awicraj.,cego powie
rzchniowy związek tyt;; nu o wzorze (-M-0}0 - T i 
X3_ n Cp, w którym M oznacza metal nieorganicznego 
żelu, Cp oznacza grupę cyklopcntadienylową, X oz
nacza · atom chloru, bromu lub jodu a n ma wartość 
zero, l lub 2, a ktywowany związami metaloorga
nicznymi zawierającymi .podstawniki alkilowe, w śro
dowisku rozpuszczalnika orl!anicznego lub bez Hż.v
cia rozpuszczalnika, w t empera turze - 50• - 150°C, 
pod ciśn ieniem (0-200 atmo~fer) 0- 20,ZG5 MPa. 

(l zastrzeżenie) 

C07C P . 216083 04.06.1979 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Folska (An
drzej Lipkowski, Stefa nia Drabarek). 

Sposób wytwarzania peptydu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
peptydu, przeznaczonego w zasadzie do stosowania 
jako stymulator ijlub inhibitor wydzielania neurohor-

monów z gruczołowej częsc1 przysadki m ózgowej. 
Sposób według wynalazku polega na kolejnyf!l dolą
c~niu do lańcucha peptydowego amidu proliny reszty 
3' -nitro-tyrozyny, a następnie reszty kwasu pyroglu
taminowego znanymi sposobami tworzenia wiązania 
peptydowc-go. · W wyniku redukcji,amidu pyrogluta 
mylo-3' -nitro-tyrozylo-proliny- wodorem w obecności 
palladu osadzonego na węglu, lub cynkiem w środo
wisku kwaśnym, lub prądem stałym o natężeniu od 
2 do 5 A ot rzymuje s iQ amid pyroglutamylo-3' -ami
no-tyrozylo-proliny o w zorze przedstawionym na ry
sunku. (3 zastrzeżenia) 

OH 

·~,o 
HzC- CH1 CHz 
l l l / HIC - c;,i 

_yC......_ CH- CONH - CH- CON · . l 
o -...../ "" N Cli --- CH1 H l 

CCWH1 

C07C P. 2211-17 T 31.12.197~ 

Akademia Techniczno-Rolnicza, nydgoszcz, Polska 
(Kazimierz Kozłowski , Ireneusz norzych, Homuald 
Gogolin, Zd zisław Kucybala, Jerzy Gaca, Rysz::1rd 
Jurkowski, Krystyna Hyżewicz). 

Sposób wytwarzania dwuamidu kwasu 
hydrazodwutiokarboksylowcgo 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
dwuamidu kwasu hydrazodwutiokarboksylowcgo. 

Istota wynalazku polega na tym, że reakcję pro
wadzi się w środowisku kwasu nicorganicznego naj
korzystniej kwasu siarkowego w il ości 0,2-1 mola na 
l mol rodanku ;~monow~go, kon:y!;lnie 0,7 mola w 
t emperaturze 90 - 105°C. (l zas trzeżenie)· 

C07C P. 221288 09.01.198() 

Pie1 wszel1:;two: 10.01.1 !)79 - Finla ndia 79GG67 
23.10.1979 - HFN P 2942723.4 

Dr. Karl Tomac, Biberach nad Hiss, RFN 

Sposób wytwarzania nowych a-acyloksyacełamidów 

Przedmiotem w y;wla zku jest sposób w ytwarzania 
nowych a-acyloksyacctamidów o w zorze ogólnym l , 
w którym H1 oznacza atom chloru lub bromu, Hr: 

0-R, H 
l . 4 / 

R1, CH- CO- N 

'y?j( """ 
H2N~ R3 

R 2 

\J./Z C::? 
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oznacza grupę trójfluorometylową, atom fluoru h1b 
chloru, R3 oznacza rozgałęzioną grupę alkilową, lub 
cykloalkilową, każda o 3-5 atomach węgla i R4 ozna
cza resztę acylową kwasu karboksylowego, przez 
reakcję odpowiedniego benzalclehydu z odpowiednim 
izonitrylem i odpowiednim kwasem ~karboksylowym. 

Nowe związki stanowią produkty pośrednie w wy
twarzaniu przez redukcję odpowiednich fenyloctano
loamin, wykazujących wartościowe właściwości far
makologiczne, zwłaszcza bronchalityczne działanie. 

COTC 
AOIN 

P. 221363 

(33 zastrzeżenia) 

14.01.1980 

Pierwszeństwo: 15.01.1979 - RFN (nr 62901334.1) 
5.07.1979 - RFN (nr P2927123.6) 

Celamerck GMBH u.Co KG IngelheimfRcncm, Re
publika Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych mocznika 
oraz środek szkodnikobójczy 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych mocznika o wzorze ogólnym l, 
w którym A oznacza grupy o wzorach 2a, 2b i 2c, 
w których X i Y są jednakowe lub różne i oznaczaj<\ 
atomy wodoru, chloru lub bromu, Z oznacza wodór 
lub chlor, Z' oznacza chlor lub fluor i Z" oznacza 
wodór, chlor lub fluor, przez reakcję pochodnej anili
ny z benzoiloizocyjanianem lub benzamidu z izocy
janianem albo aniliny z benzoilouretanem. 

Ponadto przedmiotem wyna lazku jest również śro
dek szkodnikobójczy, zawierający jako substancję 
czynną nowe pochodne mocznika oraz zwykle sub
stancje pomocnicze i/lub nośnik. (2 zastrzeżenia) 

C07C 

z• 

A~NH- CO- NH-C0--9 
z z· 

WZOR l 

oo-s-
WZCR 2a WZOfl. 2b 

X 

&~o-... 
Y 

WZOR 2 c 

P. 221491 T 21.01.1980 

Folitechnika Łódzka, Łódź, Polska (Andrzej Górak, 
Józef Kasprzycki). 

Sposeb wydzielania acetonu z mieszaniny 
aceton-metanol-woda 

Sposób wydzielania acetonu z m ieszaniny aceton
-metanol-woda, zwłaszcza zawierającej co na jmniej 
20'/o masowych acetonu i co najwyżej 20% masowych 
metanolu, zanieczyszczonej ewentualnie rozpuszcr.o
nymi substancjami stałymi polega na tym, :i:e do mie
szaniny aceton-metanol-woda wprowadza siP, sól 
rozpuszczalną w wodzie, korzystnie chlorek sodowy 
w ilości oddpowiadającej stanowi nasycenia w t empe
r aturze wrzenia roztworu, czyli do chwili wystąpie
nia dwóch faz ciekłych w temperaturze wrzenia r oz
tworu, po czym prowa dzi si~ des,tylację tak sporzą
dzonego roztworu odbierając frakcję acetonu do chwi
li, gdy stężenie ocetonu w odbieranym destylacie csiqg
nie wartość równą wymaganej czystości acetoa u. 

(l zastrzeżenie) 

C07C P. 221743 01.02.1980 

Pierwszeństwo: 02.02.1979 - Szwajcaria 1047/79-9 
08.01.1980 - Szwajcaria 94/80-7 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria (Angelo Storni) 

SJ;osób wytwarzania nowej prawoskrętnej zasadowej 
9,10-etanoantraccru 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowej 
prawoskręinej zasadowej pochodnej 9,10-ctanoantra
cenu, czyli S-!+ /-u-[lmetyloamino/metylo]-9,10-etano
antracen-9/ 10Hf-yloctanolu o wzorze l i jego soli ad
dycyjnych z. kwasami. 
Cechą sposobu jest według wynalazku to że a) roz

dziela się racemiczny a-[lmetyloaminofmetylo]-9,10-
-etanoantracen-!lflOH/-ylo-etanol i wyodrc;bnia s ię S
/+ l -a - [ ;metyloamino/mctylo ]-9, l 0-etanoantracen-9/ l O 
H/ -yloetanol, ewentual nie w postaci soli addycyjnej 
z kwasem, albo b) związek o wzorze 2 podda je się 
reakcji ze związkiem o wzorze 3, przy czym jeden 
z symboli X1 i X 2 oznac.za grupę aminową, a drugi 
z symboli X1 i X 2 oznacza reaktywną zestryfikowaną 
grupę hydroksylową i Y1 oznacza wolną grupG hydro
ksylową, a też X 1 razem z Y1 mog<j tworzyć grupę 
epoksydową, zaś A oznacza grupę 9,10-etanoantracen
-9/ 101-I/-ylową, albo c) w związku o wzorze 4, w k tó
rym co najmnie j jeden z symboli Z1 i Z2 oznacza 
rodnik lub rodnik i Z1 i/ lub z.,, albo d) redukuje się 
ewentualnie atom wodoru, lub Z 1 i Z2 razem tworzą 
dwuwartościowy rodnik odszczepialny, zaś A oznacza 
grupę '9,10-etanoantracen-!l/IOH/-ylową , odszczepia .;ię 
rodnik lub rodniki Z1 i/lub Z 21 albo d/ redu kuje się 
związek, który od związku o wzo r:c:e l 1 óżni się tym, 
że w nim atom węgla S<jsiedni dla a tomu a zotu jest 
z t ym ostatnim połączony wiązaniem podw ójnj :n lub 
jest podstawiony grupą hydroksylową lub grupą keto, 
ewentualnie razem z niższą ~rupą a lkoksylową , a lbo 
e) do S-a- [/ metyloaminojmetylo]-9/ 1 0/H-antracenylo
etanolu przyłącza s ię etylen, albo f) związek o ogól
nym wzorze 5, w którym R ozn~cza ewentualnie pod
stawiony rodnik węglowodorowy lub ewentualni e 
podstawiony rodnik heterocykliczny, a A oznacza gru
pę 9,10-etanoantracen-9/lOH/-ylową, poddaje się re
akcji z mocnym, zawierającym tlen kwasem nieorga
nicznym lub organicznym, lub z halogenk iem takiego 
kwasu i powstały produkt pośredni poddaje się hydro
lizie, a tak otrzymany S-/+ / -a-[/ metyloaminot-mety
lo )-9, 10-eta noantracen-!l/l OH/-yloetanol ewentualnie 
przeprowadza się w sól addycyjną z kwasem i/ lub 
z otrzymanej soli addycyjnej z kwasem ewcntualnie 
uwa lnia s:ę zasadę. (2 zastrzeżenia) 

C07C 

~ 
CH2-·Cf - -·CHz- NH- CH3 

OH 

H 

' CH2 - ---C-- CHz- X, 
l l 
A y, 

Wzor z 

wzor3 

H Zz 
CHd~-- CHz- N-CH 
l 3 
A 6-z, 

wzór 4 

OH CO-R, 
CHe Ć-- CH:EN- CH3 
A. A 

I'YZtJr 5 

P . 221745 01.02.1980 

Pierwszeństwo: 02.02.1979 - Szwajcaria (nr 1046/79-7) 
08.01.1980 - Szwajcaria 93/80-5 

Ciba-Ge igy AG., Ba zylea, Szwa jcaria (Anagel o Stor
ni) 
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Sposób wytwarzania nowej lewoskrętnej, zasadowej 
pochodnej 9,10-eta.noantracenu 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowej le
woskrętnej, zasadowej pochodne j 9,10-etanoantracenu, 
czy l i R-/ -/ -o.- [l metyloaminojmetylo]-9,10-etanoantra
cen-9-/lOH/-yloetanolu o wzorze l i jego soli addy
cy jnych z kwasami. 
Cechą sposobu jest według wynalazku to, że a) roz

dziela si<; raccmiczny a - [/met yloaminojmetylo]-9,10-
- ctanoa nt!·accn-9/lOH/-yloetanol i wyodrębnia się R-/-
- 1- r.t - [/ metyloamino(metylo] -9, l 0-etanoa ntracen-9/ lOH/-
~ylol'tano!, ewentualnie w pos taci soli a ddycyjnej 
z kwasem, albo b) związek o wzor ze 2 poddaje się 
n'ai;:cji ze związkiem o wzorze 3, przy czym jeden 
z symholi X1 i X 2 oznacza grup<; aminową, a drugi 
z s:, m boli X1 i X 2 c znacza reaktywną zestryfikowaną 
g ;·~ r-<; h ydt cksy l o\vą i Y1 oznacza wolną grupę hydro
ksylową, a też Xt razem z Y1 mogą tworzyć grupę 
epoksydową, zaś A oznacza grupę 9,10-etanoantracen
-9/ i CHl-ylow;\, albo c ) w związku o wzorze 4, w któ
r:-m co n;ljm nicj jedt; n z symboli Z1 i Z 2 oznacza rod
nik odszczepialny, a drugi z symboli Z1 i Z1 oznacza 
ewcnL:al!lie atom wodoru, l ub Z1 i Z2 r azem tworzą 
dwL:-.var tościowy r odnik odszczepial ny, zaś A oznacza 
grup<; 9, 10-etanoant:·accn-9/ lOHf-ylową, odszczepia się 
rodnik lub r edni k Z1 i/ lub Z2, a lbo d) re dukuje się 
zv,;iązek. który od związku o wzorze l różni się tym, 
że w nim a tom węgla sąsiedni dla a tomu azotu jest 
z tym ostatnim pob]czony wiązaniem podwójnym lub' 
jest podstawiony grupq hydroksylową lub grupą keto, 
ewentual nie ra zem z niższą grupq alkoksylową, albo 
e) do H-a-[/metyl oaminojmetylo]-9/lOH/-antracenylo
ctanolu przył<j cza się etylen, albo f) zwh)zek o ogól
nym wzorze 5, w którym H1 oznacza ewentualnie pod
stilwiany rodnik węglowodorowy lub ewentualnie 
p ods tawiony rodnik heterocykliczny, a A oznacza gru
p<; 9, l 0 - etanoantracen-9/lOH/-ylową, podda je się re
akcji z mocnym, z:~wicrającym tlen kwasem nieorga
nicwym lub organicznym, lub z halogenkiem ta kiego 
kw:.~su, i powstały p •·odukt pośredni poddaje si:; hy
d rol izie, a tak otrzymany R- / - /-a-,[/metyloamino/me
ty lo]-9, l 0-eta nonntracen-9/1 OH/-yloetanol ewentualn ie 
przeprowadza się w sól addycyjną z kwasem i/lub 
z otrzymanej soli addycyjnej z k wasem ewentualnie 
u waln ia się zasad<;. (2 zastrzeżenia) 

C07C 
AOIN 

YllOt" 2 

0-Z, Zz 
' l 

CHcC - - CHrN - CH3 
ltzór .:3 l l 

f, H Wtor 4 

~~ yO-R 
Cl-lz-- C --C!-h-N - CH3 
l l 
A OH 

łYrór S 

P.221802 04.02.1980 

Pierwszeństwo: 5.02.1979 - J a ponia (nr 12500/79) 

Surnitorno Cheroical Company Limited, Osaka, J a
·ponia. 

Sposób wytwarozania optycznie eozynoego 2-/4-ehloro• 
fenylo/izowalera.nu a-cyjano-3-/ 4-chlorowcofenoksy/ 
benzylu i środek owadobójczy i/lub rodoczobójeozy 

Sposób wytwarzania optycznie czynnego 2-/4-chlo. 
rofeny lo/izowaleranu a-cyja no-3-/ 4-chlorowcofenoksy/ 
hcmy!u bogatego lub zawierającego zasadn iczo /S/
-2-/4- chlorofenylo/ izowaleran /S/ -a-cy ja no-3-/4-chlo
rowcofenoksy/- benzylu polega na krystalizacji z roz
tworu związku o k onfiguracj i /S/ części kwasowej 
ewentualnie zaszczepionego kryształami prowadzonej 
w obecności lub pod nicobecność zasadowego kata li
zatora . 

S rodek owadobójczy i/lub roztoczobójczy zawiera 
jako substancję cz.ynną skuteczną ilość otrzymanego 
związku, zawierajqcego co na jmniej 60% /S/ -2-/ 4-chlo
rofenyloj-izowaleranu /S/-a-cy ja no-3-/4-chlorofenoksy/ 
benzylu. (10 zastrzeżeń) 

C07C 
AOIN 

P. 221803 04.02.1980 

Pierwszeństwo: 06.02.1979 - . J a ponia (nr 13034/79) 

Surnitorno Cheroical Comp;my Limited, Osaka, Ja
ponia. 

Sposób wytwarzania mieszaniny stereoizomerów 2-/ 4-
· C'hlorofcnyloj izowaleranu 2-cyjano-3-/4-eblorowcofe
noksy/ben:r.ylu i środek owadabójczy i/ lub ro"Ztocozo-

bójezy 

Spt;sÓb wytwar zania mieszaniny sterepizomerów 
2- / 4-chlorofenylo/izowaleranu a-cy jano-3-/4-chlorow
ccfenoksyjbenzylu b ogate j lub zawierającej zasadni
czo pan~ enancjomerów /S/-2- /4-chlorofenylojizowa
leranu /S/-d-cyja no-3- /4-chlorowcofenoksyjbenzylu 
i /H/-2-/4-chlorofenylo/ izowaleranu /R/-a-cyjano-3-/4-
- chlorowcofenoksy / - benzylu p oleg:1 na krystalizacji 
z 1 oz tworu racem a tu ewentualnie zaszczepionego 
kryształami prowadzone j w obecności lub pod nie
obecność zasadowego katalizatora. 

S rodek owad obójczy i/ lub roztoczob ójczy za wiera 
jako substancję czynną skuteczną ilość otrzymanej 
mieszaniny stc r eoizomerów, zawierającej co najmnie j 
60% pary e nanc jor.:e rów o konfiguracji (S) obu czę
ści kwasowe j i alkoholowe j i jej enancjomer o kon
figuracji (R) obu części kwasowej i a lkoholowej. 

(9 zastrzeżeń) 

COiC P . 221840 06.02.1980 

Pierwszeństwo: 13.02.1979 Francja 79036 17 
Provesan S. A . Genewa, Szw a jcaria (Jose Esteve 

Soler). 

SJJosób w ytwarzania pochodnych oksymu 
p-chio roaectofenonu 

Sposób wytwarzania pochodnych oksymu p -chloro
acet ofenonu o wzorze ogólnym l, w którym R1 i Ra 

Wzor 2 

h'zór 3 
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ozn;~czają mzszy rodnik alkilowy lub razem z ato
mem azotu do którego są przyłączone tworzą nasy
coną grupę heterocykliczną, przez reakcję oksymu 
p-chloroacetofenonu o wzorze 2 z podstawioną chlo
rowcoetyloaminą o wzorze ogólnym 3, w którym x 
oznacza atom chlorowca a Rt i R! ma powyższe zna 
czenie. 
Związki te ewentualnie w postaci ich soli addycyj

nych z kwasami, wykazują doskonałe własności far
makologiczne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, 
przeciwzapalne i przeciwkaszlowe. (2 zastrzeżenia) 

C07C P. 222119 20.02.1980 

Pierwszeństwo: 21.02.1979 - Wielka Brytania 6076/79 
8.05.197!1 15858/79 

Imperial Cheroical Industries Limited, Londyn , 
Wielka Brytania (Paul Artur Holmes, Leonard Frc
derich Uright, Barry Alderson, Peter James Senior}. 

Sposób ekstahowania kwasu 
poli-3-bydroksymasłowego 

Kwas poli-3:hydroksymaslowy wydziela się z ko
mórek bakterii przez suszenie strumienia subtelnie 
rozdrobnionej lub rozpylonej wodnej zawiesiny ko
mórek gazem ogrzanym do temperatury powyżej 
100°C, następnie przez ekstrakcję kwasu poli-3-hydro
ksymasłowego, korzystnie po ekstrakcji lipidów ta
kim rozpuszczalnikiem jak metanol lub aceton, roz
puszczalnikiem kwasu poli-3-hydroksym.aslowego ta
kim jak częściowo chlorowany węglowodór, jak L2-
-dwuchloroetan, chloroform lub dwuchlorometan. 1,2-
-dwuchloroetan można także zastosować do ek stra k-
cji kwasu poli-3-hydroksymasłowego bezpośrednio 
z wodnej zawiesiny komórek bez pośredniego e ta pu 
suszenia . W tym przypadku, dla niektórych ba kterii 
zawiesinę korzystnie podda je s ię eta powi roz.r.vw nnia 
komórek, np. przez mie le nie, przed skonta ktowa niem 
z 1,2-dwuchloroeta nem. (15 zastrzeżeń) 

C0_7C P . 222358 29.02.1980 

Pierwszeństwo: 1.03.1979 - Szwajcaria ·2037 / 79-0 

Ciba-Gcigy AG, Bazylea, S zwajcaria (Franz Ost cr
mayer, Ma rkus Zimmerma nn). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
3-aminopropanodiolu-1,2 

Przedmiotem w ynalazku jest sposób wyt warzania 
pochodnych 3-aminopropa nd iolu-1,2 o w zorze l w k t ó
rym Ar oznacza e wentualnie podstawiony r odnik a r y
lowy, n liczbę O lub l i alk rodnik alkilenowy o 2- -5 
atomach węgla przy czym atom azotu i atom tlen u 
albo, jeśli n oznacza zero, rodnik fenylowy, są od 
siebie oddzielone co najmnie j d woma a tom a mi węgl a , 
zaś R1 i R2 niezależnie od siebie oznacza ją każdy 
z nich wodór lub niższy rodnik alkilowy, albo ra zem 
stanowią niższy rodnik alkile nowy, oksaniskoalkileno
wy, tianiskoalkilenowy, azaniskoalkilenowy lub N
-niskoalkiloazaniskoalkilenowy, ora z soli tego r o
dzaju związków. Nowe związki znajdują zastosowanie 
w leczeniu Angina pectoris i zaburzeń r ytmu ser ca 
oraz jako l eki obniżaj ące tętnicze ciś nienie krwi. 

(l zastrzeżenie ) 

OH R
1 

~CON/ 
Ar- 0-CHz-CH-CHz. N-alk- (O)r0Jl · R 

l l 2 
01-1 H 

Wzór 1 

C07C P.222392 01.03.1980 

Pierwszeństwo: 2.03.1979 (nr 7905438) 

Rhone - Poulenc Industries, Paryż, Francja (Ge -
rard Saula). · 

Sposób solubiłłzacji soli organicznych lub 
nieorganicznych w rozpuszczałnikach organieznyc!t 

Wynalazek dotyczy sposobu solubilizowa nia soli 
organicznej lub nieorganicznej w rozpuszczalniku or
ganicznym. Według tego sposobu na sól organiczną 
lub nieorganiczną o wzorze A-M- w którym A- sta
nowi anion nie organiczny a M+ oznacza k a tion z gru
py obejmującej kation NH+4 i jego pochodne ora z 
kationy pochodzące z metali grup lA, IIA, IIIA, IV A. 

VA, VIA, VIIA. VIII, la, lin, Ille, IV~o~ i Va układu 
okresowego pierwiastków działa się co najmniej jed
nym rozpuszczalnym w wyże j wyrnie ni:mym orga
nicznym rozpuszczaln iku środkiem chelatującym 
o wzorze 

N[CHRt--CHR~-0-jCHRa-CHR,-0/n-R&]a 
w który m n jest liczbą wyższą lub równą O ora z ni ż
szą lub równą 10 zaś Rt. R2 , R3 i R 4 będące jedna
kowymi lub różnymi oznaczaj<! atom wodor u lub 
rodnik a lkilowy o 1-4 a t omach węgla a H5 ozna'cza 
rodnik alkilowy lub cyklcalkilowy o 1- 12 a tomach 
węgla, rodnik fe nylawy albo rodnik - -CmH2m-0 lub 
CmH2m·>t-0- (l m 12). 

Wynalazek przydatny jest d o zastos;:; wania soli 
A-M+ w reakcji synte zy organicznej oraz do ekst ra
howania soli A- M+ z zawierającego ją roztworu. 

(51 zas tn:eżcń) 

C07C P. 222600 11.03.19RO 

Pierwszeństwo : 12.03.1979 St. Zjedn. Ameryki 
nr 019533 

Eli Lilly and Company Indianapolis, Indiana , St. 
Zjedn. Ameryki (Wilia m Bryant La cefield, Richard 
Lee Simon). 

Sposób wytwarzania 9-aminoalkilofłuorenów 

Wyna lazek dotyczy sposobu wytwa rza nia 9-amino
alkilofluorenów o ogólnym wzorze l, w k tórym R 1 

oznacza grupę hydroksylową, cy janową lu b grup<: 
o wzorze ogólnym CONR6R7, w k tórym Ra i IF sq 
jednakowe lub różne i oznaczają atomy wodoru lub 
gr u py a lk ilowe o 1- 6 atomach WGgla, n oz nacza licz
bę całkowitą 3, 4 lub 5, R2 i IP S~l jedna kowe l ub 
różne i oznacza ją a tom y wodor u, gr upy alkilowe 
o 1-6 a tomach węgla, grupy metylcnoalkenylowc 
o 2-·5 a tomach w~;gla w r odnik u a lkenylowym lub 
grupy feny loalkilowe o 1-3 a t omach WGgla w rod
niku alk ilowym, względnie ne i R7 wsp óln ie z ato
m em azotu, z którym są związane tworzą het ero
cykliczną grupę o 5-7 a tomach w pierścieniu , ewen
tualnie zawierającym je szcze jede n het eroatom b~;dą
cy atomem tle nu lub atomem azotu i ewentua lnie 
podsta wiony jedną lub d woma grupami alki lowyn1i 
o 1- 4 a tomach węgla , a R4 i R5 są jednakow e lub 
różne i oznaczają atomy w odoru, grup y a lk ilowe 
o 1- 4 a tomach węgla lub a t omy chlorowca, przy 
czym H2 oznacza atom w odoru w ów czas gdy R l ozna
cza grupę hydroksylową, a także fa rmakologicznie 
dopuszczalnych soli tych związków. 
Cechą sposobu według wynalazku jest t o, że a mi

ncalkin o wzorze 2, w któr ym R 1, R2 , R3, R4 i ns 
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się r edukcji, 
albo też keton o wzorze 3, w k tórym R4 i R5 mają 
wyżej p oda ne znaczenie, poddaje siG r eakcj i z odczyn 
nikiem Grigna rda o wzor ze R2R3NjCH2/nMgX, w k tó
r ym X oznacza a tom chloru, bromu lub jod u, a R2 , 

R3 i n ma ją wyżej odane znaczenie, otrzymując zwią
zek o wzorze l , w którym R 1 oznacza grupę h ydr o
ksylową , a lbo też związek o w zorze 4, w który m R 1, 

R' i R5 mają wyżej poda ne zna czenie, podda je się 
a lkilowaniu za pomocą środka alkilującego, albo też 
związek o w zorze 5, w którym Q oznacza grupę od
szczepiającą się, R 1, R', R5 i n mają wyżej podane 
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znaczenie, poddaje się kondensa cji z aminą ·.o wzorze 
HNR2R3, w którym R2 i RJ mają wyżej podane zna
czenie, albo też aminą o wzorze 6, w którym X 1 ozna
cza a tom chlorowca lub grupę estru alkilowego o 1-4 
atomach węgla w rodniku alkilowym, a R2, Rl, R•, n s 
i n mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji 
z aminą o wzorze HNR6R7, w którym R• i R7 mają 
wyżej podane znaczenie, a lbo też związek o wzorze l, 
w którym Rl oznacza grupę cyjanową, a ne, Rl, R•, 
R3 i n mają wyżej podane znc1czenie, otrzymując zwią
hydrolizie do odpowiedniego pierwszerzędowego ami
du, w k tórym R1 oznacza grupę o wzorze CONHe. 
Związki o wzorze l są cennymi lekami przeciw 

arytmii i substancjami przejściowymi. 
(3 zastrzeżenia) 

Wzór 2 

Wzór 3 

, --. · \ 1 · -R R4 r,J>P s 
~ _/- ) 

H R1 

Wzór 4 

wzcr 5 

Wzór 6 

<:07C P. 222863 20.03.1980 

Pierwszeństwo: 21.03.1979 Wielka Brytania 7910011 

Davy Me Kee (Oil and Chemieals) Limited, Londyn, 
W. Brytania (Norman Harris, Thomas Frederick). 

Spos6b wytwarzania a ldehydów 

Aldehydy wytwarza się przez _ hydroformylcwanie 
alkenów w obecności rodowego kompleksowego ka
t a lizatora. Ze strefy hydroformylawa nia odprowadza 

· się górny strumień parowy zawierający reagent a lke
• owy, wodór, tlenek węgla, produkty uwodornienia 
a lkenu, produkt aldehydowy i produkty kondensacji 

a ldehydu. Strumień t en poddaje się kondensacji w 
jednym lub w dwóch etapach, kondensując skrapla
jącę. sie składniki obejmujące nieprzereagowany al
k en, produkt aldehydowy i produkty konde nsacji al
dehydu. Nieskroplone składniki strumienia parowego, 
np. H2 i CO, zawraca się do strefy h ydroformylowa
nia. Nieprzereagowany a lken w postaci ciekłej rów
nież zawraca się do strefy hydroformylowania. 

C07C 

(10 zastrzeżeń) 

P. 222864 20.03.1980 

Pierwszeństwo: 21.03.1979 Wielka Brytania 
(10010/1979) 

Davy Me K ee (Oil and Chemi~;;als Limited, Londyn, 
Wielka Brytania (Worman Harris, John F riderick 
Flintoff, John Wilson K ippay). 

Sposób otrzymywania butenu-l 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania 
butenu-l zasadniczo wolnego od siarki z mieszaniny 
węglowodorów o 4 atomach węgla zawierającej bu
teny oraz zanieczyszczenia w postaci związków siar
k i, t ak ich jak s iarkowodór, tlenosiarczek węgla, mer
kaptan metylowy i związk.i siarki o wyższej tempera-
turze wrzenia . , 

Buten-l otrzymywany sposobem według wynalazku 
może być poddawany reakcji hydroformylowania, w 
wyniku której otrzymuje się aldehyd n-walerianowy. 
Cechą sposobu według wynalazku jest to, że mie

szaninę poddawaną przeróbce prowadzi się przez 
strefę odsiarczania zawi erającą substancje pochłania
jące się skł2dniki obejmujące nicprzerea gowany al
węsla i merkaptan metylowy w związki siarki o wyż
sze j temperaturze wrze nia, po czym mieszaninę nie 
zawiera jącą już zanieczyszczeń siarkowych o niższej 
temperaturze wrzenia poddaje się destylacj i, otrzy
mując ja lto produkt szczytowy frakcję zawierającą 
czysty bu ten-l i jako frakcję denną mieszan inę za
wierającą cis- i trans-buten-2 wraz z zanieczyszcze
niami siarkow:rmi o wyższej temperaturze wrzenia. 

Zgodnie z wynala zkir!m można przerabi:lć rów1!ież 
mieszaniny, które opr ócz wyżej podanych zanieczysz
c zeń s iarkowych zawierają zanieczyszczenia w posta
ci zwiqzków chloru. W tym przypadku, mieszaninę 
poddawaną przeróbce, pr zed lub po przeprowadzeniu 
jej przc·z strefę odsiarczania prowadzi się przez stre
fę, w której znajdu je się substancja pochłaniająca za
nieczyszczenia chlorowe, np. węgiel aktywowany im
p n ·guowany miedzią . (10 zastrzeżeń) 

C07C P. 222996 28.03.1980 

Pierwszeństwo: 27.03.1979 - Wielka Brytania 10662/79 

Shell Internationale Researeh Maatschppij B. V, 
Haga, Holandia (Petrus Authornmus Kramer, Pe ter 
Adriaan Ver brugge). 

Sposób wytwarzania związlców dwuchlorowcowlny
Iowych 

Sposób wytwarzania związków dwuchlorowcowiny
lowych o wzorze ogólnym l, w którym Rt ozna cza 
ewentualnie podstawioną grupę cyklopropylową lub 
ewentualnie podstawioną grupę alkilową, R• oznacza 
grupę metylową lub atom wodoru lu b R 1 i R2 razem 
z atomem węgla do którego są przyłączone tworzą 
grupę cykloalkilową i Ha l oznacza atom chloru lub 
bromu, polega na t ym, że związek trójchlorow comety
lowy o wzorze ogólnym 2, w którym R.t, nr i Ha l ma
ją wyżej podane znaczenie i X oznacza grupę o wzo
rze -PQ2, -CO- OR3 lub - SOr-R', w którym Q 
oznacza atom chlorowca a R• i R4 oznaczają ewen
tualnie podstawione grupy alkilowe , podda je się re
akcji z cynkiem i kwasem a lkanokarboksylowym za
wierającym do 5 atomów węgla w cząsteczce. Zwią'zki 
dwuchlorowcewinylowe są związkami pośrednimi przy 
wytwarzaniu piretroidów o własnościach owa dobój
czych. (8 zastrzeżeń) 
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P. 222997 25.03.1980 

Pierwszeństwo: 27.03.1979 Wielka Brytania 79-10661 

Shell Internationale Research Maatschappij B. V, 
Haga, Holandia, (Petrus Anthornmus Kramer, Pieter 
Adriaan Verbrugge) . 

.Sposób wytwarzania nowych pochodnych trójchlo
rowcomctylowęglanowych 

Sposób w ytwarzania nowych pochodnych trójchlo
~owcometylowęglanowych o wzorze ogólnym l, w któ-

: rym R t oznacza ewentualnie podstawioną grupę cyklo
propylową lub ewentua lnie podstawioną grupę alki
lową, R2 oznacza grupq metylow <l lub atom wodoru 
lub R.t i R2 raze m z atomem w~gla do którego są przy
łączone twon:ą grupq cyk loalkilową , Hal oznacza atom 
-chloru lub bromu a M oznacza atom metalu a lka licz
nego, p olega na tym, że związek karbonylowy o wzorze 
ogólnym 2, w którym Rt i R2 mają wyżej podane znacze
nie, podda je się reakcji w zasadniczo bezwodnych 
warunkach z trójchlorowcooctanem o wzorze ogólnym 
3 w którym H al i M mają wyżej poda ne znaczenie w 
o'becności aprotycznego, obojętnego rozpuszczalnika 
o wysokiej polarności. Trójchlorowcometylowęgla.ny 
stosuje się jako związki pośrednie przy wytwarzaniu 
Jliretroidów o działaniu owa dobójczym. (7 zastrzeżeń) 

CHat3 l 
R1-c -0 -C0-0 -M 

l 2 
R 

WZOR 1 

wzoq 2 

o 
li 

HalF -c -O-M 

WZOR 3 

C07D P . 213029 25.01.1979 

Akademia Medyczna, Łódź, Polska (Ryszard Glinka. 
Antoni Kotełko, Barbara Kotełko, Halina Mikołajew
ska, Roman Suryn, Michał Majrzchak, Elżbieta Mi
kuciuk-Olas ik). 

Sposób otrzymywania nowych pochodnych heksah~
droazepiny, heksahydro-1,4-diazepiny, heksahydro-1,4-

·oksazepiny, i heksahydro-1,5-oksazocyny 

Sposób otrzymywania nowych pochodnych heksa
hydroa zepiny, he ksahydro-1,4-diazepiny, heksahydro
-1 ,4-oksazepiny, heksahydro-1,5-oksazocyny o chrak
terze estrów kwasu 3,4,5-trójmetoksybenzoesowego o 
wzorze ogólnym l w którym R oznaczone jest wzo
rem 2,3,4,5, a n= 2 lub 3 polega na kondensacji 
2-hydroksyety lo względnie 3-hydroksypropylopochod
ne j odpowiednie j aminy heterocyklicznej z chlorkiem 
kwasu 3,4,5-trójmt?toksybenzoesowego. 
Otrzyma ne sposobem według wynalazku związki mo
gą znaleźć zastosowa nie jako środki o działaniu _pr~e
ci wro baczy m. (l zastrzezeme) 

C07D 

R AOCH) 
R -(en,).- o-._~OCH, 

OCH, 

P. 214791 10.04.1979 

Smith Kline and French Laboratories L imited of 
Mundells Welwyn Garden City, Wielka Brytania. 

Sposób wytwarzania pochodnych plrymidonu 

Sposób wytwarzania pochodnych pirymidonu, sta
nowiących związki antagonistyczne H1 histaminy, o 
wzorze ogólnym l, w którym Het oz.nacza ewentualnie 
podstawioną grupę 2- lub 4-imidazolilową, 2-pirydy
lową, 2-tiazolilową, 3-izotiazolllową, 3-/1,2,5/-tiadiazo
lilową, lub 2-/5-amino-1,3,4-tiadiazolilową;, Y oznacza 

WZCR l 

WZóR 2 
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atom siarki lub grupę metylenową, Z oznacza ato:n 
wodoru lub niższą grupę alkilową, A oznacza grupę 
alkilenową o 1-5 atomach węgla, zaś Het! oznacza 
grupę pirydylową podstawioną grupq hydroksy lub 
N-keto i ewentualnie podstawioną niższą grupą alki
lową lub niższą grupą alkoksylową według wyna
lazku polega na poddaniu aminy o wzorze Het-CH~ 
-Y-/CH1/rNH1 reakcji ze związkiem o wzorze 2, 
3, w którym Hal i M mają wyżej podane znaczenie w 
lotio, benzylotio, atom chloru lub bromu lub inną 
grupę, która może być zastąpiona pierwszarzędową 
aminą, zaś Hett oznacza grupę pirydylową podstawio
ną grupę hydroksylową, chronioną grupą hydroksy
lową lub N-keto i ewentualnie podstawioną niższą 
grupą alkilową lub niższą grupą alkoksylową, a na
stępnie usunięciu ewentualnych grup ochronnych. 

(8 zastrzeżeń) 

P. 2149H 13.04.1979 

Tarchamińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", 
Warszawa, Polska (Jerzy Cieślak, Irena Buśko-Osz
czapowicz, Marek Stępniak) 

Sposób otrzymywania estrów acetylomdylowych 
amldynopenicylln 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywa nia . 
estrów acetylometylowych amidynopenicylin o wzorze 
ogólnym 1, w którym R• i R2 są takie same lub róż_ne 
i oznaczają alkil o łańcuchu prostym lub rozgałęziO
nym zawierającym 1-6 atomów węgla, alkenyl . ~a
wierający 3-6 atomów wc;gla, jedno lub dwuplc rsc ie
niowy aryl lub aralkil, korzystnie fenyl , benzyl, naf
ty!, dwufenylometyl, fenyloetyl lub naftylometyl, ara
lken, korzystnie cynamyl, cykloalkil zawierający 5-7 
atomów węgla alkil podstawiony układem. hetero
cyklicznym Iu'b układ heterocykliczny, korzystnie 
furyl, tienyl, pirolidyl, piperydyl lub morfolil, lub też 
R 1 i R1 wraz z atomem azotu tworzą układ hepta
metylenoiminy, heksametylenoiminy, piperydyny, pi
rolidyny lub morfoliny, niepodstawiony albo podsta
wiony grupą azydoalkilową lub aminoalkilową, w któ
rej alkil zawiera 1,4 atomów węgla, oraz soli addy
cyjnych tych estrów z kwasami organicznymi lub nie
organicznymi, polegający na tym, że ester acetylo
metylowy kwasu 6-aminopenicylanowego w postaci 
wolnej lub w postaci soli addycyjnej z kwasem or
ganicznym oddaje się reakcji z aktywną poebodną 
N-formyloaminy o wzorze ogólnym 4, w którym R1 
i R1 mają wyżej podane znaczenie, w obecności aminy 
III-rzędowej w obojętnym rozpuszczalniku organicz
nym, korzystnie w chloroformie lub chlorku metylenu. 
Produkt izoluje się znanymi metodami w postaci wol
nego estru lub jego soli addycyjnej z kwasem. 
Estry acetylometylowe amidynopenicylin o wzorze 
ogólnym l stosowane są w lecznictwie jako antybio
tyki. (5 zastrzeżeń) 

w:órl 

Wzł r l. 

C07D P. 215017 18.04.1979 

·Akademia Medyczna, Łódź, Polska (Stefan Grosz
kowski, Barbara Wesołowska ). 

Sposób wytwarzania nowych 2,3-dwu-/chlorowcoacy
lo/-l,2,3,4-tetrahydrofta1azyny 

Sposób wytwarzania nowych 2,3-dwu-/chlorowco
acylo/-1,2,3,4-tetrahydroftalazyn o wzorze ogólnym 
przedstawionym na rysunku, w którym R oznacza 
grupę chloroaeety1ową, bromoacetylową, jodoacetylo
wą, 2-chloropropionylową , 2-bromopropionylową, 2-
-jodopropionylową lub 2-bromobutyrylową na drodze 
acylawania chlorowodorku 1,2,3,4-tetrahydr oftalazyny 
halogenkami chlorowcokwasów w środowisku wodnym 
lub k orzystniej w środowisku wody· i rozpuszczalni
ka organicznego niemieszającego się z wodą, w tem
peraturze 0°-25°C, korzystnie 0°-10°C, w obecności 
środków wiążących chlorowcowodór, przy czym ko
rzystne jest stosowanic nadmiaru czynnika acylują
cego. (l zastrzeżenie) 

C07D P . 215018 

N-R 
~-R 

18.04.1979 

Akademia Medyczna Łódź, Polska (Stefan Grosz
kowski, Barbara Wesołowska). 

Sposób wytwarzania pochodnych 2,3,4,5,7,12-hcksahy
dro-14-/1,2,5/-triazcpino-/1,2,-b/-ftalazyno-1,5-dionu 

Sposób wytwarzania pochodnych 2,3,4,5,7,12-heksa
hydro-1H-/1 ,2,5/-triazepino-/1 ,2-b/-ftalazyno-1 ,5-dionu 
o wzorze ogólnym przedslawionym na rysunku, w któ
rym R oznacza atom wodoru lub grupę alkilową, H1 
oznacza grupę alkilową, hydroksyalkilową, aminoal
kilową, arylową lub aryloalkilową, na drodze kondcn
akcji, w temperaturze do 100°C w obecności śoodl<ów 
zyn z aminami pierwszorzędowymi, korzystnie z alki
loaminami, hydroksyalkiloaminami, a minoalkiloamina
mi, aryloaminami, aryloalkiloaminami, przy czym re
akcję kondensacji prowadzi się w środowisku rozpusz
czalnika organicznego obojętnego w warunkach re
akcji, w temperaturze do 100°C w obecności środka 
wiążących chlorowcowodór. 
Są to · nowe związki chemiczne, wykazujące działa

nie na ośrodkowy układ nerwowy, mogą być s tosowa
ne jako środki o działaniu te rapeutycznym oraz jako 
półprodukty do ich syntezy. (l zastrzeżenie) 

C07D P. 215695 18.05.1979 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 
(Leszek Bańkowski, Jerzy Rzeszowski, Benita Ru
dzińska, Bernard Graczyk, Jan Kalinowski). 
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Sposób wytwarzania środka optycznie rozjaśniającego 
sym-triazyny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
technologii procesu przy jednoczesnym zmniejszeniu 
zużycia deficytowych surowców. Sposób wytwarzania 
środka optycznie rozjaśniającego stanowiącego zwią
zek o wzorze l polega na kondensac ji chlorku cyja
nuru kolejno z kwasem metanilowym, solą dwuso
dową kwasu 4,4'-dwl•aminost ylbcnodwusulfonowego
-2,2.', a następnie z dwuetanoloaminą, przy czym sto
suje się do otrzymania wyżej wymienionego związku 
sól dwusodową kwasu 4,4'-dwuaminostylbenodwusul
fonowego-2,2' w postaci pasty lub proszku i kwaśny 
węglan sodowy. 
Otrz.vmany środek jest stosowany do podnoszenia 
stopnia bieli wyrobów z włókien celulozowych lub 
wyrobów papiernicz~·ch, głównie do wyrobów z włó
kien cel u lozowych rozjaśnianych podczas wykańcza
nia uszlachetnia jącego. (l zastrzeżenie) 

C07D 
AOIN 

P . 220349 

Pierwszeństwo: 14.12.1978 

I 2.03.1 979 

12.12.1979 

Wielka Brytania (nr 
48489/78) 
Wie lka Brytania (nr 
8615/79) 

Shc ll ·rnte rnationnle Hesearch Maatschappij B. V., 
fi<lg'a, Holandia. 

Sposób wytwarzania pochodnych azabicykloheksenu, 
kom poz;rcja dezaktywująca pyłki u roślin oraz sposób 

w3·twarzania nasienia mieszańców F 1 

Sposób według wynalazku obejmuje wytwarzanie 
estrów kw asu o wzorze l , polegający na utlenianiu 
estr u kwasu o wzorze 2, kompozycję zawierającą te 
nowe estry kwasu o wzorze l do dezaktywowania 
pyłków u roślin, sposób wyjaławiania pylników męs
kich a także sposób wytwarzania nasienia mieszań
cowego F t. (14 zastrzeżeń) 

'!liZOR . 1 

C07D P. 221069 T 31.12.1979 

Folitechnika Szczecińska, Szczeciń, Polska (Bal Sta
nisław, Danuta Jaroszyńska , Halina Kwiecień, Euge
niusz Ma jewski , Maria Zielecka-Szabłowska, Krzysztof 
Cichocki). 

Spusób wytwarzania pochodnych l,l'-tłoamido-2,Z'· 
-bipirolidynylu 

Przedmiot wynalazku rozwiązuje zagadnienie spo
sobu wytwarzania pochodnych 1,1 '-tioamido-2,2' -bipi
rolidynylu o wzorze ogólnym l w którym A oznacza 
grupę al kilową o 1-8 atomach węgla lub rodnik fe
nylowy, który może być podstawiony grupami typu 
-CI,- 13r, -J, -OH, -CONH2, -CONHR, -CONR1, 

-COOR, -R, -OR gdzie R oznacza niski podstawnik 
a lkilowy. 

Synteza pochodnych 1,1'-tioa mido-2,2'-bipirolidynylu 
poll'ga na reak cj i izotiocyjanianów z 2,2'-bipirolidyny
lcm. Reakcję prowadzi się stosując wkraplanie roz
t w oru 2,2' -bipirolidynylu d o izotiocyjanianu lub do 
1oztworu izotiocyjanianu. Podczas wkraplania utrzy
muje się temperaturę 0-12°C a po wkropleniu i po 
zmieszaniu mieszaniny rea kcyjnej temperaturę o-50°C 
p rzez okres nie kl-ótszy niż 10 minut. 

Produkt reakcji wydziela się po schłodzeniu mie
szaniny zna nymi s posobami korzystnie przez ekstrak
cjQ lub filtrację. 

J ako rozpuszczalniki stosuje się metanol i/lub eta
nol i/ lub ksylen i/lub tetrahydrofuran. (l zastrzeżenie) 

•116r 1 

C07D P. 221359 14.01.1980 

Pie rwszet'lstwo: 15.01.1979 - St. Zjedn. Ameryki (nr 
3442) 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stan y Zjedno
czone Ameryki. 

Sposób wytwarzania windczyny 

Sposób wytwarzania windczyny polega na tym, 
że azydek 4-deza cctylo-VLB-3-karbonylu poddaje się 
rea kcji z trójwęglowodorofosfiną z utworzeniem 4-
-dez a c e ty lo-VL B-3-N-( tró jwęglowodorofosforanylo )kar
boksyimidu, po czym otr zymany iminofosforan acylu 
rozkłada się kwasem otrzymu jąc windezynę. Sposób 
wytwarzania 4-dezacetylo-VLB-3-N -(trójwęglowodoro
fosforanylo)karboksyimidu polega na t ym, że azydek 
4-dezacetylo-VLB-3-karbonylu poddaje się r eakcji z 
trójwęglowodorofosfiną. 4-dezacetylo-VLB-3-N-(trój
węglowodorofosforanylo)karboksyimidy są związkami 
nowymi. (4 zastrzeżenia) 

C07D P. 221748 01.02.1980 

Pierwszeństwo: 01.02.1979 - St. Zjedn. Am. (nr 008468) 
Eli Lilly and Company, Indianapolis, St. Zjedn. 

Ameryki. 

Sposób wytwarzania solwat6w cefalosporyny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
krystalicznych solwat ów cefalosporyny o ogólnym 
wzorze podanym na rysunku, w którym n oznacza 
liczbę O lub l i gdy n oznacza liczbę l , wówczas X 
oznacza cząsteczkę kwasu octowego, kwasu p r opiono
wego a lbo met anolu, a gdy n oznacza zero, wówczas 
X oznacza cząsteczkę kwasu octowego, kwasu pro
pionowego lub polowę cząsteczki chlorku metylenu. 
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Solwaty wytwarzane sposobem wadług wynalazku 
umożliwiają łatwe wyosobnianie i oczyszczanie estru 
p-nitrobenzylowego kwasu 7-fenoksyacetamido-3-hy
droksy-3-cefemokraboksylowego-4 i jego l-tlenku, to 
jest związków będących znanymi produktami pośred
nimi w procesach wytwarzania antybiotyków cefalo
sporynowych mających atom chlorowca w pozycji 3. 

Solwaty z kwasem octowym lub z kwasem propio
nowym wytwarza się zgodnie z wynalazkiem w ten 
sposób, że ester p-nitrobenzylowy kwasu 7-fenoksy
acetamido-3-hydroksy-3-cefemokarboksylowcgo-4 lub 
jego l -tlenek miesza się z kwasem octowym lub z 
kwasem propionowym, ewentualnie w obecności roz
puszczalnika mieszającego się lub nie mieszaj'łcego 
się z wodą, po czym wykrystalizowuje się solwat z 
kwasem octowym lub propionowym. 

Solwat z chlorkiem metylenu wytwarza się przez 
rozpuszczanie estru p-nitrobenzylowego kwasu 7-fe
noksyacetamido-3-hydroksy-3-cefemokarboksylowcgo-4 
w chlorku metylenu i wykrystalizowanie solwatu. 

Solwaty z metanolem zgodnie z wynalazkiem wy
twarza się w ten sposób, że najpic:·w wytwarza się 
solwat z kwasem octowym lub propionowym ja k opi
sano wyżej i produkt ten miesza się z met;mok m, a 
następnie oddziela solwat z metanolem. (4 zastn:eżcnia) 

Wzór 

C07D P. 221872 07.02.1980 

Pierwszeństwo: 9.02.1979 - St. Zjedn. Ameryki (nr 
10553) 

Eli Lilly and Company, bdianapolis, St. Zjedn. 
Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowej postaci krystalicznej N-2-
-/6-roetoksy{benzotiazoilo-N' -fcnylomocLnił{ot 

Sposób wytwarzania nowego, krystalicznego, bez
wodnego (formy IV)N-2-/6-metok~yjbenzotiaz.olilo-N'
-fenylomocznika (frentizolu), trwałego, posiadającego 
większy ciężar właściwy, mniejszą elektrastatyczność 
i większą łatwość płynięcia niż znane datycheLas for
my krys taliczne, polega na odwodnieniu przez ogrze
wanie jednowodnej postaci krystalic znej N-2-/ti-me
toksy jbenzotiazolilo-N' -fenylomocznika (formy I~ I). 

\2 zastr zeżenia) 

C07D P. 222199 22.02.1980 

Pierwszeństwo: 13.03.1979 - \Viel~a Brytania 
Niemiec (nr P 2907G89.1) 

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem, 
Republika Federalna Nie miec 

Srodek chwastobójczy oraz sposoby Wl'łwarzania 
hderocyklicznie podstawionych pochodnych kwasu 

fenoksyalkanokarboksylowcgo 

Przemotem wynalazku jest środek chwastobójczy, 
zwłaszcza przeciw jednoliściennym roślinom szkodH
wym, zawierający jako substancję czynn'ł pods tawio
ne pochodne kwasu fenoksyalkanokarboksylow ego o 
wzorze l w którym R oznacza chlorowiec, grupę CF 3, 

N0 2, CN, NH2, grupę alkilową, alkoksylową , alkilotio-
1ową albo e wentualnie podstawioną grupę fenoksy
lową, n oznacza liczbę 0-4, A oznacza O, S, NH albo 
N-alkil, r oznacza grupę - CH- albo - CH2CHz-, Rt 
oznacza alkil albo ewentua lnie p od st awiony fcnyl i Z 

oznacza grupę karboksylową, karbonoestrową, karbo
namidową, karbohydrazydową, tioamidową, nitrylową. 
hydroksymetylową, acyloksymetylową albo sulfony
Ioksymetylową. 

Przedmiotem wynalazku jest również sposób wy
twarzania związków o wzorze l przez reakcję związ
ków o wzorze 9 ze związkami o wzorze 10, w którym 
Q oznacza grupę hydroksylową, grupę alkoksylową al
bo atom chlorowca a Z ' oznacza niższy alkoksykarbo-
nyl. . 

Przedstwiono również inne sposoby wytwarzania 
związków o wzorze l. (4 zastrzeżenia) 

C07D 
AOIN 

WZC'i< t 

WZóR 9 
... -

O R 
11 -o- 11 

Q-C-X 0 OCH-Z' 

WZdR 10 

P. 222598 11.03.198() 

Pierwszeństwo: 13.03.1979 - Wielka Brytania 
(nr 79-08822) 

Schell Internat ionale Rcssarch Maatschappij B. V., 
Haga, Holandia. 

Sposób wytwarzania pochodnych pirydyłolminomety
lobcnz~nu i środek grzybobójczy 

Sposób wytwarzania pochodnych pirydyloir,1:1ot.lc
tylobenzenu o wzorze l , w którym X oznacza a tom 
wodoru, grupę cyjanową , etynylową, ewentualnie· 
podstawioną grupę alkilową, ewentua lnie podstawioną 
grupę a lkoksy, cykloalkoksy, alkcnyloksy, a!kinylolcsy, 
chlorowcoaryloksy, alkoksyaryloksy, ::: ralkiloksy, chlo
rowcoaralkiloksy, a lkoksyaralk iloksy, ewentualnie p od
stawioną grupę alkilotio, cykloalkilotio, alkenylotio. 
alkinylotio, arylotio, chlorowcoarylotio, alkoksyarylo
tio, ara lkilotio, lub grupę -NRlH2, w które j Hl i Rr" 
niezależnie oznaczają atom wodoru lub ewentualnie 
podst awiony alkil lub R1 i H2 razem z atomem azotu 
t ej grupy tworz:1 heterocykl od 5 do 7 członów, ewen
tualnie zawierający dodatkowy heteroatom ta ki jak N, 
O lub S, m oznacza O, l l ub 2, Y oznacza atom wodoru 
lub grupę alkilową, chlorowcoalkilową, alkoksy, chlo
rowcoalkoksy, atom chlorowca, grupę n itrową, ary
loksy, chlorowcoaryloksy, cyjanową lub a lkoksykarbo
nylową, n oznacza O, l l ub 2 a Z oznacza grupę alkilo
wą, a lkoksy lub a tom chloro\vca, zna mienny t ym, że 
p oda je się reakc ji związek o wzorze 2, w którym X1 o
znacza atom chlorowca, ze związkiem o wzorze Q-X, 
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w którym X ma wyżej podane znaczenie z wyjąUdem 
wodoru i ewentualnie podstawionego alkilu, a Q ozn,.c::.a 
atom wodoru lub metalu a lkalic7.nego, ewentu:1!nie w 
obecności środka wiążącego kwas i ot rzymuje siq zwią
zek o wzorze l, w którym X ma wyżej podane znrtc z.'3-
nie z wyłączeniem wodoru lub ewen,u ;:;lnie podst<.wia
nego alkilu, albo poddaje się rea kcji 3-aminopirydynq 
o wzorze 3 ze związkiem o wzorze 4, w k tórym X oz
nacza atom wodoru ll.4 b ewentualnie podstawiony alkil 
i otrzymuje się związf·k o wzorze l, w którym X ma 
znaczenie jak we wzorze 4. 
Związki o wzorze l są aktywne pod wzglqdem gr zy

bobójczym. Wynalazek obejmuje zatem środek grzy
bobójczy zawierający te związki. 

Wynalazek obejmuje także sposób wytwarzania 
związków o wzorze 2, polegający na reakcji odpo
wiedniego N-/3' -pirydylojbenzamidu z chlorkiem tio
nylu. (4 zustrzcżcda) 

C07D 

WZOR 

x1 
.N=C/ 

.(Z in--eJ lJ"":l ( y) 
• N ~ m 

WZOR 2 

' 
x -e~ 

11 \_~ 
O IY) 

m 

WZOR 3 

P. 222701 22.05.1979 

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

Lilly Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania.' 

Sposób wytwarzania hydantoin 

Sposób wytwarzania hyctantoin o ogólnym wzorze l , 
w którym Ar oznacza resztę fenylewą ewentualnie 
podstawioną najwyżej trzema rodnikami wybranymi 
z grupy obejmującej alkoksyl o 1-6 atomach węgla, 
chlorowiec, resztq 1,3-dwuoksolilową-2, hydroksyal
koksyalkilową o I-4 atomach węgla w części a lkoksy
lowej i 1-4 atomach węgla w części alkilowej, feny
lewą, hydroksylową, nitrylową, chlorowcoalkilową o 
1-4 atomach węgla, alkilową o 1-4 atomach węgla, 

· alkenyloksylową o 2-4 atomach węgla, alkoksykar
bonylową o 1-4 atomach węgla lub fenyoksylową 
ewentualnie podstawioną grupą chlorowcoalkilową o 
1-4 atoma ch węgla, alkoksylową o 1-4 a tomach 
węgla lub chlorowcem, albo oznacza resztę tiofenu 
ewentualnie podstawioną rodnikiem fenylewym lub 
jedną albo dwiema grupami alkilowymi o 1-4 a to
mach węgla , R1 i R2 oznaczają atomy wodoru lub 
razem oznaczają wiązanie chemiczne, R3 oznacza atom 
wodoru, grupę alkilową o 1-6 atomach węgla lub 
alkenylawą o 2-4 atomach węgla a R• oznacza grupę 
alkilową o 1-6 atomach węgla, grupę alkcnylową 
o 2-4 a tomach węgla, grupę fenylewą a lbo benzylową, 
z tym, że jeśli Ar oznacza niepodstawioną resztę fe
nolową a R4 oznacza resztę n-butylową, to R3 ozna
cza inny podstawnik niż a tom wodru, polega na pod
daniu związku o wzorze 2, w którym Ar i R3 mają 
wyżej podane znaczenie, reakcji z izocyja nia nem o 
wzorze R4NCO, w którym R4 ma wyżej podane znacze
nie. 
Związki o wzorze l wykazują zdolność zapobiega

nia stanom nadwrażliwości, takim jak astma. 
(3 zastrzeżenia) 

C07D 

Wror1 

Ar - CH2 - CHNHR3 

l 
co •. H . 

WzOr-2 

P. 223051 

Pienvszeństwo: 29.03.1979 - - Niemiecka 
Demokratyczna (nr 211884) 

27.03.1980 

Republika 

VEB Arzneimittelwerk, Drezno, Nier:1 iccka Repub
lika Demokratyczna. 

Sposób wytwarzania krystalicznych postaci ;; chloro
wodorku I-/4-amino-6,7 -dwumetoksy-2-chinazollnyło/ 

-4-/2-furoiłoj-płperazyny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwa rzania 
krystalicznej postali u chlorowodorku 1-/4-amino-6,7-
-dwumetoksy-2-chinazolinyło/-4-/2-furioloj-piperazyny, 
polega na tym, że do roztworu łub zawiesiny l-/4-
-ami no-6, 7 -d w u meto ksy-2-c h i nazo liny l o/ -4-/2- furo i lo/ 
-piperazyny w dwumetylosulfotlenku, dwumetylofor-
mamidzic, aromatycznych węglowodorach jak benzen 
l ub y al bo wodzian l ub ~olwat 1-;1-amino- 6,7-dwumc
dorach ja k chloroform lub czterochlorek węgla, ke
tony jak aceton, etery jak dioksa n, a lkohole o 2-4 
atomach C lub mieszaniny dwumetylosulfotk nku lub 
dwumetyluformamidu ze sobą lub z jednym z uprzed
nio wymienionych rozpuszczalników w prowadza się 
chlorowodór lub 10ztwór chlorowodoru w odpowied
nim do tego celu rozpuszćzalniku jak metanol, etanol, 
izopropanul lub diuksan w temperaturze 40-95°C i 
tworz<J cym się krzyształom postaci ii chlorowodorku 
1-/4-amino-6,7-dwumctoksy-2-chinazolinylo/-4-/2-furo
iło/-pipcrazyny ewentualnie podczas mieszania i ew en
tualnie chlodzeaia pozwala krystalizować, a lbo znaj
dującą się w innej k rys talicznej posta ci ja k postać (3 
lub y a lbo wodzian lub solwat 1-/amino-6,7-dwume
toksy -2-china:wlinyło/-4-/2-furoilof-piperazyny w dwu
metylosulfotlcnku, dwumetyloforma moidzic albo ich 
mieszaninie lub aroma tycwych w<:glowodora ch jak 
benzen lub toluen, chlorowcowanych al ifatycznych w~

glowodorach jak chlorofor m lub czterochlorek węgla, 
ketony jak aceton, etery jak dio:csan, alkohole o 2-4 
atomach C miesza sic; w temperaturze 40-95°C a 
otrzymaną krystal iczną postać a chlorowodorku 1-/ 4-
-arn ino-6,7-dwumctoksy-2-ch inazol iny lo/ -4-/ 2-fu roiło/ 
piperazyny ewent.ualnie po o::iębieniu , oddziela lub 
2-chloro-4-amino-6,7-dwumetoksy-chinazolinę ogrzewa 
się do 'l5-93°C z 1-/2-furoiloj-piperazyną w dwumety
losulfotlenku, dwumetyloforamidzie lub ich mieszaniny 
ze sobą l ub z aromatycznym węglowodorem ja k ben-
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zen lub toluen albo alkohole o 2-4 atomach C albo 
w samych alkoholach i bezpośrednio albo po oziębie
niu mieszaniny reakcyjnej oddziela otrzymaną krysta
liczną postać a chlorowodorku 1-/4-amino-6,7-dwume
toksy-2-chinazolinylo/-4-/2-furoilo/-piperazyny. 

(l zastrzeżenie) 

C07F P. 215558 14.05.1979 
/ 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Centrum 
Badań Molekularnych i Makromolekularnyell PAN, 
Łódź, Polska (Marek Scibiorek, Julian Chojnowski, 
J er<!m i Maciejewski). · 

SpGsób otr:;;ymywania oligomrrów polisiloksanowych 
zawicr;:.jącsch funltcyjne grupy aloksylowe lub 

arylowe związane z knemcm 

Sposób po]cgający na r .:akcji w temperaturze po
kojowt: j Cj k licznycll t rójsiloksanów z silanami zwa
nymi czy:1nikami oligomery:w jqcymi, wobec katali
zatorów takich jak kwasy protonowe o mocy wię
kszej cd mocy kwasu siarkowego, według wynalazku 
ch~rJ.ktcryzujc się tym, że jako czynniki oligomery
zujące cyklotrójs iloksan s tosuje się a lkoksysilany 
b.-; dź aryloksy~ii;my o wzorze: R' m Si 0114-m, w któ
ry~ R ozna cz::; grupy a r ylowe bądź alkilowe o 1- 10 
atomach wętlla , ! t ' oznacza wodór , grupę alkilową lub 
chlorowcoa lkilaw:1 o 1-10 a tomach węgla, grupę wi
nylow<], a 111 oznac 7.a O. l, 2, 3. Uzyskane oligometry 
znajduj<) zastosowa nie jako półprodukty do wyrobu 
środków pomocniczych w przemyśle tworzyw sztu
cznych, lak ie rów, kauczuków i włókien sztucznych. 

C07F 
CG8F 

P. 215560 

(l zastr ze7.cnic) 

14.05.1979 

Instytut Chemii PJ zcm yslowe j, Warszawa, Centrum 
Bada!'! Molekch1rnych i Makromolekularnych Pi\N 
Łódź, Polska (Marek Scibiorek, J ulian Chojnowski: 
J c:r emi Maciejewski). 

S!' OSÓb otrzymyw ania .Jiniowych OJigomrrów 
[;iJoksar. :nvych zawiera.iących funl\c~·jn~ grupy 

acctoksylowe związane z kncmcm 

Zagadnic!1iem podlegającym rozwiązaniu jest skró
cenie czasu trwania procesu oligo:ncryz.acji oraz 
obniżenie jego t emperatury bez obniżenia W):daj r.ości 
oraz jakości produktu. 

Sposób otrzymywania związków o w zorze CH3COO 
[Si(RltOhn - Si(R)4-m (OCOCH3)m-1 gdzie R ozna
c7.a grupę alkilową o 1-10 atomach węgla, najkor zy
stnie j grupę metylową a n oznacza l, 2, m oznacza 
l, 2, 3, polegający na katalitycznej r eakcji cyk licznych 
trójsi loksanów o wzorze [(R)SiOh z zawierającymi 
grupy acetoksylowe silanami o wzorze: (CH3COO)m -
- SiCRh-m. w k tórych podstawniki mają W)'żej po
dane znaczenie , chara kteryzuje się tym, że reakcję 
tę prow:1clzi się wobec układu katal itycznego złoione 
go z podstawowego katalizatora - silnego kwas u 
protonowego i współkatalizatora - kwasu octowego 
lub wody. · 

Otrzyma ne k a taliza tory są stosowa ne do wyrobu 
kauczuków si likonowych, środków do powlekania pa
pieru, impregnacji tkanin itp. (4 zastrzeżenia) 

C07F 
AOlN 

P. 221839 06.02.19fl0 

Pierwszeństwo : 6.02.1979 - Szwajcaria (nr 1147/ 79-2) 

Cib?.-G :;: ;gy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych .2-podstawionych 
poch odnych kwasu 5-fenoksy-fcnylofo~fonowc:::o 
o1·az ś rodek chwastobójczy regulujący wzrost 

roślin ' 

Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze 
l, w którym R 1 i Rz niezaleźnie oznaczałą _grupę 
hydroksylową, niższą grupę alkoksylową, alkllobo, al-

kiloaminową lub dwualkiloaminową, jak również atom 
chloru, grupę benzyloksylową lub benzylotio, X oz
nacza atom chlorowca, grupę --CF3, -N01 --CN, 
- CONH 2 lub --CSNH2, n oznacza liczbę całkowitą 
od O do 3 a Y oznacza atom chlorowca, grupę -N01, 

- OH, -CN, -NHt -NH-CO-R, -NH--COOR lub 
- NHSO:-R, gdzie R oznacza ewentualnie chloro-
w cowany niższy r odnik alkilowy, polega na ty1n , że 
związek o ogólnym wzorze 3, w którym X i n mają 
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z fo
sforynem trójalkilowym o wzorze P(OH'h, w tempe
ra turze od 50 do 150°C, i otrzymany związek o ogól
nym wzor ze 4 ewentualnie przeprowadza się w wol
ny kwas lub w inną pochodną odpowiadającą zna
czeniom podstawników R1 i R1 i/łub grupę nitrową 
w położeniu 2 zastępuje się inną grupą Y o wyżej 
poda nym znaczeniu. 
środek według wynalazku zawiera jako substancję 

czynną co najmniej jeden wyżej określony nowy 
związek o wzorze l. Srodek ten jest przydatny do 
selektywnego lub całkowitego zwalczania chwastów 
i do regulowania zwłaszcza hamowania, wzrostu ro
ślin. (7 zastrzeżeń) 

Ylcor t 

COSL P. 220561 20.12.1979 

Pierwszeństwo: 22.12.197fl Holandia nr 78.12529 
5.12.1979 - Hola ndia nr 79.08799 

Nederlandsc Organistie vorr Toegepast - Natur
wctenschappelijk Onderzoek t,b.v. 

Nijverheid, Handel en Verkeer - Gravenhage, Ho
landia. 

Sposób wytwanania mieszaniny polimer6w 
o charakterze stopu l formowane produkty 

.wytworzone z tt'j mieszaniny 

Sposób według wynalazku polega na t ym, że wy· 
twarza się roztwór składnika (a) w rozpuszczalnikL 
organicznym, a następnie dodaje do niego składnik 
(b), przy czym składnik (a) w s tanie rozpuszczonym 
p rotolizuje się w calości lub czQściowo, przed lub po 
daniu składnika (b) a następnie usuwa się rozpu
szczalnik, przy czym oba polimery w obu składnikach 
(a) i (b) m a jq ciężar cząsteczkowy co najmnie j 1.104. 
Składnik (a) zawiera jednej lub więcej polimerów 
o wysokim ciężarze cząsteczkowym, które mają grupy 
bezwodnikowe, składnik (b) zawiera jednej lub wię
cej polimerów o wysokim ciężarze cz~steczkowym, 
które wykazują zdolność reagowania z atomami wo
doru z wytworzeniem wiązań wodorowych. 

(26 zastrzeżeń) 
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C09C 
A61K 

P. 214269 T 21.03.1 979 

Tadeusz Kwasik, Puławy, Polska, Przysztof Pałys, 
Warszawa , Folska (Ta deusz Kwasik, Krzysztof F a 
łys). 

Sposób otrzymywania opartych na tlenkach żela za 
pigmentów przydatnych do celów kosmetycmych 

oraz pigmenty wytwa rzane według tego sposobu 

Przedmiotem wyna la zku jest sposób otrzymywania 
pigmentów przydatnych do celów kosmetycznych oraz 
wytwa rzane pigmenty. Jako surowca stosuje się 
krystaliczny s iarczan żelazawy, chloran polasu i w <:
glan sodowy lub pota sowy lub mieszaninę tych wę
glanów, przy czym substancje te Fe S04(p), KCL0 3 
(v) (~aa C03 + KaC03) (z), używane są w s tostwku 
wagowym p: v =l: 0,2-1: l, p: z = 0,6: 1,4. Sposób 
polega na niecałkowitym regulowanym u tleni;m iu 
związków żelazowych ch loranem d o związków żelazo
wych w środowisku alkalicznym. Pr odukt częściowe
go utlenianiu Fe(II), wytrącony w postaci osadu, pod
daje siq w części wynoszącej 0,1 - 0,7 wagowo, obrób
ce w temp. 420-500°C przez 15-30 m inut. Część po 
obróhce termiczne j mie sza się na mokro z częścią po
zostawioną i po wymieszaniu i roztarciu suszy w 
temper a tu rze nieprzekraczającej 105°C. (6 zastrzeże!'!) 

CIOB 
AOIG 

P. 214835 10.Q4.1979 

Ins tytut Ka talizy i Fizyk ochemii Powierzchni P/\N, 
Kraków, Folska (Jerzy Wojcie chowski, Jer zy Haber, 
Zygmunt Goździewicz) 

Sposób wytwarzania mieszaniny gazowej zawierającej 
dwutlenfk węgla, przeznaczony do intens;,•fikar.ii 
upraw roślin w pomieszczeniach zamkniętych 

Sposób wytwarzania mieszaniny gazowe j zawiera 
jącej dw\.ltlenek węgla przezna czone j do intensyfik a 
cji upraw y roślin w pomieszczeniach zamkniętych, 
polega na s tosowaniu w procesie wytwa r zania dwu
tlenk u węgla na d rodze spalania w strumieniu po
wietrza węgla drzewnego, korzystnie od padów o n i
skiej granulacji pochodzących z pr odukcji wę.c;!a 
drzewnego, przy czym strumień gazów po spaleniu 
zawierający obok dwutlenku węgla tle nek wqgla i pył 
węglowy miesza się z powietrzem wtó:·nym i poddaje 
się procesowi ka t alitycznego dopalania tlenku węgla 
i pyłu węg lowego na złożu kata liza tora pr zyspiesza 
jącego reakcję utlenienia tlenk u węgla korzystnie ka
talizatora p la tynowego lub m iedziowo-cynkow,, go. 

· (3 z2.strzc~cni:1 ) 

C22C P. 221697 T 29.01.1 980 

Folitechnika Wrocławska , Wrocław. Folska (Le ch 
Sitnik, Czesława Drozd, J erzy Kuśmider, Stani sław 
Chorzępa). 

Zcliwo o zwiększonej odporności na działani c 
kawitacji 

P rzedmiote m wynalazku jest że l iwo o zwiększone j 
odporności na działan ie kawitac ji mające zastosowa-

.;~~~rJ:~~z~:C~~.z~~~ł:~;~~~·u:c~~:zy;:ac~r;i~ez;;~i~~~ 
wy ch. 

Zeliwo zawiera od 3,0 do 4,20fo wagowych węgla . 
Istota wynalazku polega na tym , że stosowane ~.o

liwo w s trukturze swej obok drobnego perlitu zawiera 
mniej niż 5°/o fe rrytu z równomiern ie rozłożonym 
w całej objętości grafitem pływakowym typu A lub 
B o wielkości G w -45 do Gw-180. (l zastrzeżenie) 

C23C P. 214734 06.04.1979 

, Instytut Tech nologii Elektronow e j , Warszawa, Fol
ska (Edward nalce rak, Jerzy Wójciechowski). 

Wiciopozycyjny zmieniacz masek do napylarki 
próżniowej 

P rzeamiotern wyna lazku jest wielopozycjowy zm ie 
niacz masek do napylarki próżniowej, zwłaszcza do 
na parowania struktur wielowarstwowych. 

L istwa ruchoma tego zmieniacza z kolejnymi ma
skan;i jest przesuwa na skokowo w prowadn icy dla 
za jmowania przez m aski kolejno te j samej pozycji 
pod uchw ytem z naparo·!"Jyw a nymi podłożami, umie 
szczonym na prowa dnicy. (3 zastrzeżenia) 

C23C P. 215832 22.05.1979 

Fabr yka Ma szyn Rolniczych "AGROMET-INOFA
MA", Inowrocław, F olska (Ja n Paprzycki) . 

Sposób cynkowania kształtowników stalowych 
o znacznych długościach 

Wy nahuek rozwiązuje zagadnienie opracowania te
chnologii do ciągłego cynk owania profil i sta lowych 
o długośc iach większych od 16 metrów, p r zy zm niej
szonym zapotrzebowa niu energii i zużycia mater ia
ł ów. 

Sposób według wynalazku polega na t ym, że p roces 
prowadzi s iq w sposób ciągły poprzez liniowe prze
suwan ie wsadu z prędkością w granica ch 0,1 d o l 
m fmin przez wstępną komorę, gdzie w sad podgrzcv.ra 
się do temperat ury 50 do 60°C, da le j po przemie
szczen iu do pieca t unelow ego wyżarza się w tempe
r a t urze 500 do G50°C dla odparowan ia i utleniania 
zanieczyszczeń, po czym wsad przemieszcza się da le j 
do k omory czyszcz10nia mechanicznego w której pod
d a je się intensywnemu śrutowaniu w znany sposób, 
po czym dokladnie oczyszcza się powierzchni ę wsadu 
z pyłu poprzez przepuszcze nie wsadu pomiqdzy zgar 
n ia czam i z częściami aktywnymi wykonanym i z azbe
stu, k tóre mają kształty odpowia daj<.JCe profilowi po
dawanego wsadu, następnie w sad przem ieszcza się 
do pieca t unelowego gdzie podgrzewa siQ, w atmo
sferze ochronnej przy pomocy azot u w postaci j~
d noatomowcj z aktywnością dla wyt worzen ia azo
t ków na stali , do temper~ttury 490 do 500°C, po czym 
da lej wsad roz~rzany do temperatury 490 do 500°C , 
przemieszcza się przez komorę cynkującą, w k tóre j 
zna jdu je si ę ciekły cynk o tempera turze 430 do 440°C 
tak, że jest on bezpośrednio ogn:ewany przez wsad 
którego tcmper<) tura jest wyższa o około 60°C od 
ciekłe~o cynku, przy czym ciekły cynk o t emper a tu
r ze 430 do 440°C doprowadza się pop rzez pompy do
zuj..,cc z tygla d o topienia cynku dla napełnienia ko
mory cynkującej oraz dla uzupełnienia ubytków w 
czasie prowadzenia procesu, następnic ocynk ow any 
w sad po wyjściu z kernory cynkującej chłodz i siq 
do t emperat ury otoczenia dla ograniczenia powsta
w ania warstw s topowych, po czym ocynkowaną część 
w sadu poddaje się w znany sposób zabiegowi chro
m ianow ania przez pole wan ie kąpieią chromianową 
o stęźeniu 0,3 do 0,50fo. (l zastrzeżen ie) 
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C23C P. 215893 25.05.1979 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych ,.Polm atex-Cenaro", Łódź, F olska (Je
r zy Nowacki, Kazim ierz Belikan). 

Sposób wytwarzania powloki ochronnej 

Wynalazek rozwiązu je zagadnie nie opraco\vania te
chnologii procesu otr zymywa •1ia powloh ochronnej 
zwłaszcza na elementach maszyn włókienniczych o 
zwiększone j odpornej na zużycie. 

Sposób według w ynalazku polega no t ym, że ele
m ent konstrukcyjny poddaje się chromowaniu a na
stępnie po przepłukaniu i suszeniu poddaje się azo
towaniu w atmosferze czynnika azotu ją cego zwłaszcza 
amoniaku w temperaturze 800-f200°C w czasie od 
0,5 do 8 godzin. (l zastrzeżenie) 

C:?3F 
C22C . 

P. 221565 24.01.1980 

Pierwszeństwo: 31.01.1979 -- Francja (nr 7903155) 

Pechiney Ugine KL!hlmann, Paryż, F ra ncja. 

Metalowy stop nadplastyczny 

Metalowy st op nadplas tyczny w stanie ~tał ym o du
żej szybkości odkształcania , za wiera składnik domi
nujący o kształcie sferoidalnym lub wydłużonym, 
otoczony co najmniej częściowo składnikiem zdomi
nowanym w postaci otoczki, której grubość jest mniej
sza od 10 mikrometrów. 

Wynalazek może być stosowany do wykonania sto
pów w st a nie nadplastycznym o dużej szybkości od
kształcania, większej od l OG% min- 1• (5 zastrzeżeń) 

C23G P.215650 13.03.1979 

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali NieżC'Ia znych 
,.H utmen", Wrocław, Folska (Ja n Marzec, J an Ko
walski, Krzysztof Czerwony). 

S pcsób przygotowania prętów z mi~<lzi i stopów 
miedzi do ciągnienia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapobiegania ko
r ozji i brudzenia się pn~tów. 
· Sposób polega na ty m, i.e w ytrawione w kwasie 
s iarkowym oraz wypłukane w w odzie i roztworze 
płynu do m ycia naczyń pręty mosiężne według wy
nalazku zanurza się w oleju, korzystnie oleju wa
zelinowym o te mperaturze od - 5°C do 40°C przez 
okres co najmniej 3 minut. (l zastrzeżenie) 

C25D P. 215607 14.05.1979 

I ns tyt ut Efektywnośc i Wykorzys tania Materiałów, 
Dąbrowa Górnicza , Folska (Władysław Michalik, Mał
gorzata Klime k, Leszek Gablankowski, Henryk Dzie
d zic). 

Sposób anodowej ochrony pned korozj~ chłodnic 
płaszczowo-rurowych dla kwasu siarkowego 

Wynalazek rozwiązuje .zagadnienie poprawienia 
trwałości powierzchni wewnętrznej płaszcza chłodni
cy przy zastosowaniu potencjostatu o małej mocy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że we
wnGtrzne powierzchnie pł a szc za ch~odnicy oraz ze
wn •. t rzne powierzch nie rurek przebiegających przez 
chłodnicę podda je się na jpierw działaniu potencjału 
akt:,.wnego EA z zak~·es :.J od - 750mV d o -600mV 
a następnie dopiero skokowo dziaia n iu potencjału pa
sywnego Ep z zakresu -250mV do +4.00mV. 

( l zastrzeżenie) 

C25D P. 215861 24.05.1979 

Folitechnika Lubelska, Lublin, Insty tut Tele- i Ra
diotechniczny, War szaw a , F olska (Zb igniew Rataje
wicz, Józef Sowa, Janusz Górczyński). 

Sposób i ur:.ządzenie do elektrochemicznego 
otrzjcmywania powłok w polu ultradźwiękowym 

Wynalazek rozwiązuje zaga dnienie szybkiego uzy
skiwania jed norodnych i równomiernych powłok me
talicznych. 

Spos'ób według wynalazk u polega na tym, że przed
mioty za wieszone w kąpieli wykonują ruc h po obwo
dzie elipsy, kt órej k rótsza o3 zawarta jest w grani
cach 0+5 cm, a dłużs za w granicach 2+10 cm. Je
dnocześnie przedmioty nadźwiękawiane są wiązkami 
pola ultradźwiękowego biegnącymi naprzemianlegle 
względem płaszczyzny zawieszenia przedmiotów. 
Urządzenie według wynala zku charakteryzuje się 

t ym, że szyna katodowa (3), na której zawiesza się 
pokrywane przedmioty, ma z obydwóch stron znany 
na pr;d nadający jej ruch po obwodzie elipsy o krót
szej os i zawa rtej w gra;1icach 0+5 cm i dłuższej -
w granica ch 2+10 cm, oraz naprzemianlegle umie
szczone p rzetworniki ultradźwiękowe (4 ) trafiające na 
przerwy w wyciętych lub d zie lonych a nodach (5). 

(2 zastrzeżenia) 

. !'~ 
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D01G P. 215303 30.04.1979 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych, Łódź, Folska (Wiesław Kowalczyk, 
Bohdan Stasz) . 

Głowica układająca taśmę z włókien w garze 
maszyny włóklenniczej 

Głowica układająca taśmę z włókien w garze ma 
szyny włókienniczej wyposażona jest w wałki (2) po-

dające, rurę (3) zamocowaną w tarczy układającej (ł). 
T a rsza układająca (4) współpracuje z nieruchomą pły
tą (6), na której umieszczona jest dysza (7) ze szcze- · 
liną (8) połączoną z przewodem (9) doprowadzającym 
sprężone powiet rze. S zczelina (8) współdziała z row
k iem (10) utwor zonym w powierzchni czołowej tarczy 
układającej (4) na niewielkim kącie obrotu t arczy 
układającej (4). 

P o napełnieniu gara (5) taśmą (l) strumień po
w ietrza wprowadzony przewodem (9) do szczeliny (8) 
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i współdziała jącego z nią rowka (10) powoduje zer
w:m ie taśmy (l) włókiennej p n.cs•Jwaj::;cej siG w ru
rze (3). (l zastrzeżenie) 

DOl II P. 214859 11.04.1979 

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego ,.Bistona", Łódź, 
Polska (Kazimierz K aspcrck, Stefan Celnik, Józe f 
Opa la, J a n Piecil, Bogusiaw Wziątek). 

Urządzenie do otrzymywania na·woju na skręcarce 
do t eksturowania przędzy 

Urządzenie według wy na lazku jest przeznaczone do 
Qtrzymywania nawojów o twardości powyżej 50° Sh 
z przędzą o wysokiej puszystości, małej liczbie rów
n owagi skr~tu, dobrej równomierności grubości i do
brym stopniu sk<;dzierzawien ia, a n~,dto łatwo odwi
jalnym w następnych fazach t echnologicznych. 
Urządzen i e złożone z wielogarbnej krzywk i (1), rol

k i (8) z dźwignią (9) w odzika (10) przędzy oraz łą
cznika (4) połączonego z cięglem {5) uchw yt u (6) cew
k i (1) j r st doda tkowo wyposażone w połączony roz
ł::tcznie z krzywką (t) profilowany krążek (2), które
go jedna z powierzchni przylega do powierzchni robo
czej krzywizny garbu kr zywki (l) mającego zarys l u
ku kola o promieniu podstawowym, przy czym środek 
kqżka (2) znajduje się nie niżej niż zarys krzywizny 
1.:go ga: bu . (2 zastrzeżenia) 
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P.215332 30.04.1979 

Cent ralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ma&zyn 
Włókienniczych ,.Polmatex-Cenaro", Łódź, Polska 
(Krystyna Glombińska, Danuta Kozłowska-Kowalczyk, 
Marian Michalak). 

Urządzenie do pneumatycznego wytwarzania przędzy 

Urządzenie do pneuma tycznego wytwarza nia przę
dzy stanowi nieobrotowa dzielona komora (l) w 
kształcie walca, zamknięta z jednej strony wkładką 
(2) z osiowym kanałem (7) odprowadzającym wytwo
rzoną przędzę {8). Wkładka (2) zaopatrzona jest w 
dźwiękochłonną nasadkę (9) w kształcie tulei z wy
stępem (l i). Tuleja ma wewn::ttrz odpowiednio ukształ
tow:mą rezonansową komorę (10) i zamocowana jest 
na wcisk na wolnym końcu wkładki (2). Tuleja zam
knięta jest dźwiękochłonną uszczelką (12), w której 
urr.icszczony jest prowadnik (13) z kanałem (14) od
prowadza j:jcym wytworzoną przędzę (8). Komora (l) 
7. r rzeciwne j strony połączona je st ze źródłem pod
c ić !lienia powic crza oraz posiada na obwodzie styczne 
k <l naly (5) dolotowe pow ietrza i styczny kana ł (6) do
prowadzający włókna. Na k orpusie komory (l ) u mie
S7Czona jest dwuc~ęściowa osłona (15) wyciszająca 
sw m powietrza zasysanego przez dolotowe kanały (5). 

(l zastrzeżenie) 

D 0 3D P. 214885 13.04.1979 

VTK "Angel Ka ntscher", Trjavna, Bułgaria. 

Urządz~nic do s terowania układem osnowa - tkanina 
w procesic tkania 

Urządzenie do s terowania układem osnowa-tkanina 
w procesie tkania zawiera krzywkę (6) zamocowaną 
nastawnie do zębatego koła łańcuchowego (7), które 
jest za mocowane sztywno na '..vale (4). Kolo łańcucho
we (7) jest połączone za pomocą łańcucha (21), zęba
tego k ola łailcucllowego (20) i ta r czy zębatej (19) ze 
::;p rzc:t;lem e:ei~trom;.~gnetycznym (18). 

Urz<\cizenie zaw iera także rękojeść (13) zamocowa
ną na osi (14), na k tórej do osi zamocowa na jest 
sztywno k rzywka (12). Obok krzywki (12) usytuowane 
są wyl ::tczniki blokujące (10, 11) połączone elektrycz
n ie z silnikiem elektrycznym {15) i sprzęgłem ele
ktromagnetycznym (18). (2 zastrzeżenia) 

FIS . 1 
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D06F P. Zl4S9S 12.04.1979 

Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń 
Pralniczych "PRALFA-WUTEH " w Tarnowie Zakład 
nr 2, Kielce, Polska (Konrad Zaczek, Zdzisław Wrona, 
Andrzej Wrona). 

Elektromechaniczny układ do nastawy programu 
pracy maszyny pralniczej 

Przedmiotem wynalazku jest elektromechaniczny 
układ do nast awy programu pracy maszyny pralniczej 
z krzywkowym przkaźnikiem programowym, który 
uniemożliwia powstawanie stanów awa ryjnych przy p o
wtórnym włączeniu programu nie od początku cyklu. 
Układ charakteryzuje się tym, że do przeka.źnika 

programowego (l) podłączono s ilnik (5) z przekładnią 
przyspieszającą (6) oraz sprzęgło samoczynne jedno
kierunkowe (8). Napęd bębna krzywkowego (7) po
przez przekładnię przyspieszającą umożliwia szybki 
wybór odpowiedniego programu pracy maszyny p raln i
c zej z pominięciem przekładni wolnoobrotowej (15). 

(2 zastrzeżenia) 

/J. 

l 
L_ _ _ _ __ . 

~/g. t 

D06M P. 221208 T 03.0.1.1930 

Uniwersytet Sląski, Katowice, Polska (Ludomir To
kaszewski, Henryk Gęga, J erzy Ossow ski). 

Sposób uzyskiwania na tkankach naturaln ych 
i syntetycznych trwalej, niespieralnej apretury 

o działaniu w ielofunkcyjnym 

Przedniotern w ynalazku jest sposób wytwa rza nia 
n a dowolnych tkaninach natural nych lub syntet ycz
nych trwałej, n iespieralnej apretury wi elo l'unkcyjnej, 
nadającej t ym tkaninom cech antysta tycznych, prze
ciwkurczliwych, przeciwmnących i hydr ofobowych. 
gnację tkaniny w ykonuje się dwuct apowo, przy czym 
w e ta pie pierwszym tkaninę nasyca się za pomocą 
chlorow anego ole ju me tylosilikonowego o zawartości 
20 d o 35°/o chloru , a następnie po lekkim odciśnięciu 
na walcach nadm iaru odczynnika , wprowadza do 
kąpieli drugiej i naniesione na włóknach chlorowa
ną polimetylosiloksany podda je się hydrolizie za po
mocą wodnego 10 do 20°/o roztworu wodorotlen k u 
sodowego, 20 do 250fo wody amoniakal nej lub 
roztworu a min organicznych, w temperaturze 60 do 
100°C, w przeciągu 30 sekund do ki lka m inut, za
l eżnie od stopn ia sch lorowania oleju s ilikonowego, 
stężenia zasady w kąpieli hydrolitycznej i t empera
tury, po czym tkaninę z gotową już apreturą dokła
dnie płucze się w wodzie, ce lem odmycia nadm ia r u 
zasady użytej do h ydrolizy. (l zastrzeżenie) 

D21C P . 215083 21.04.1979 

Inst yt ut Celu lozowo-Papierniczy, Łódź, Polska (Ha 
lina Stupińska, Wacław L1chock:i). 

Sposób wytwarzania masy celulozowej, niebielone j 
o podwyższonej wydajności 

Przedmiot em w ynalazku jest sposób wytw a rzania 
masy celulozowej niebielonej o wydajności 51-520fo, 
przez roztwa r zanie drewna alkaliczną c ieczą w a rzel
ną zawiera jącą sia rczek i wielosiarczki sodowe. Do 
cieczy warzelne j (} temperaturze n ie niższej niż 80°C 
doda je s ię siarkę elementarną w ilości 0,1 = 2 ,61/e w 
odniesieniu do drewna, w zależności od wyjściowej 
siarczkowości ługu białego. 

Uzyska na masa pod względem własności odpowia 
da tradycyjnym masom siarczanow ym. Proces jej 
wytwrzania nie powodu je też większego za nieczy
szczenia środowiska niż proces siarczan owy. Masa 
może być przera bia na w stanie niebielonym a le na 
daje siq również do bielenia. (3 zastrzeżenia) 

/ 

D21C P . 219837 23.11.1979 

Pic rwszcr'lstwo: 27.1 1.1978 - Kana da (3W951) 
22.05.1979 - RFN (nr 2920731) 

Bau u nd F orschungesegesellschaft Thermofr m A.G., 
Murten Fribourg, Szwa jcaria (Laszlo Paszner, Pei 
Ching Chang). 

Sposób przeróbki chemicznej llgnocelulozy 

Lignocelulozowe materiały roś li nne podda je się 
obróbce wodnym r ozt worem a lkoholu zawiera jącym 
katalizator i przekształca we włóknistą ' masę celu lo
zową o na jlepszych właściwościach, wyraża jących s ię 
małą zawartością resztek ligniny i wysoką pol idy
spersyjncścią ce lul ozy. K or zystny m rozpuszc zalnikien'l: 
j est metanol a ja ko katallza tor stosuje się sól m etalu 
rozpuszczalną w mieszan inie wody i a lkoholu lu b 
sól m etalu i małą ilość mocnego k wasu n ieorganicznc
go. Proces pr owad zi się w naczyniu ci śn i eniowym w 
tem peratur ze 130 - 210°C, korzystn ie 190 - 200°C,. 
w ciągu od 15 minut do pona d jed nej god ziny. 

Korzystny stosunek drewna do roztworu w::rzel
nego wynosi od l : 4 do l : 20, kor zystn iej l : 5 do 
l : 10, a stosunek r ozpuszczal nika d o w ody od 80 : 20 
do 20: 80, korzystnie od 60 : 40 do 70 : 30. J a ko kat <'. 
lityczną sól stosuje się chlorek, s iarczan lu b azotan 
wa pnia, m agnezu lu b baru, które to wie sq r ozpu
szczalne w wodzie i użyteczne w stGżcniu 0,005 - 1,0 
m ola . Korzystne· stężenie soli dla drewna t wardego 
wynos i 0,025 do 0,1 mola a d la drew na miękk iego· 
od 0,05 do 0,2 mola . Dodatek do kataliza tora mocne
go kwasu nieorg<Jn icznego o anionie korzystnie, ale
nickonicc;·nic, tak im ~u mym jak w ~l 'Jsowancj soli , 
w stqżeniu 0,0005 - 0,008 normal nym, zw iqksza , w 
przypadku warzenia t r udnych do deligpifik<.Jc j i ga
tunków drewna z d rzew iglastych, szybKość i stopień 
clelignifikacji bez zauważalnego uszkodzenia celu lozy. 

Z ł atwości ą otrzymuje się 54 - 560fo wydajności 
m asy ce lulozowe j z drew na miękkiego, o liczbie 
Ka ppn 3!) i lepkości wed ług T APPI (0,5 g) 20 cP, 
pr zy czasie warzenia wyn'Jszqcym ~5 minut. Na t omi st 
z dnewa osikowego otrzymu je się z wydajności'! 
620fo masę celulozową o liczbie Kappa 25 i lepkości 
wed ług T APPI 22 cP. 

Sposób według wynalazku charakter yzuje s ię wy
soką wydajnością odzysku rozpuszczalnika i w~ tq
caniem nic zdegradow ane j s proszk owanej ligniny o
niskim ciężarze cząsteczkowym, r ozpuszczal nej w 
wielu rozpuszcza lnik ach organicznych. Na tomia st w 
wodnym 1·oztworze pozosta je część wc;glowoda nów, 
przekształconych w monomery oligamery podczas. 
clel ignif ikacji substra t u. (23 znstrzeżenia } 

D21F P . 215346 03.05.1979 

Greenba nk Cast Dasalt Engineer ing Compa ny 
Limited, Black burn, Wielka Brytania. 

Pokrywa cylindrów suszących m aszyny pa}Jierniczej 

Pokr ywa cylindrów suszących maszyny papier ni
czej z«wiera ramę składa jącą się z r ur p oprzec;znych 
(2), r ur wzdłużnych (2a) i rur p ionow ych (2b), o prze-
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kro ju prostok :j tnym lub kwadratowym, przez które 
przepływa podgrzane powietrze, doprowadzane do dysz 
(9) usytuowanych omiędzy t;yl indrami suszącymi ( l ), 
dmuchawę zasilającą (4) oraz dmuchawę wylotową 
(S) usytuowaaych pomiędzy cylindrami su szącyr:1i (l ) 

Ponadto pokrywa za wiera nachyloną membran~ 
(U), rozdzielającą wnętrze pokrywy na komorę grze
wczą i komorę cylindrr)w, wymiennik ciepła (7 ), oraz 
baterię (lO) grzejników parowych (12), usytuowane w 
komorze grzewcz?. j, kana ł doprowadzający wilgotne 
powietrze z komory cylindrów do komory grzewczej, 
oraz zawór tłumiący (13), sterujący przepływem po
wietrza pomiędzy komorami, przy czym wszystkie te 

· elementy są zamknięte w obrębie pokrywy. 
(3 zastr ze l-enia) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GORNJCTWO 

E Ol C 
1305S 

P . 214731 06.04. 1979 

Okręgowy Zakład Transportu i Maszyn Drogowych, 
Olszt~· n, P olska (Roman Kamiński, Kazimierz Sma
gaj, Antoni Bonarowski, Janusz Sperczyńsk i , Kazi
mierz Swiątkowski). 

MaJowa rka clo pasów n a jezdni 

Wyna!ezk rozwiązu je zagadnienie opracowania ta
kie j konstrukcji malowar ki , k tóra umożliwi malowa
nie dow ol nego ukł::Jdu linii stosowanych do znako
wania środ ka i sk raju je zdni ora z będzie nieza wodna 
w działaniu i p rosta w obsłudze . 

Fig . 3 

Fig. 6 .. 

MaJowarka składająca się z dwóch zbiorn ików far
by z mieszadłami zbiornika r ozpuszczaln ika, s ilnika 
spa linowego napędzającego sprężarkę powietrza, bloku 
malującego i układu a utomatycznego sterowania cha 
r a kteryzu je się tym, że ma b lok malujący składa
jący się z czterech ta rcz (12) ograniczających malo
wa ne pasy, które są zamocowane na wałku (13) 
wspartym na dwóch kołach jezdnych (14), a pomię
dzy t arczam i umieszczone są trzy pistolety n atr ysko
we (1 1) farby. Układ automatycznego ster ow ania ma 
metalowy wałek , (18) programatora z wypełnionymi 
izolatorem, obwodowymi rowkami (20), co powoduje. 
że styki (19) elektrycznego układu sterującego styka
jąc się z meta lem przewodzą, a stykając się z izo
latorem - nie przewodzą prądu sterującego pracą 
pistole tów natryskowych (11) fa rby. (l zastrzeżenie) 

EOl C P. 215763 22.05.1979 

Maria Milewska, Bielsko Biała, Ger ard Kuźnik, 
Ryl.Jllik, P olska (Maria Milewska, Gerard Kuźnik). 

K onstrukcja nawierzchni drogowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
k onstrukcji nawierzchni d rogowej dostosowane j do 
r zeczywistych obciążeń , zwłaszcza w przekroju po
przecznym . 

Nawie rzchnia według wynalazku składa się z ele
mentów o zmie nne j grubości (l) i (2). Element po
g rubiony (2) zna jduje si~ w p rzekroju poprzecznym 
je zd ni w miejscu na jbardzie j obciążonym r uchem 
według rozkładu obciążenia ruchem w przekroju po
przecznym je zdni w szczególności współosiowo z od
powied nią wartości!l oczekiwaną (3) rozkładu obciążeń, 
a element oszczędnościowy ( l ) znajduje s ię w po
zos tał ych miejscach przekroju poprzecznego jezdni. 
Stosun ek elementu oszczędnościowego (l) kształtuje 
się w gra nicach od 100/o do lOGOfo elementu pogru
bionego według odpowiedniej miary, w szczególności 
grubośc i za stępczej na wierzchni i w zależności od 
położe-nia elementu oszczędnościowego ( l ) w przekro
ju poprzecznym jezdni oraz rozkładu obciążenia r u
chem. (2 zastrzeżenia) 

~~~'1"1.~~~~~~-lk;:J:m( w-,,L._.J :ililUJlliffiill.L_. '~J<;cilil 
\--- 1- , --r ---l----11---f-.-J 

\ -.L !\.L i'u. i .J1 
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E04B P . 215528 12.05.1979 

SK "Agrostroj", Sofia, Bułgaria (Georgi Stojanov 
Kasakov, Beltscho Nikolov Dimitrov, Stefan Bek 
tschev Russev, Michaił Dimitrov Bontschev, Javor 
Georgiev Simov, Georgi Stojanov Simov). 

Kopula metalowa i sposób montażu kopuły m etalowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
uproszczonej konstrukcji kopuły o zmniejszoaej ma
teriałochłonności oraz skróconym czasie jej montażu. 

Kopula metalowa, zawierająca profilowane płyty 
trapezowe, połączone z górnym elementem ł~czącym 
o kształcie kolistym i z usytuowanym południkowo 
żebrami nośnymi według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że boki podłużne profilowanych płyt trape
zowych (l) mają krawędzie o profilu po<.lobnym do 
profilu kątownika, a drugi bok tej samej płyty tra
pezowej ma krawędź o profilu podobnym do pro
filu ceownika, przy czym płyty trapezowe (l) są 
połączone z usytuowanymi południkowo profilowa
nymi żebrami nośnymi (2), które mają część ukształ
towaną prosto oraz część ukształtowaną o profilu 
ceownika i częścią żeber nośnych (2), ukształtowaną 
o profilu ceownika połączoną szt ywno z co najmniej 
jednym, usytuowanym współśrodkowo pierścieniowym 
okręgiem (3). 

W sposobie według wynalazku, na walcowej ścia
nie części podpierającej kopułę ustawia się poziomo 
i promieniowo belki montażowe, które są połączone 
przegubowo z górnym elementem łączącym (6), po 
czym na belkach montażowych umieszcza się współ
środkowo co najmniej jeden pierścieniowy okręg (3), 
a górny element łączący (6) podnosi się w gór~ do 
chwili, kiedy dolne końce belek montażowych nie 
przejdą na wewnętrzną stronę walcowej ściany czę
ści podpierającej kopulG i nie ustawia s ię w wyzna
czonych uprzednio miejscach na wewnętrznej stronie 
tej ściany, a następnie montuje się kolejno profilo
wane żebra nośne (2) oraz profiiowane płyty trapezo
we (l) i dokonuje się połączenia t ych żeber nośnych 
(2) ze współśrodko usytuowanymi pierścieniowym i 
okręgami (3), za pomocą elementów mocujących , jak 
również dokonuje się połączenia profilowanych pł~'t 
trapezowych (l) z profilowanymi żebrami nośnymi (2) 
przez wspólne ich odkształcenie boczne, a na ]wni•~c 
przeprowadza się demontaż belek mo;,taiowych. 

E04B 
E04C 

P. 215529 

(:3 zastrzeżu!ia) 

12.05.1979 
.?. 

Rene, Pierre Soum, Toulouse, Francja. 

Plyta stropowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji płyt st ropowych z betonu o dużych wy
miarach, utworzonych z elementarnych płyt prefa
brykowanych, opartych bezpośrednio na słupach bez 
konieczności użycia belek i łatwych do transportu. 

Płyta według w ynalazku zawiera co najmnie j trzy 
wielokątne płyty elementarne (1, 2, 3), ułożone do
okoła punktu centralnego (C), co najmniej trzy części 
kotwiące (8) usytuowane w pobliżu centralnego pun
ktu (C), z których każda jest zatopiona co najmniej 
częściowo w płycie elementarnej (1, 2, 3), jeden cen
tralny organ !(lezący (9) umieszczony między płytami 
elementarnymi (1, 2, 3) i mechaniczne środki (10} 
do łączenia centralnego organu (9) z częściami ko
twiącymi · (8). (7 zastrzeżeń) 

E04B P. 215552 12.05.1979> 

Sląskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Prze
mysłu, Katowice, Polska (Zygmunt Kotarski, Stani-·· 
sław Kozłowsk i , Jan Lesiecki). 

Sposób wykonania obiektów żelbetowych 
monolityc;tuycb, zwłaszcza w budownictwie 

przemysłowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmmcJszania 
pracochłonności robót ciesie lskich i zbrojeniowych 
or az skrócenia cyklu wykonywania robót obiektó\v 
żelbetowyc !"l . · 

W sposobie według wynalazku prefabryk owane ele
me nty (l) i (2) montuje się jako elementy konstruk
cyjne, spełniające równocześnie funkcję deskowań. 

Przed połączeniem elementów (l) i (2) poprzez pręty 
łączące (3) stężająco-rozporowe uzupełnia się zbroje
nia w rdzeniu betonowym (4) wylewanym na mo
kro. Całość tak wykoi>anej konstrukcji stanowi ele
ment monolityczny. 

fIG. 1 
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Sposób według wynabzku może mieć zast 030v.'a ·
nie w budowie obiektów inżynierskich, takich j :1 k: 
ściany oporowe, t u nele, kana ły i zbior niki. 

· ( l zastrzeżeni~) 

E04B P. 215684 16.05.1979 

Biuro Studiów i Projektów Przemyslu Włókienni 
czego, Łódź, Polska (K azimierz H illeb t·and , J ózef Dą
browski, Maria n Stefat'lski, Leszek Dur ys)_ 

Konstrukcja nośna przegrody, zwłaszcza 
dźwiękochłonnej 

Konstrukcja według wyna lazk u składa się z ele
mentów nośnych {l) i (2) połączonych zaciskowymi 
łącznikami (3) i (4 ). Połączenie elementów skłaoo
wych przegrody możliwe jest dzięki specja lnemu 
ukształtowaniu elementów nośnych (l) i (2) oraz ł ą 
czników (3 ) i (4). P r zegroda tworzy otwartą konstru
kcję kratową, wykonaną z elementów meta law ych 
lub szt uczn!:'go tworzywa, którą można pod\v icszać 
i/lub ustawiać w pomieszczeniach przemysłowych. 
na dowolnej wysokości i w d owolnych układach 
p rzestrzenych. 

Wynala zek rozwiązu j~ zagadnienie zmniejszen ia zu
życia materiałów oraz uproszczenia monta żu kon
strukcji nośne j , poprzez w yelim inowa nie poh1cze:l 
śrubowych i nitowanych. (3 zas tr .:eżen ia) 

E04B P . 221584 T 25.01.1 980 

Folitechnika War szawska, Wa rszawa , Polska (To
masz Ziemsk i). 

Element do łąćzcnia ścian oslonowych 

Wynalazek rozwiązuje za gadnienie za pewnienia 
trwałego połączen ia mechanicznego ścian osłonowych 
l zwiększe nie ich właściwości t er moizolacyjnych. 

Element według wynala zku ma długość odpowiada
Jącą wysokości kondygnacji, w przek roju poprzecz
nym ma on środkową czt::ść (5) i d wa czop~ (6) na 

Fi'G.3 

dwóch przeciwległych powier zchnia ch bocznych, k tóre 
są wprc wadzone w odpowied nie rowk i oslonowych 
ści;- n (l) i (2) . Element łączy ściany mecha nicznie 
i równocześnie izoluje ciepln ie odcinek , n::t którym 
zna jdu ją się slupy (7) dwóch S<lsiad uj '!C.YCh ze sobą 
ustrojów pr zestrzennych. (l zastrzeżenie) 

EIHB P. 221585 T 25.01.1 980 
EO~H 

P olitechn:ka Warszaw~i:a , Wa rszawa, Folska (To
m asz Zi emski). 

Spositb budowania domów mieszka lnych 
i jrl:norodzln r.ych i zesta w ust rojów 

t;rzcstrzr nnych do r ea lizacji t r go sposobu 

\ Vynalnze:k r ozw i:1zu je zngad nienie możl iwośc i mon
t owa n b ustr ojów p rze st :·zcn•1ych zarówno bezpośre
d n io w f;1bry r u j:lk i w montowa ni poli c:onowej ora z 
zagadnienic optym alnego w ykonys tania p rzestrzeni 
ładunkowej podczas t ranspor tu ich na plac !:udowy. 
Według w ynalazku domy zest;n via ~i<: z przestr zen

nych prostopadłościennych ustro jów ko:1strukcyjnych 
spor:u:dzonych z belek (1), sł upów (2) i lącz<] cych 
je sztyw no e lementów (3). Slupy i belk i S<l wyk "na 
ne z pu~tych p rofili za mk n;<:tych. Ustr oje zestaw i<\ s i<: 
s zer egowo w j~'d nej lini i lu b z wysuni<;tym lub 
cofniętym licem i ł tJ cz~l p:·zy użyciu spe cja lnych cle
medów ;-l:Jcznych. W k ic runku pionowym us tr oje 
zest awia się ze sobą z przcsuni<:cicm o calą lub pół 
k ondygnacji i łączy ze sobą przy użyciu odrębnych 
płyt łącznikowych. S tosuje si<; dw ie gru py ustrojów 
k ons trukcyjnych. Przy jednakowej szer okości, odpo
wiadającej sk ra jni drogowej, jedne ma j:1 półtora
krotną a drugie dwukrotq długość. (6 zastrzeżeń) 

20 
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E04F P. 215356 03.05.1979 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Ma
teriałów Budowlanych "ZREMB", Wrocław, Folska 
(Władysław Mirocha, Stanisław Stembalski, Stani-
sław Tomczyk). ' 

Rdzeń ustalający otwory drzwiowe w budownictwie 
monolitycznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania dużej 
dokładności w odniesieniu do równoległości oraz pro
stopadłości boków otworów. 
Hdzeń według wynalazku charakteryzuje się tym, 

że wyposażony jest w dwa rozpieraki ustalające (5) 
usytuowane w dolnej i górnej części między belką 
szeroką (l) i belką wąską (8), które wykonane są 
w postaci teleskopu z możliwością regulacji szerokości 
rozstawu belki szerokiej (l) i belki wąskiej (8). Re
?:'.'l:lc.ię z<J pewnia ~~uba dwustronnie nagwintowana 
(11) współpracująca z tulejami z gwintem wewnę
trznym (9), przy czym każda z nich ma gwint wy
konany odmiennie, to znaczy lewy i prawy. Efekt 
zbli'l.cnia lub oddalenie od siebie obydwu belek (l) 
i (li) uzyskuje si~ za pośrednictwem pokrętła regu
l3cji szerokości {4) w wyniku obrotu śruby dwu
stronnie gwintowanej (11). Regulację belek szero
kiej i wąskie j (1) i (8) w pionie, zapewnia śruba 
podstawy (3) współpracująca z nakrętką wyposażoną 
w pokrętło regula cji wysokości (4). (2 zastrzeżenia) 

E21C 
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P. 215019 18.04.1979 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Krak0w, Polska (Jerzy Kicki, Czesl u.w Kajda, 
Franciszek Krok, Stanisław Takuski, Marian Winiar
czyk, Lech Sobota). 

SptJsób wybieral!ia rudy z filarón· 
międzykomorowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego całkowite wybieranie rudy 
z fila rów 

Sposób wybierania rudy z filarów (l) międzyko
morowych polega na dwetapowym burzeniu, przy 
czym w pierwszym etapie burzy się część przystropo
wą filt~a (l) zaś w etapie drugim pozostałą· jego cz~ść. 
W pierw;;zym etapie drąży siG chodnik filarowy (2) w 
spągu fillra (l) lub nieco pomzeJ jako wyrobi
sko o minimalnym przekroju, umożliwiające wiercenie 
otworów strzałowych (7) zaś chodnik podfilarowy (4) 
drąży się na poziomie chodników podkomorowych 
(3). Chodnik podfilarowy (3) z filarowym (4) łączy 
się za pomocą wcinek (5) i szybików zsypowych (6) 
o przekroju kwadratowym lub prostokątnym, styka
jących się koronami. W drugiej fazie powiększa się 
przekrój chodnika filarowego (2). 

Celem uzyskania maksymalnego przekroju wypu
szczania. Następnie przystępuje się do wier cenia peł
nych wachlarzy otworów strzałowy (9) w części dol
nej (10) filara (1). 

Burzenie filara (l) w drugiej fazie przebiega tak 
aby urobiona ruda pokryła całą powierzchnię korony 
danego leja. (3 zastrzeżenia) 

E21C P . 215743 19.05.1971ł 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górn ictwa Surow
ców Chemicznych, Kraków, Folska (Juliusza Koh
sling, Edward Dukała). 

Sposób udostępnienia złoża 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu 
potrzebnego do udostępnienia, złoża, w podziemnych 
kopalniach górnic z} ch. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że z je
dnego z głównych wyrobisk poziomych istniejącej ko
palni (l) eksploatującej dane złoże w korzystnej odle
głości pionowej prowa dzi się przekop (2) badawczo
przewozowy, _z k tórego wykonuje się podstawowe roz
ciQcie przyszłej k opalni (3). Z przekopu tego prowadzi 
się kapitalne wyrobiska (4) nowej kopalni a z nich 
chodniki (5) poprzeczn o-badawcze do granic złoża 
i równocześnie przystępuje się do głębienia szybu (6) 
z powierzchni i nadsięwłomem z przekopu (Z) ba
dawczo-przewozowego, (l zastrzeżenie) 

E21C P. 215889 25.05.1979 

Piotrowicka Fabryka Maszyn "FAMUR", Katowice, 
Folska (Henryk Niesyto, Józef Kubis, Stefan Błasz
kiewicz). 
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Ciągnik hydrauliczny maszyny górniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon
strukcji ciągnika. 
Ciągnik hydrauliczny o obiegu zamkniętym we

dług wynalazku charakteryzuje się t ym, że ma ka
dłub (l), w którym zabudowany jest jeden zawór 
bezpieczeństwa (3) i jeden przełącznik przepływu (2) 
tak połączone ze sobą, że tworzą komorę cylindryczną 
(!a) w której kulka (4) dociskana przez ciecz pod 
ciśnieniem uszczelnia gnia zda (2b) i (2c), zależnie od 
kierunku przepływu cieczy. Kierunek przepływu du
je wychylenie kadłuba (lO) pompy {9) w kierunku 
(Wl) lub {W2). {2 zastrzeżenia) 

Z%1D P . 215117 24.04.1979 

Sachtinsk ij Nau~no-Issledovatelskij i Projcktno
·Konstruktorskij Ugolnyj Institut imeni A. M. Terpl
goveva, Sachty Rostovskoj oblasti, Związek Socjali
stycznych Republik Radzieckich {Stopa n Stepanović 
Lilvinenko, Vita lij Konstantinovi~ Sulev, Antoli j Pc
trovic Bondarenko, Vladimir Dmitriev~ Turuk) . 

PrzyJtrycie mocujące 

· Wynalazek rozwiązuje zagadnienic umożliwicni :l 
mechanizacji wydobywania cienkich pokładów w pod
ziemiach kopalń. 

. Przykrycie mocujące zawierające przednią sztywną 
część {l) i tylną sztywną część {2), które są umiesz

. czone na stojakach (3) i (4) oraz pohJczone przegu
bem (5), w który wmontowany jest sprężysty element 

' (&) według wynalazku charakteryzuje się tym , że na 
sztywnych częściach (l) i {2) na stronach obr acanych 
jedna w drugiej , wykonano wpusty {7) i {8), przy 
czym wpust {7) jest przeznaczony dla usytuowan ia 
końców sprężystego elementu {6), zaś wpusty (8) cha 
rakteryzują się tym, że ich powierzchnie stanowią 
zewnętrzną powierzchnię {9) przegubu {5). 

Przegub {5) ma oś dla wielu pionowo usytuowanych 
płytek (10) mających występy (11) i połączonych mię
dzy sobą płaskim elementem (12) usytuowanym na d 
sp:-ężystym elementem (6) w taki sposób, ż;: płaski 
element (12) przykrywa przestrzeń m!ędzy częściami 
{1,2) przykrycia, a jego zewnętrzna powierzchnia sta 
nowi z zewnętrznymi powierzchniami sztywnych 
części {1,2) przykrycie całej powierzchni. 

E21F 
H02B 

P. 215257 

(3 zastrzeżenia) 

27.04.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechani
zacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Kato
wice, Polska (Zbigniew Kowalski , Henryk Pudcłko). 

Górniczy rozłącznik siccłowy 

F r zP.C:miotem wynalazku jest górniczy rozłącznik 
sieciowy przeznaczony do ochrony od skutk ów zwarć 
między!azowych, zwarć doziemnych i przeciążeń sic
ci elektroenergetycznych zwłaszcza w podziemia ch 
kopalń. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
trwałości łączeniowej i mechanicznej rozłącznika oraz 
zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa obsługi w 
warunkach ruchu m;.;szyn i urządzeń. 

Górniczy rozłącznik wedlug wynalazku ma w to
rach głównych próżniowe łączniki ( l) pGiut:?OIH' p~·zv 
pomocy zespołu zamka {II) z napędem elektromagne
sowym (III) i wyzwalaczem napięciowym (1\') N <1 Z 
przekaźnik nadmiarowo-prądowy (V), przy czym ob
wód napędu elektromagnesowego (III) równolegle po
łączony z obwodem wyzwalacza nap iE; ciowego (IV) 
poprzez zestyk zwierny wyzwalacza napic; ciowcgo 
{IV) i zestyk razwierny o opóźnionym dziaia niu na 
pędu elektromagnesowego (III) jest pulqczony do 
źródła zasilania napięciem pomocniczym p rzy pomo
cy szeregowego obwodu, który zawiera zespół łączni
ka prądu stałego (VI) zbocznikcwany zespołem k o
muta cji wymuszonej (VII), łącznik zwicrny pomocni
czy napędu elektromagnesowego {III) zbocznik cwany 
łącznikiem zwiernym zespołu sterowania impulso
wego (VIII) i zespół łączników razwierny i zwier
ny przekaźnika nadmiarowo-prądowego (V), a pona d
to ma zespół kontrolny układu w yh)cza j<}t:ego {IV) 
i zespół sterowniczy (X). Zespół sterowniczy (X) jest 
połączony z zespołem kontrolnym układu wyłqcza
jąccgo (IX), a zespól kontrolny ukłaciu wylączaj<)ce
go (IX) 1. zespołem sterowania impulsowego {VIII) 
jest połączony z zespołem łącznika prądu stalego 
(VI), a człon zwarciowy przekaźniku nadmiarowo
-prądowego {V) z zespołem komutacji w ymuszonej 
{VII) pon:.:dto próżniowe łączniki (l) ora z l ~J<: ;•.n i :;: i 
zw:e:·::j' i ro?.w!erny napędu e!ektromag:Jesov,·er,o H l) ~l 
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utrzymane w stanie przestawionym zespołem zamka 
(11) i w yzwalnczcm napięciowym (IV), przy czym mię
dzy zespołem komutacji wymuszonej (VII) a zespo
łem lwntrolnym układu wylączającego liX) istnieje 
połączenie sprzE:żenia zwrotnego. (3 zastrzeżenia) 

E21F P . 215885 25.05.1979 

Wytwórnia Maszyn Górniczych "Niwka", im. M. No
wotki , S0snowiec, Polska (Stanisław Fiłat, Kazimierz 
Sławek, J ani:1a Budna, Aleksande r Dyrda). 

l.'kład hydrauliczny urz~dzcnia do prz<'suwanła 
gón;icz:-go przenośnika ścianow r.~o 

Wyna laz~k rozwiązu je z:1gadnicnie wyeliminowania 
pr Z)'pactków uszkodzeń prz<·Su\vn :kó\'•: hydrat:l icznych 
spowodow~• :;ych cJ rJdatkow;-·m oL ci:.1 żcni c·m wy ni kaja- . 
c·m: z odr:·:chania przC'nuśnika od czoła ści~iny przez 
g: :.l\':ic .. ~ st· u;; u . 

UU::d wcdłu.!': wynalazku chara kteryzu je się tym, 
;:c m!ędzy zasilaj[Jq magisti <ll <l (€) i spł~wow:) ma
gbtr.lh1 (18) ·,vl:!czony jes t w odst<:p::!C h 40·-60 m 
;:awór (Hl) ut rz.': m u j;]cy st~'l:"! rb.nir'Q ciśnie:·\, a po
n adto w zasi l:d <1cej magistrali (6) zabudowany jest 
I.Jkk (5) wwcr6w odcinaj<)Cych. 

Urz;.jdzenie prz<' znaczone jes t do przc~;uw~mia gór
niczego przeno~;nika ścianowego wspólprncuj[!ccgo ze 
strugiem b<!dŹ kombajnem. (2 zastrzeżenia) 

E~IF P. ~ 159 0 7 28.0:l.1979 

!\kadcmia Górniczo-Hutnicza im. Stani sława S ta
szka, Kruków, Fols ka (Zd zislaw Maci<~jasz, Marian 
Gustek. T:•ceusz Rymon-Lipir'1ski, Włodzimierz Ry 
mon-Lipińs ki, Michał Stopyra). 

S rod<'k do uszcz<'lnian ia i konsołhlacji skał 

Wynalazek rrJzwiązujl' zagadnienic opracowania 
środka zapl'WI1laJ:)cego kpsze wiązanie matE:!rialu 
skalnego n iczale'l.n ie od je,;,l stanu zawodnienia. 

Srodek do uszczelniania i konsolida cji s kal według, 
wynalazku zawiera od l:i do ti5°/o wa.-.owych miesza
niny, o rozdrobnieniu mnic jsz.vm niż. 0,.1 mm i o skła 
dzie od 20 do 95% wagowycl1 tlenku ma.gnczu i od 
5 do 80G/o wagowych s iarczków lub chlorków oraz od 
35 do 850fo wagowych wody. Fonadto środek zawie
ra od O do 500fo wagowych wypełniacza, w postaci 
substancji moneralnej o uziarnieniu mniejszym od 
0,3 mm, który stanowi: bentonit, popiół !ocny, pyl 
węglowy, pył kamienny i żużel lub ich mieszanina. 

(2 z:Jstrze~.~nia) 

E21F P. 216010 30.0:\. 1979 

Kopa lr>Ja Węgla Kamiennego "Jowisz", Będzin, Pol
ska (Ryszard Czech, L eon Barczyk, Włodzimierz Za
pala). 

Czujnik kontroll przewietrza nia przodków 
górniczych z odrębną wentylacją lutniową 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienic zwiększenia bez
pieczeństwa prccy w w yrobiskach górniczych zwłasz-

cza nieprzclotowych. Czujnik według wynalazku cha
rakter yzuje si<: tym, że składa się z regulowanej 
dźwigni (l) ramicniowej połączonej z jednej strony 
z łańcuszkiem (3) opasującym po obwodzie powierz
chnię lutniociągu (4), a z drugiej strony połączonej 
z pnyciskiem sterowniczego przełącznika (2). Sterow
nic;:y przełącznik (2) przymocowany jest za pomocą 
uchwytów (5) do obudowy (6) ruchowej umieszczo
nr: j obok lutniociągu (4). Czujnik sygnalizuje do dy
spozytorni głównej ko pa lni obecność fub brak po
wietrza w lutniociągu m w poblii.u jego wylotu. 

(2 zastrzeżenia) 

E2IF P. 221313 T 09.01.1980 . 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, F olska (Ma
ri a n Pact;kowski ). 

Sposób łncrtyzacji i wychładzania pr7estrzcnł 
zao1rnionych w kopalniach 

W y nalaz;•k rozwi:jzujc zagadnienie opracowania 
szybkic)::o i sk utecznego sposobu gaszenia pocJ,ziem
nych pożarów w kopa lniach, z z.achow.:nicm bczpic
CZ!;'!'Jstwa przeciwwybuchowego. 

Sposób według v:yna lazku polega na t ym, że po
p r zez lutniociąg (2) wtłacza się do zaognion ej prze
s trzeni (l) zamglone gazy oboj<:tnc w postaci roztwo
ru rozpylatH' j w ody i azotu lub dwutlenica węgla oraz 
wymusza się ich przepływ porzez tę przestrzeń dla 
i nertyzacj i a tmosfer y gazowe j i s topniowego wychła
dzania nagrzanego górotworu oraz spowalniania pro
c~su spalania . Nagrzane gazy odsysa się, odpyla, 
oczys zcza z t le nku węgla i skrapla część pary wod
nej ora z wstępnie ochładza w kornorze (4) i kieruje 
do głębokiego chłodzenia, kon~ystnie w p arowniku 
frconowe~o kopa lnianego urzqdE-cnia chłodzącego (5). 
Ochłodzone gnzy miesza się z rozpyloną wodą i azo
t em lub dwutlenkiem węgla i ponownie przez lutnio
ci<jg (2) kieruje do przestrzeni zaognione j (l) do mo
m entu jej całkowitego wychłodzenia. (l zastrzeżenia) 
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Dział F 
MECHANIKA; OśWIETLENIE ; OGRZEWANIE,·. UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

F02F P. 215464 07.05.1979 

Wytwórnia Sprzętu 1\lcchanicznego "PZL-Łódź, Fol
ska (Ma rek Ziółkowski , Krzysztof J ózefia k). 

Pir rści c il tłokowy 

Wyna lazek roZ\viqzuje zagadnienie uzyskania po
wtarzalności cech wyrobu w produkc ji seryjne j. 
Pierścień tłokowy według wynalazku ma na ze

wnętrznej powierzchni (2) i/ lub na powierzchniach 
czołowych (7) co najmn ie j jeden obwodowy pasek 
(4, 6) materialu zahart owanego powier zchn iowo. Za 
bieg operacji h:ir l.owania najkon:ystniej przeprowa
dzać moi:1a za pomOC<.\ wiązki elektronów o male j 
szcroko~c i i dużej energi i. Uzyskuje siG w ten sposób 
powier zchniG o podwyi.szoncj odporności na zużycie 
i zatarcie. Pierścień przczm,czony jest zwłaszcza do 
tłokowych silników spalinowych, turb in spalinowych 
lub spn;iarek. (l zastrzeżenie) 

F lGJ 1'.215387 04.05.1979 

Piot:·o\\'icka Fa bryku Maszyn im. J. Leńskiego "F A
MUR", Katowice, Polska (Stefan maszk iewicz, J an 
Fiołka, J ózef Grządziel ) . 

1Jszczclnicr.ie wału koła łańcuchowego w k ombajnach 
góm iczych 

Uszczelnieniem ·walu głównego napędza jącego k ola 
lal'lcuc howe ciągn ika komba jnu gór niczego według 
wynala zku są trzy pierścienie uszczelniające (.Ja, 4b, 
1lc), z których dwa ułożone są wargami (e) i (d ) w 
jednym kicrunk u a trzeci ma wargę (f) ułożoną w 
kierunk u przeciwnym. K omora sma rowa znajduje Sill: 
między pierścieniam i (-ła) i (4b) ułożonymi w jednym 
k ierunku. (2 zastrzeżenia) 

F26B P . 21-1310 20.03.1979 

Przecl~iGbiorstwo Projektowania i In wes tycj i P rze
mysłu C('mentowcgo, Wapienniczego i Gipsowego, 
K raków, Polska (Franciszek Winnik). 

lJ ki<al dozują co -s uszący 

UJ:.lad dozująco-suszący, zawiera pod zbior nikiem 
surowca (l ) przenośnik zgrzebło\VY (2) w obudowie 
(:l), której jeden l<oniec tworzy komor~ wstępnego 
podsuszania ( 1). Do komor y wstępnego podsuszania 
( -ł) jest podi<Jczony kanał gorących gazów (5) oraz ka
nał wtórnych gazów (6), którego wylot jest zamknięty 
przepustnicą regulacyjną (7). Kom ora wstępnego pod
suszania ( l) łączy się z komorą mieszania (8), która 
j('st ocldzielo1:a od szyb u suszącego (10) wychyloną 
klapq (11). (l zastrzeżenie) 

F 2GB 
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1'. 2 1-1522 29.03.1979 

Kopalnia \VGgla Kamie nnego "Anna" Wodzisław 
S I., Polska (Józef Pyszny, Zdzisław Kram ar czuk, J e
rzy Skorupa). 

Suszarka b~l.mowa do suszenia k oncen tratów 

Wynala zek ro;:wi<)zuje zagadn ienie suszenia kon
centratów flota t:yjnych w s~.; sza rkach bębnowych. 

\V tym cdu na !.Jucznej powierzchni bębna (2) osa 
dzone są półki przesypowe (5) rozmieszczone sy
metrycznie w k ilku nęda ch schodkowo przesuniętych 
i okresowo soi.Jic odpowiadających, połączone w nie
k tór ych n~dach z skośnymi pólkami kieru jącymi (6) 
na których w sparte są poprzeczne przegrody po
w strzymujqce (7) z'"opatr zonc w otwory (9), regulu
jące pn:cpływ gor<jcego medium w kierunku przesu
wania suszonego materiału ; przy czym półki pr zesy
powe (5) nachylone są w stosunku do promienia bęb
na (2) o kąt od 5 d o 15° i ułożone są równolegle do 
bocznej powierzchni bębna (~) z wyjątkiem n icktó
rych rzędów korzystnie dobranych, nachy lonych pod 
ką tem nicprzekraczającym 10° . 

Suszarka nada je się szczególnie do stosowania w 
górnictwie w~glowym. (l zastrzeżenie) 
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FZ6B P. 214664 04.04.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Suszarnictwa Pło
dów Rolnych "Suprol", Rogoźno Wlkp, F abryka Ma
szyn Rolniczych "Agromet-Rofama", Rogożno Wlkp, 
Folska (Zbigniew Sara d, Marian Tra fas, Eugeniusz 
Kobylcza k, Zbigniew Nowakowski). 

Urz~dzenłe, do zamiany ruchu obrotowego na ruch 
~posuwisto zwrotny z regulacją amplitudy, zwłaszcza 
do suszarni kolumnowej próżniowej do suszenia 
:ziaren zbóż, naslon roślin strączkowych i tym po

dobnych 

Skrót opisu wynalazku pt. "Urządzenie do zamiany 
ruchu obrotowego na ruch posuwisto-zwrotny z re
gulacją amplitudy, zwłaszcza do suszarń kolumno
wych próżniowych do suszenia ziaren zbóż, nasion 
roślin strączkowych i ·tym podobnych". 

Wynalazek dot yczy urządzenia do zamiany ruchu 
obrotowego na ruch posuwisto-zwrotny z regulacją 
amplitudy, zwłaszcza do suszarń kolumnowych próż
niowych do suszenia ziaren zbóż, nasion roślin strącz
kowych i t ym podobnych. 

Opracowane urządzenie (fig. l) złożone z mechaniz
mu k orbowego posiadającego wał (10) z czopem (19) 
o zmiennej długości w ykorbienia umożliwia jego au
tomatyczną pracę dzięki t emu, że jego wał (10) na 
wolnym końcu (15) posiada koło (16) połączone. z nim 
współosiowo i ma połączoną z kołem (16) prowadnicę 
(17) rozmieszczoną promieniowo na jego powierzchni 
oraz posiada suwak (18) osadzony suwliwie w pro
wadnicy (17), na którym to suwaku (18) jest zamo
cowany korbowy czop (19), a nadto jest wyposażone 
w przesuwny pierścień (20) rozmieszczony współosio
wo względem wykorbionego walu (10), k tóry to 
pierścień (20) jest sprzężony z suwakiem (18) najle
pie j za pośrednictwem szt ywnego ll]czn ika (25) utn.y .• 
mującego pierścień (20) i suwak (18) w stale j między 
nimi odległośc i. (5 z<:strzcżcń) 

Dział G 
FIZYKA 

GOl C P . 2H920 13.04.1979, 

Przedsiębiorstwo Geofizyki Górnictwa Naftowego, 
K raków, Folska (Marian Nowicki). 

Urządzenie do wykonywania profili geofizycznych dla 
wyznaczania kątów i azymutów upadów warstw w 

otworze wiertniczym 

P rzedmiotem wynalazku jest urządzenie do wyko
n ywania profili geofizycznych dla wyznaczania ką 
t ów i azymutów upadów warstw w otworze w ier tni
czym, przystosowa ne do pracy na kablu trzyżyłowym 
i nic wymagające s tosowania dodatkowych pomiarów 
inklinometrem i kawernomierzem. Urządzenie skła
dające się z aparatury naziemnej i przyr.ządu wgl~b
nego, zawierającego zespół orientacji, według wyna
lazku charakteryzuje się tym, że układ elektroniczny 
aparatury naziemnej zawiera trzy jedna kowe wyjśc io
we wzmcniacze różnicowe (51, 52, 53) napi~ cia stale
go połączone z trzema demddulatorami FM (-15, 46, 
47) oraz zawiera trzy jednakowe wyjściowe wzmac
niacze AM (54, 55, 56) połączcne z filtrami wejścio
wymi (42, 43, 4<1). Układ elektroniczny (l) przyrz;)du 
wgłębnego przesyła jący dziewięć informacji profilo
wań trzyżyłowym kablem w oplocie st al owym zawie
ra trzy o różnych częstotliwościach modula tory Fl\1: 
(36, 37, 38) i połączone z nimi oraz zespołami elek
trod (6 ) trzy w zmacniacze wyjściowe (39, 40, 41) 
sygnałów AM i FM, ja k również zawiera jeden gene
rator (31) sterujący wzmacn iaczem (32) zasilającym 
te trzy zespoły elekt rod (6). (l zastrzeżenie) 
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GOlF 20.03.1979 

Folitechnika Warszawska , Warszawa, Folska (An· 
drze j Ka lisza k, Mieczysław Witkowski). 

Urządzenie do pomlru ilości siarki 

Wynalazek rozwią zu je zagadnienie opracowania 
' urządzenia o małych ga barytach, umożliwiającego 

' dokładny pomia r ilości siarki wydobywanej z otwo
ru i tłoc zonej r u rod qgicm za pomocą sprężonego po
wietrza. 
Urząd zen ie wed ług w ynala zk u wyposażone jes t w 

kolimator (l) o otworach kolimacyjnych (2) usytuo
wany •!J w płaszczyźnie p ionowej, przechodzącej przez 
oś rurociqg (3) d la p rzepuszczenia przez rurociąg (3) 
i wypełniaj<JCC go medi um równoległej wiązki pro
mieni przenik liwycli :;kie rownnych do det ektora pro
mieniowania (4) mierzącego niczaabsorbowaną ilość 
promi~niowania zależną od objętościowej zawartości 
siarki w m ieszaninie. Detektor (4} połączony jest 
z przelicznik iem (5) zl iczaj<ICYm impulsy z jego wyj
ścia w czasie wyst arc·w j<!cym do cs tymacji wartości 
średnie j na t<;żcnia promieniow ania niezaabsorbowa 
nego pr zy przyj<;tc j dokładnośc i !JOm ia ru. Przelicznik 
(5) równolegle z r otamet rem (6) mierzącym ilość po
wietrza wprowadza nego do rurociągu połączony jest 
z układem przelicza jącym (7) dla określenia wydatku 
siarki z otworu r e jes trowa nego w układzie wyjścio
wym (8). (l zastrzeżenie) 

GOlF 
a o :m 

P. 214390 26.03.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury i Urzą· 
d zeń Kom unalnych "Powoga z", Poznań, Folska (Ed
mund Ga jowy, J acek Frąckowiak, Bronisław Jere
mek). 

Układ do proporcjonalnego dawkowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do
kładnośc i dozowania cieczy. 
Układ do proporcjonalnego dawkowania cieczy do 

dowolnego medium przepływającego rurociągiem za
wiera jący silnik elektryczny napędzający nurnikową 
pompę dozującą , według wynalazku charakteryzuje 
sic: tym , że silnik jest zasilany z regulatora tyrystoro
wego (7) otrzymującego sygnał proporcjonalny do 
pr zepływu medium w rurociągu za pośrednictwem 
przykładowo kryzy pomiarowej (4), czujnika różnicy 
ciśnień (5) i przetwornika pomia rowego (6). Układ 
zaopa t rzony jest w sprzężenie zwrotne realizowane 
przez prądniczkę tachametryczną (9). (l zastrzeżenie) 

GOIK 
E21F 

' r 

P. 214152 14.03.1979 

Folitechnika Śląska im. Wincentego P strowskiego, 
Gliwice, Folska (Lech Domagała, Ryszard Frączek). 

J>rządząd l~O wykrywania miejsc zagrzania 
w wyrobiskach górniczych 

·w yna lazek rozwi<; zu je zagadnienie opracowania 
przyrządu pozwala jącego na ciągły i prosty pomiar 
różnicy t emperat ur poszczególnych miejsc powierzch
n i i powietrza oraz sygnalizu jącego st a n nadmiernej 
różnicy tem per atur. Przyrząd według wynalazku za
wiera obrotowy detekt or promieniowania podczerwo
nego (l) i elektryczny czujnik (3) tempera tury po
wietrza. (2 zastrzeżenia) 
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GOlK 
G12B 

P. 215042 19.04.1979 

Folitechnika Rzeszowska im. Ignace!!o Łukasi ewi
cza, R zeszów, Fols ka (Andrzej Zdzienicki, Władysław 
Lakota). 

Układ połączeń sondy do pomiaru temperatury 
woltomierzem 

Wynalazek rozwiązuje zagad nienie opracowania 
sondy o proste j budowie, w postaci przystawk i do 
woltomierzy cyfrowych i ana logowych, umożliwiu ją
cej d okonyw a nic pomiaru temperatur y za pomocą 
tych w oltomierzy. 
Układ według w yna la zku cha rakteryzuje SiG tym, 

że wejście wzmacniacza operacyjnego (l) pol :')<:zone 
jest z układem mostka oporowego (2), m<!jąccgo w 
swym obwodzie opór (3) służący d o zerowania ukła
du pom ia rowego, a do jedne j z gałęz i tego mostka 
włączony jest równolegle termistor (5) · spełn iający 
rolę czujn ika temper a tury, którego oporność równa 
jest oporowi te j gaiGzi w temperat urze stanowiące j 
połowę zakr esu pomiar owego, wś w obwodzie wzmac
niacza operacyjnego (l) zn;1jdu jc ~i <: opór (G) m;1 jący 
z nim sprzęienie zwrotne. 

Sonda według wyn alazku może slt:żyć mi<;dzy in
nymi do pomiaru tempera t ur y m ieszanki bcto!lowej 
w proces ie naparza nia e lementów bcto!10wych lub · do 
pomiaru tempera tury wody d ozowane j do mieszanki 
betonowej. (l zastrzeżenie) 

GOIL P. 214245 20.03.1 979 

Folitechnika Warszawska, Wa r szawa , F olska (An
drzej Rastawicki). . · 

Cewka pomiarowa momentu obrotowego 

Wyna lazek rozwiązuje zagadnien ie zwi<;kszenia czu
łości pomia ru moment u obrotowego ora:t. popr01wy 
prostoliniowości chara kterystyki r ejest rowa nych zmian 
napięcia w f unk cj i obciążenia rdzenia morhentern 
obrotowym. 

Cewka pomiarowa momentu obrotowego, k tóre j we
wnętrzna średnica zapew nia swobodny obrót rdzenia 
magnetosprężystego, m a wzdłuż osi podłużnej zmien
n y przekró j poprzeczny, przy czym zmiany przekroju 
mają chara kter ciągły, a na jm nie jsza liczba zwojów 
znajdu je się w połowie długośc i cewki (2). 

(l zastrzeżen ie) 

l
3 f ! 

: l 
• 

GOl L 
Gl2B 

Zakłady Maszyn 
,.UNITRA-UNIMA", 
szalin, F olska (J an 
Paweł 1\!urawski). 

P . 21! 473 ~8 . 03. 1 979 

i Urządzeń Technologicznych 
Zakład Techniki Próżniowej, Ko
Bałbatun, Edmund Mikol<tjczyk , 

SposólJ ko ntrcli krzywych skalowania głowic 
próżniowych próżniomierz do skalowa nia głowic 

pró i.niowych · 

Wynalazek rozwi<)ZUjc zagadnienic zmmeJszenia 
pracochłonności oraz nviększenia dokładności przy 
skalowaniu głow ic próżniowych . 

Sposób kont roli ln·zywych sk alowania głowic próż
niowych polcga j<!CY na porów naniu krzyw e j skalo
wa nia głowicy badanej (Gx} z krzywą głowicy wzor
cowej (Go), według wynalazk u charakteryzu je się 
t ym, że obie głowice (Go i Gx) wprowad za si<: q~ 
przestrzeni oclniesicr;ia (Z ) do m iejsc o jed nakowych 
wartośc iach cisni<.-:'1, po czym wprowad za się ciągłą 
zmianę ciśn i <'n i a w przestrzeni odniesienia (Z ), w y
twarzając przelJie:g char a kterystyk obu głow ic na
stępnie porów nuje si<: te charak terys tyki przez odj(! 
cie charakterystyki głowicy badane j (Gx) od cha
r a kterystyki głowicy wzorcowej (Go). Wynik r6żnicy 
charaktery~tyk sprowad za się do · zera lub minimal
ne j wartośc i przez dobór prądu (Jx) głowicy bacin
ne j (Gx }. 
Próżniomier z d o skalowania głowic próżniowych za

wiera głowice badaną (Gx} i wzorcow:) (Go), k tórych 
wyjścia są podłączone do wejść (WEl, WE2) wzmac
n iacza różnicowego (W) przez przełącznik i (W2, W3). 
Do wyjścia w zmacniacza (W) podlqczone sq m iernik 
ciśni enia (Pa) i k omparator (K ). (3 zast rzcż-=nia> 

GOJL P . 22-12-12 13.1.'5.1980 

Huta Łazi ska,, Łaziska Górne, F olska (Józef Kle
pek , Andrzej Smolik, Wacław K arasiew icz). 

{)kład d o pornia n i obciążenia haka suwnicy 
za pomocą czujnika 

Przed miotem w ynalazku jest układ do p omiaru ob
ciążenia haka suwnicy za pomocą jednego czu j11ika 
o konst rukcj i obliczonej na zniesienie mniejszego od 
nałożonego na hak obciążenia. 

Wynalazek rozwiązuje zagad n ienie . uproszczenia 
konstrukc ji układu oraz zwiększenia dokładnoki po
m ia r u. 
Układ według wyna lazku charakter yzuje się t ym, 

że czujnik (3) osadzony jest luźno na t r zpieniu (l) 
zamocowanym na ramie wózka jezdnego suwnicy i na 
czujnik u (3) zawieszony jest wieszak (4 ) koła lino
w ego stałego zawiesia haka suwnicy (6). 

(l zastrzeżenie) 
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G01N P . 214612 02.04.1979 

Toruńskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego 
,.Folchem" , Toruń, Folska (Waldemar Reda, Włodzi
m ierz Hopke, \Vacław P ola k, Elżbieta Wojt-GorqCL
n iak, Alojzy Nogajlski, Eligiusz Telesz). 

Sposób i sonda do pomlaru kończenia reakcji 
redukcjl przy wytwarzaniu hydrosulfitu sodowego 

Sposób polega na pomiarze w sposób ciągły zmian 
intensywności barwy lub barwy r edukowanego roz
tworu metodą fotorezystancyjną. 

Sonda realizująca pomiar ma szczelną obudowę, 
wewnątrz, której umieszczona jest osłona światła (1), 
posiadająca w dolnej części szczelinę (3), naprzeciw 
której umieszczony jest detektor światła (t). Detek
tor światła (4) posiada osłon~ (6) zapobiega jącą bez
pośredniemu podaniu promieni świetlnych ze źródła 
światła (2) umocowanego w górnej części , osłony 
światła (1). (4 zastrzeżen i a) 

G01N P. 221293 T 09.01.1980 

Wojskowy Ośrodek Naukowo-Badawczy Służby We
terynaryjnej Puławy, Folska (Andrzej M ierzejewski , 
Andrzej Skoczek). 

Sposób oznaczaola przydatności konserw 
w szczcgólnoścl rybnych do magazynowania 

pozachłodniczego 

Sposób oznaczania przydatności konserw, w szczc
&ólności rybnych do magazynowania pozachłodnicze
go na drodze bakteriologicznej polega na tym, że 

wyciąg wodny badanego gatunku konserwy szh:cznie 
zakaża się dawką 1()8 zawiesiny endospor laseczek 
beztlenowych z rodzaju Clostridit.:m botuli num E 11 63, 
zakażone wyciągi poddaje się inkubacji w tempera 
turze 30°C w czasie 240 godzin i okresowo sprawdza 
pod mikroskopem ilość endospor wykiełkowanych 
i wyrosłych form wegetatytwnych z liczby 100 losowo 
napotka nych w obrazie mikroskopowym, oblicza sumę 
form wegetatywnych ze wszystkich obserwacji do 
momentu szczytu wegetacji i dzieli przez liczbę tych 
obserwacj i obliczając wskaźnik w egetacji, a następnic 
wylicza współczynnik kiełkowania i wegetacji, w po
równaniu do wzorca, jakim jest standardowe pod
łoże DRCM, którego wartość liczbowa jest miarą 
podatności konserw na za~:ażenie bakteryjne. 

(6 za s trzeżell) 

G01N P. 221322 T 09.01.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienni
czych i Hydra uliki "Wifama tex", Łódź, Folska (Wie
sław Błażejewski, Lech Mucha ). 

Układ elektroniczny dła czujnika wątkowego 
środkowego dla krosna automatycznego 

czółenkowego 

Układ elektroniczny dla cwjnika wą tkower,o środ
kowego dla krosna automatycznego czółenkov.-<:>go 
char akterystyczny tym, że ma układ wyczuwa jqcy (l) 
i układ tłokowan ia (II), któr y posia da człon (!) std
nowiący inicja tor szczelinowy (JP2) związany z w a 
łem głównym krosna, okreś lają cy momc:1t p=zerzu t:.l 
czółenka, połączony poprzez ukł::ld formujący im pul
sy (7) i człon pamięciowy (8) z członem sterującym 
w układzie wyczuwającym (l) który jes t blokown ny 
do momentu pojawienia si~ impuls u z czł onu (3) 
określającego m oment przerzutu czółenka . 

GOl N 

l 
l 

l 
l 
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P . 221521 T 22.01.1980 

Folitechnika Białostocka, Białystok, Folska (Jerzy 
Andrzej Nowakow ski). 

Stanowisko dydaktyczne do określania 
rzeczywistych \Vartości współczynnlków tarcia 

w złączach śrul>owych 

Wynalazek umożliwia doświadczalne w yznaczanie 
r zeczywistych wartości współczynników tarcia na 
gwincie i na powierzchni oporowej nakrętki. 

W tym celu na r amie (l) um.ieszczona jest stała 
kostka (2) imitująca łączone element y złącza śrubo
wego. Sruba (3) poprzez dwukierunkowe ł ożysko 
wzdłużne (4) ściska poosiowo kostkę (2) przy pomocy 
nakn;tk i (5) napinanej klucze m dynamometrycz~ 
nym (6). Łeb śruby (3) za bezpieczony jest przed obro
tem przy p omocy klucza dynamometrycznego (7) 
wspar tego o ramę stanowbka. 

Dla określenia momentu oporów tarcia występują
cych w ł ożysku wzdłużnym określa się przy pomo
cy przyrządu rolkowego mocowanego na środkowym 
pierścieniu łożyska (4). (l zastrzeżenie) 
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GOl N P. 221695 T 29.01.1980 

:'ulilcchnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Emil 
G;:wryś , Wacław Kollck). 

Urz~ !lzenie d o pomiaru sił tarcia 

Przedmiotem \Vynalazku jest urządzenie do pomia
ru siły ta n:ia ś lizgowego w ruchu posuwisto-zwro
t nym w.' s t<; pu j:;ce:go mi<;dzy elementami konstrukcyj
r.yrn i oddzkl;; j,; cymi dwie przestrzenie o różnych ci
śniPniacil, a zwłaszcza do pomiaru siły t arcia uszczel
niC'il w m1t:<;dach i s terowaniach hydraulicznych. 

llrrAid 7.cnic składa sit:: z cylindr a hydrau li czne~o 
zamkni<;tP~o dwoma pokrywami, w których zamon
tow;, nc sq uszcze lnienia i lożyska ślizgowe a w nich 
tłoczyska wykonujące ruch posuwisto-zwrotny. 

Istota wyna la zku polega na tym, że tłoczysko (2) 
jest drqżone i składa si<; z dwóch części połączonych 
ze sob;~ zn pomoC<! przetwornika siły (1), przy czym 
na tł oczysko (2) w miejscu podziału nałożona jest 
znbezpiecza j:1ca t uleja (6). (l zastrzeżenie) 

G OlP P . 21U36 28.03.1979 

Polska .t\k<J dcmia Nauk , I nstyt ut Mechaniki Góro
tworu, Kra ków, Folska (Józef Rysz, Bolesław Sta
sicki, J erzy Piwowarczyk). 

Cyfrowy uśr('(i niaj<J CY anemometr oscybcyjny 

Wy nalazek rozwiązuje zagad nienie opracowania 
anemomet r u o nastawialnym czasie uśredniania, umo
żliwiającego pom iar wartof-ci średniej prędkości prze
pływu płynu i wyświetlającego w ynik pomia ru. 

.t\nC'mometr zawierajqcy elektroniczny układ oscy
lacy jny połączony z podwójną sondą t ermoanemo
mctryczną, według wynalazku chara kteryzuje się tym, 
że wyjśc ie częstotliwo~lciowe układu oscylacyjnego (2) 
połączone j •'s t z. wejściem liczącym licznika (3), któ
r ego wyjście połączone jest poprzez cyfrowy układ 
dzielący p) z wejści0m danych pa nelu odczytowego 
(5), przy czym licznik (3), układ dzielący (4) i panel 
odczytowy (5) polf'!czonc są z generatorem sterującym 
(6), wyposa~onym w układ regulacji czas u uśrednia
nia (7) i uklad regulac ji współczynnika pr oporcjonal
ności <&). (l zastrzeżenie) 

GOlR P.213900 05.03.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń lnforma
t ::. ki "MERAMAT" przy Warszawskich Zakładach 
Urz~1dzeń Informatyki "MERAMAT", Warszawa, Fol
ska (Wiktor Slusarski ). 

l:'rzyrząd elektroniczny do wykrywania 
un kodzeó w kablach wiełożyłowych 

Wynala::ek rozwi<Jzuje zagadnienie zwiększenia 
szybkości sprawdzania połączeń przewodów kabla z 
zespołami nadajników i odbiorników sygnałów spra w
dzających. 
Przyrząd elektroniczny do wykrywania uszkodzeń 

w kablach wieiożyłowych zawierający zespół nada jni
ków sygnałów sprawdzających i zespół odbiorników 
sygnałów sprawdzających, między które jest włączony 
sprawdzany kabel wielożyłowy lub kaseta ze spraw
dza nymi pa kietami ukł adów elektronicznych, przy 

Oq. l 

czym sygnały sprawdzające są przesłane na wejścia 
zf=spolu nadajników przez dekoder elektroniczny, we
dług wynala zku charakteryzuje się tym, że wejście 
dekodera (2) jest połączone z pierwszym wyjściem 
zespołu (l) gener atora taktującego i licznika, a wej
śc ie prądowe zespołu (3) nad a jników jest połączone 
z pierwszym wejściem układu (5) w ykrywania ro
dzaju błędu i ze źródłem prądowym (4). Wyjście ze
społu (7) odbiorników jest połączone z d r ugim wej
ści em układu (5). Trzecie wejście układu (5) jest po
łączone z wyjściem układu programowego (8) tabeli 
połączeń. Pierwsze wyjście układu (5) jest połączone 
z pierwszym wejściem układu odczyt owego (9). Drugie 
wyjście układu (5) jest połączone z wejściem układu 
steru jącego (10). Trzecie wyjście układu (5) jest po
łączone z pierwszym wejściem zespołu (l), przy czym 
wyjście układu sterującego (10) jest połączone z dru
gim wejściem zespołu (1), a drugie wyjście zespołu 
(l) jest połączone z drug im wejściem ukłądu odczy
t ow ego (!l). (l zastrzeżenie) 
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GOlR 
G05R 

P. 214003 09.03.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Medycznf>j 
"ORMED", Wa rszawa, Polska (Czesław Taraszewski, 
Andrzej Gryka). 

Układ kompensacji początkowej wartości napi~cia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zawiera jącego co najwyżej jeden wysokosta
bilny wznacniacz operacyjny. 
Układ według wynalazku zbudowany jest ze wzm:l

cniacza operacyjnego (A), przełącznika analogowego 
(Tp), pojemności (C) oraz z dzielnika r ezystancy jnego 
składa jącego się z rezystorów (R1) i (R2). Napięcie 
wyjściowe (Uwy) układu kompensacji pobierane jest 
ze wspólnego punktu połączenia rezystorów w dziel 
niku rezystancyjnym. Między dzielnik rezystancyjny, 
a wzmacniacz operacyjny (A) włączony jest przełą 
cznik analogowy (Tp), który w zależności od napięcia 
podawanego do punktu (G) jest w st anie zwarcia 
lub r'ozwarcia. Napięcie wyjściowe (Uwy) układ u ma 
wartość zero, kiedy przełącznik analogowy (Tp) jest 
w stanie zwarcia. W stanie rozwarcia tego przelączni
ka następuje pomiar przyrostów napięcia przychodz'-1-
cych od zmian napięcia wejściowego (Uwe) podawa
nego na wejście układu kompensacji. 

Opisany układ s tosowany jest zwłaszcza do kom-
pensacji napięć wolnozmiennych. (2 zastrzeżeni a ) 

R 

1 

GOIR P.2H040 07.03.1079 

Folit echnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Alfred Ma
t uscwicz). 

Regulowane obciążenie dla prądu stałego, zwłaszcza 
do badania elektronicznych urządzeń 

zasilających 

Przedmiotem w ynalazku jest regulowane obciąże
nie dla prądu stałego, zwłaszcza do badania e lektro
n icznych urządzeń zasilających. 

W regulowanym obciążeni u, według wynalm:ku, ro
lę zmiennej rezystancji spełnia tra nzystor dużej mo
cy (1), sterowany z wyjścia wzmacniacza (2). Regula 
cja pobieranego prądu odbywa się przez zm ianę pun
ktu pracy wzmacniacza za pomocą precyzyjnego po
tencjometru (3). Szeregowo z obwodem obciążenia 
włączony jest r ezystor próbkujący (4), służący do 
stabilizacji pobieranego prądu w układzie sprzężen ia 
zwrot nego. Wzmacniacz (2) jest zasilany przez stabi
lizator ·pomocniczy (5), który poi.Jiera moc bezpo
średnio z zacisków obciążenia. 

Fog. 1. 

Do wejścia (6) wzmacniacza może być doprowa
dzone napięcie sterujące, realizujące kluczowanie lub 
zdalną regulację pobieranego prądu. 

Regulowane obciążenie może być stosowane w ba
daniach laboratoryjnych zasilaczy, ja ko dwójnik o 
płynnie regulowa:1ej r ezysta ncji dla prądu stałego, 
a przy w ykorzystaniu wejścia (6) - ja ko sterowane 
obciążeni e prądowe, lub ja ko czwórnik ak tywny du
że j mocy. (4 zastrzeżeuia) 

G OIR P .214079 10.03.1979 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Kazimierz Bisztyga, Zbigniew 
Hanzelka, Kazimierz Kromin, Stanisław Piróg, J acek 
SeńkO\vski). 

Sposób cyfrowego pomiaru susceptancjl oraz układ do 
pomiaru i zamiany na wielkości d yskr( tne 

susccptancji odbiornika 

Wynalazek rozwiązuje zagadn ie nie zwiększenia 
szybkości pomiaru i zamiany na wielkośc i dyskretne 
susceptancji odbiornika. 

Spo.;ób cyfrowego pomiaru suscep tancji i zmiany 
na wielkości dyskretne polegający na c:1l kowaniu 
sygnału proporcjonalnego do pierwszej harrno!Jicznej 
prądu obciążen ia, według wynalazku charakteryzuje 
się tym , że całkowanie prze prowadza siG w okresach 
czasu , w których bezwzględna wartość pieJ wszej har
monicznej nnapiGcia sieci jest mniejsza od bezwzglę
dnej wartości napięcia odniesienia, otrzymany w wy
niku całkowania sygnał zamienia się na wartość dy
skretną, na podstawie której określa siG wartość 
mierzonej susccptan cji . oraz jej znak. Układ według 
wynalazku zawiera blok orga nizacji pomiaru (l ) po
łączony z generatorem (2) i z łącznikami (10, 11, 12, 
13). Blok (l) połączony jes t również z detektorem 
znaku (7), detektorem zera (6), z rejestrem pomiaro
wym (8) i z blokiem :z<!.:lawania wartości pomiarowej 
(5), a ponadto z komparatorem napięcia (4) i z k om
paratorem okienkowym (3), k tóre są złqczone z filtrem 
napięcia (16). Integrator (15) jest połączony poprzez 
łącznik (lO) z filtrem prądowym (H). (2 zastrzeżenia) 

GOIR P . 2Hl30 14.03.1079 

Instytut Tel r- i Radiotechniczny, Warszawa, Folska 
(Janusz Lisiecki, Krzysztof We iss). 

Sposób i urządzenie do wyznaczania rezystywnoścl 
materi ałów magnetycznych, zwłaszcza na próbkach 

pierścieniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia do
kładz~ości pomia ru rezystywności materiałów magne
tycznych, zwłaszcza mate riałów trudnoobr abial nych 
mechanicznie. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
próbki pierścieniowej materiału magnetycznego przy
kłada się parę konta któw (3, 4) stanowiących dopro
wndzenie prądowe w punktach położonych symetry
cznie do jej osi symetrii, a spadek napięcia mierzy 
się niezależnie na obu gałęziach rozpływu prądu. 



BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 26 (184) 1980 

Urządzenie według wynalazku ma sześć kontaktów; 
dwil prądc-we (3, 4) i cztery napięciowe (6, 7) oraz 
(8, 9) przy czym odległość pomiędzy kontaktami każ
dej z par kontaktów jest jednakowa, a kontakty 
umieszczone są w podst<:.•wie urządzenia. 

G01R 
H!l5J3 

.:' ·. ·' 

P. 21413-l 

(4 zastrzeżenia) 

15.03.1979 

Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznyćh "POLAM" 
im . Róży L uksemburg, Warszawa, Polska (Michał Kę-
1~<~. Hyszard Malinowski, Krzysztof Piskorski, Wiktor 
\V'<1lendzik, Leszek Wójcik, January Konopka). 

Si>Csób i t;kbd do pomiaru parametrów zapłonników 
tlących 

W::na lazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu i układu, umożliwiających bezpośrednie i s zybkie 
dokonywanie pomiar ów para metrów zapłonników tlą
c~:ch t <>.k ich ja k : maksymalna wartość napięcia szczy
t owego, cws do pierwszego zwarcia, czas pierwszego 
Z\varcia , ł ączny cza s zwarć, cz~stość włączeń. 

~po:;ób poleg<t no t ym, że pomiar w s7.ystkich pa ra
met rów prowadzi si~ na niskich napięciach jednocze
śnie w jed nym cyklu pomiarowym. 
układ w~rllug wynala ;..ku zaw iera skom pen sowany 

dzielnik napi~cia (R1C" lt2Czl podlqczony. równolegle 
do zapłonnika (Z). Wyj~cie tego dzie ln ika jest clo
prowa<.1zone do układu (I•OF) pr ostownika z ograni
cznikiem a mplitud y i fi ltrem. Wyjście (WY"POF" ) 
układu (POF) jest połączone z trzema tora mi pomia
r owymi : torem (a) pomiar u wartości szczytowe j na 
pięcia, torem (b) pomiaru czasu do pierw szego zwa r
cia, torem (c) pomiaru czasu trwania pierwszego 
impulsu. 
Układ zawiera genera tor (G) im pulsów zega rowych 

połączony z torem (d) pom iaru częstości włączeń. 
Ponaclto generator (G) steruje wszystkie bramki w 
torach p omiarowych (a, b, c, d) oraz bramkę połą
czon:) z wyświetlaczem (W3) łącznego c:.>:asu zwarć. 

Układ ma wyjścia (me) przeznaczone do współpracy 
z maszyną cyfrową. Wy nalazek jest przeznaczony do 
sprawdzania jakości zapłonników tlących stosowa
nych w obwodach świetlówek w procesie produkcyj
nym oraz w ykorzystywany jest przy opracowywaniu 
nowych konstrukcj i. (4 zastrzeżenia) 

GOIR P. 214188 16.03.1979 

I nstytu t T cle- i Rad iotech nicmy, Warszawa, Polska 
(A;1ctrzej Gra bowski, Barbara Kubia k). 

Układ elektroniczny przetwornika pojemności 
kondensatorów niskostratnych na napięcie stale 

.Wynalazek rozwiązuje zagadn ienie rozszerzenia za
kresu liniowości przetwarzania pojemności na na
pięcie. 
Układ przetwornika pojemności zawiera napięcio

w y s inusoidalny gener ator (l) sterujący przetwornik 
(2) pojemności na napięcie zm ie nne, w którym wej
ściowa pojemność początkowa (Co) i pojemność prze
t warzana (Cx) stanowią gałąź wejściową układu róż
n iczkowego działającego w oparciu o wzmacniacz ope
r acyjny (W1) . 

Wyjście przetwornika (2) połączone jest z wejściem 
lin iowego detektora szczytowego (3), którego wyjście 
połączone jest z wejściem wzma cniacza napięciowe
go (4). Do wejścia wzmacniacza (4) dołączone jest 
również źródło kompensujące (5). 

Wynalazek znajduje zastosowanie w urządzeniach 
do pomiaru i sortowa nia kondensatorów. 

GOIR 
HMM 

1'. 21H9ł 

(l zastrzeżenie) 

17 .03.1979 

Państwowe Zakłady Tele transm isyjne "TELKOM
-PZT", Wa r szawa, Folska (Ben edykt Steinborn, Jan 
Boliilski). · 

Układ do lol•alizacjl zwartej diody w urządzeniu 
programującym 

Przedmiotem wynalazku jest i.lkład do lokalizacJI 
zwa rtej diody w urządzeniu programującym apara
t ury automtycznej identyfikcji numeru abonentów 
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t elefoniczr.ych, umożl iwiający szybką sygnalizac ję 
zw:~rcia d ow olnej d iody : k a tegorii , jednostek , dzie 
sią tek, lu b setek. 

W układzie według wyn alazku niezwłoczna sygna li
zacj::t zwa r cia diody programującej (DK, DJ, DD, DS) 
zosta ła re a li zowana w opa r ciu j edynie o czte ry prze
kaźn iki (PK, PJ, PD, PS) i la m pki sygna!izacyjne 
(LK, LJ, LD, LS). (l zastrzeżenie) 

G nm P. 214300 22.03.1979 

Zgłoszen ie dodatk owe do zgłoszenia nr P .210859 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technik Kompute
Y:OWy i P omia rów, War szawa , Polska (Włodzimierz 
Homaniuk). 

Przdwornik pomiarowy napięcia przemiennego 
na stałe 

P rzetwornik zawierający wtórnik, którego wejście 
j est wejśc iem całego układu, a wyjście połączone 
z wejściem w zm a cnia cza , według w yna lazku cha
r a ktery zuje się tym, że wyjścia wtórnika (WT) 
i wzmacniacza (M) są dołączane przemiennie, poprzez 
p ie rwszy zest yk ruchom y przełącznika dwupozycyj
nego (P ) d o wejścia prostownika pom ia rowego (PR). 

W pierwsze j pozy cji przełącznika (P) do wejścia 
p rostownika podłączone jest wyjście wtórnika (WT) 
i popr ze z drugi i pier wszy zestyki ruchom e, wyjście 
układu kom pensa cji (UK) połqczonego z genera torem 
sygnałowym (G S). 

W drugiej pozycji przełącznika (P ), do prostownika 
(PR) jest dołączony wzmacniacz (W ), a wyjście ukła
d u kom pe nsacji (UK) jest doh)czone , popr ze z drugi 
zest yk ruchomy, do punktu odniesienia układu prze
t w ornik a . 

Prze twornik za pewn ia automatyczną kompensację 
p oziomu zakłóceń i zna jd uje z11s tosowa n ie zwłaszcza 
w mult imctrach cy frow y ch. (l zastrzeżenie) 

GG1R P. 214427 28.03.1979 
G OSF 

Zakłady Automatyki Przemysłowej im. J u liana 
M a rchiewsklego "MERA-ZAP", O st rów Wielkopolsk i, 
Polska, (Krzysztof Idzior, Marek Chwierut, Andrzej 
Cieślak, F r anciszek Nowak, Stanisław Sztukowski, 
Andrzej Więcek, Ewa Chwierut). 

T estcr cyfrowy układów elektronicznych 

Przedmiotem w ynalazku jest test er cyfrowy ukła
dów elekr onicznych, szczególnie przydatny w syste
mach st erowania s ekwe ncyjnego oraz centralnej re
jest racji i przetwarzania danych . 

W ynalazek rozwiązuje zagadn ienie opracowania te
s tera o mniej skomplikowanej budowie i działaniu, 
umożliwiaj ącego szybk ie sprawdzanie układów cyfro
w ych . 

Tester według wynalazku zawiera generator (1) 
impulsów połączony z wejściem p ierwszego licznika 
( 2 ). któr ego wyjścia, o d owolnej ilości b itów, łączą 
się bezpośrec'nio - i pośrednio p oprzez dokode r (3) 
z \VC'jściowym łą czem (4) ba da nego układu (5) nato
miast wyjściowe łącze (6) jest wyjściami połączone 
z wieJowyjściowym sum a torem (7), któr y za pomocą 
sondy (8 ) jest połqczony z d rugim liczn ikiem (9) 
sprzę7.onym wyjściami z cyfrow ym wyświetla
czem (10). 

Wynala ze k może znaleźć szczególne zastosowanie w 
se r w isie oraz zakładach produkujących cyfrow e ukła
d y e lektron iczne. (l zastrzeżenie) 

GOlR P. 214455 27.03.1971ł 

F olitechnika Gdańska , Gdańsk, Polsk a (J anusz Gul
czyl'tsk i). 

Sposi•b pomia r u r cz:}•stancj i t C"rmicznej monolitycznych 
J:ólprzcw od nikowych układów scalonych 

Wynn la zt' k r ozwiqzu je zagad nienie opracowania 
uniwersal:w~o sposobu, umożliwiającego dokonanie 
pomia ru rezys tanc j i t erm icznej pra k tycznie każdego 
pólpr z!'wodnikov:ego obw od u scalonego. 
~posób pom i;nu r ezystancj i ter miczn e j , którą wy

zr~ac za s ię ze stosunku pr zy ros tu t emper a tury !::. T 
okr<'~ l oncgo obsza ru a ktywnego układu półprzewo
d n ikow ego spowodow anego przyłożeni em l ub w yd zie
Jcn it m w tym oiJszar ze znanej m ocy P 0 do w ie lko
śc i te j mocy P 0 według w y nalazku chara k te r yzu je się 
tym, że do pomiaru przyrostu tem peratury !:::. T w y
k orzyst uje się właściwości d iody podlożowej st a no
wiqce j obszar kolekt or a d ow olnie wybr a nego tranzy
stora badat~<'go układu, przy czym w p ie rwszym 
eta pie d iodę pod lożową polaryzuje się w k ier u nku 
p rze wodzenia gener a torem prądowym o małej w y
dajności pnjd owej i dok onu je się k a libracji t er micznej 
i e j d iody, <1 następnie do n' ierzonego uk ładu scalonego 
d opr ow adza się w sposób c iągły lu b w postaci im
pulsu o zadanym czasie t rw<mia, popr zez dostępne 
wyprowadzc!lic elektryczne, moc elektryczną Po ogr ze 
w a jqcq obszary przyzłączowe badanego u kładu do 
t emper a tury T Jr.1e.x, p o czym w yl<jcza się moc ogrze
wająca P 0 i mie rzy się tempc!· ::> tu rę TJmax poprzez wy
k or zj·stan!e zmian napi~cia uprzed nio wykalibrow a nej 
diody podłoź.owcj. (l zastrzeżenie) 

G OlR P. 214545 30.03.1979 

P olitechnika Gda t1ska , Gdańsk, Pols ka (Mir on Ga
Jewski). 

S posób c y froWI'Jr.O pom iaru wartości maksyma lnej 
przebi ('gów powtarzalnych 

Wyn~l;~ zck rozwią zuje zagadn ienie opracowa nia &po
s ohu zapewnia jącego dużą dokładność i szybkość po
m ia ru wartości maksymaln~j p r zebiegów powtarzą].
n ych . 

Sposób cyfrowego pom iaru wartości m a ksyma lnej 
przeb iegów p owtar zalnych metodą kompensacy jną, w e
dług w ynalazku, p olega na tym, że wytwarza się 
pierwszą binarną wielkość pomocniczą wyznaczając~ 
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okres lub jego krotność przebiegu badanego, a na
stępnie - wykorzyst uje się tę wielkość ja ko sygnał 
taktujący w klasycznym układzie k ompensacyjnym, 
przy czym na wejściu układu porównującego klasy
cznego układu k ompensacyjnego wytwar za się drugą 
binarną wielkość pomocniczą, zależną od wyróżnio
nego stanu układu porównującego. Druga wielkość 
pomocnicza może zmieniać się tylko raz w danym 

· okresie, a ponadto druga wielkość pomocnicza jest 
wprowadzana w stan początkowy przy każdej zmianie 
pierwszej wielkości pomocniczej. (l zastrzeżenie) 

GOIR P . 214547 30.03.1979 

Folitechnika Gdańska, Gdańsk, F olska (Stanisław 
Wojtas). 

Układ do pomiaru napięcia stałego, zwłaszcza 
w ysokiego 

Wynala zek rozwiązuje zagadnien ie opracowania 
układu pozwalającego na dokonywanie pom iaru za 
pomocą miernika, np. magnetoelektrycznego bez ko
nieczności przełączenia jego zacisków, zapobiegają
cego pojawieniu się wysokiego napi<:c:ia w części n i
skonapięciowej układu w p rzypa<iKu bra:-:u podłącze
nia m iernika oraz zapobiegającego u~zkodzeniu mier
nika. 
Układ do pomiaru napięcia stałego, zwłaszcza przy 

znaczny m przekroczeniu jego zakresu pomiarowego. 
Układ do pomiaru napięcia stałego, zwłaszcza wy

sokiego według wynalazku zawiera mostek prostowni
czy złożny z d iod prostown iczych (3, 4) oraz diod 
Z ener a (5, 6), za pomocą którego uziemiono rezystor 
(2). Na drugiej przekątnej mostka włączony j est m ier
nik (8). (l zastrzeżenie) 

9 -

2 

GOIR P. 214556 29.03.1979 

Ośrodek Badawczo-Hozwojowy Metrologii Elektry
c znej "Mera-Lumel", Zielona Góra, F olska (Zbi
gniew Lange, Wojciech Fierzgalski). 

Układ elektroniczny przetwornika mocy czynnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu przetwornika mocy, umożliwiające;:;o l i:li'lwe 
przetwarzanie mocy w obwodach prądu stellego 
i przemiennego p rzy zapewnieniu w ysokie j dokładno
ści przetwarzania. 
Układ e lektroniczny przetwornika m ocy czynnej 

wykorzystując zasadę mnożenia z modulacją szero
kości i amplitudy impul sów , według wynalGzku cha
r a kteryzuje się t ym, że modula tor amplitudy (MA) 
jest wykonany jako detektor fazoczuły (DF) zaw ie ra 
jący w zmacniacz operacyj ny (WO) o silnym sprzęże-

niu zwr otnym. Do wejścia nieodwracającego w zma
cniacza oper acyjnego (WO) jest przyłączony klucz 
symetryczny (KS) złożony z dwóch tranzystorów po
lowych (Tl i T2). (l zastrzeżenie) 

GOIR 
H03H 

Fig. t. 

Fig. 2. 

P . 214983 17.04.197~ 

F olitechnika Sląska im. Wincentego Fstrowskiego, 
Gliwice, Pols ka (Piotr Filipski). 

Układ do wydzielania wartości chwi~wych 
składowych czynnych i biernych prądów lub napi<:ć 
fazowych w układzie wieJo lub jednofazowym przy 

dowolnym kształcie prz~ bicgów naJ: i~ć l prądów 
fazowych lub d o pomiaru r czystancji impl·dancjl 

Układ do wydzielania wartości chwilowych składo
w ych czynnej i bier nej prądów fazowych w układzie 
wielofazowym przy dowolnym kształcie przebiegów 
napięć i prądów fazowych, ma b lok odejmujący (1), 
w którym odejmuje się od sygnału proporcjonalnego 
d o prądu fazowego On(t) n-tej fa7.y składową pro
porcjonalną d o pqd u cqnnego Uno(t) n-te j fazy otrzy
maną na wyjściu blok u mnoż<1cego (2), do którego
pierwszego wejścia dołączony jest sygnał propon·jo
na lny do napięc ia fazowego (U'ł(t) n-tej fazy, a do 
drugiego wejścia wyjścia bloku fntrująco-wzmacniają
eego (3), k tóry silnie wzmacnia składową stalą (t), 
a silnie tłumi składową zmienn<l (t ) dołączonego do 
jego wejścia sygnału z wyjścia bloku sumującego (:t), 
k tóry ma tyle wejść ile faz, a do każdego z wejść jest 
dołączone wyjście bloku mnoż=1cego (5), odpowiednio 
każdej fazy. 

Do jednego wejścia hloku (-1) dołączony j es t syC!lał 
proporcjonalny do napi<:cia fa zowego n-tej fozy (Un(t), 
do drugiego wejścia j est dołączone wyjście bloku 
odejmt:jąccgo (l ), na którym to wy j :icia jes t syg;1:1ł 
propor c jonalny do prądu biernego Unb(t). Jeżeli prą
dy i napi<:cia fazowe zamienić miejscami otrzymuje 
się rozk ład r : apięć fazowych na w!dadowe czym:.e 
i b ierne. Blok filtrująco-wzmacnia jący (3) można :.ta
stąpić blokiem c;;.lk~:j~-; co-wzmacniajqc) m. 

W uk!a dzic jednofazow ym z!)<:dny j c.-; t bl ok s :..: mu
jący (-ł) . Jeżcli w uk!adzie jednofazowym n a Wf' jścia 
blok ów mnożących (2) i Ui) podać s:;gna ł proprm.:j ~
n<:~ lny do prądu pc mL; rowego pl:m<)C::>go przez impe
dancję, a na wejśc i e bloku odejmuj:1ccgo (l) podGć 
sygnał proporcjonalny do napi<:cia na tej impcdancji 
to sygna ł ma wyjściu bloku filtru jąco-wzmacnia jące
go (3) jest proporcjonalny do rczystancji impedancji. 
Układ umożliwia też, przy zastosowaniu v:zma cnia

cza z automatyczną regulacją wzm acninia pomiar 
współczynnika mocy czynnej w ukladzie jednofazo
wym o dowolnych przebiegach prądu i napięcia fa
zowego. · (3 zastrzeżenia) 
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GOl S P. 214311 20.03.1979 

Zakłady Radiowe "RADMOR", Gdynia, Polska (Sta
nisław Mazurczak, J erzy Smigielski). 

Układ do kompensacji błędu ćwierćokrężnego 
w radionamierniku automatycznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu umożl iwia jącego szybkie i dokładne zminima
lizowanie bl~du ćwi~rćokrc;żm·go przy dowolnym po
łożeniu s ta ~ku wzg!ęd~m radiostacji kalibracyjnej. 
Układ według W.i ll<'lazku cha:·akteryzuje się tym, 

że do kompensac ji błędu ćwierćókrężnego wykorzy
stuje się ~ygnał testowy doprowadzany do zacisków 
antenowych radionamiernika poprzez układy zastęp
~ze anten radionamiernika: kierun kowych (8 i 9) oraz 
bezkierunkowej (6). Sygnał testowy jest wytwarzany 
w radionamierniku ja ko wynik przemiany cz~stotli
wości napi<:cia heterodyny odbiornika superheterody
nowego (:~) przy użyciu napięc ia oscybtora częstotli
wości pośredniej (1). 
Regulacj~ napięcia kompensacji blędu ćwierćokręż

nego p1 ze prowadza się podczas testowa nia radiona
miernika poprzez zmian<: wielkości wytwarzanego w 
radionilmierniku napiQcia modulującego malej czę
stotliwości, które j(!st następnie doprowadzane do 

.. dwóch mo_dulatorów zrównoważonych (12 i 15). 
(l zastrzeżenie) 

{GOl V P. 214004 09.03.1979 

Polska Akademia Nauk, Instytut P odstawowych 
~obiE>mów Techniki , Warszawa , Polska (Wacław Koł
toński, Zygmunt Falka). 

Sposób eliminacji zakłóceń przy akustycznych 
badaniach górotworu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że po 
>wykryciu pr zez odb iornik fali a kust ycznej sygnału 
u·żytccznego i zapamiętaniu jego parametrów bloku-

~iłJ~;:k,;r~,J,~;;:;:;~;~;;;;~~~;~;;;;,:~:~;; 
~~mi akust ycznymi. (l zastrzeżenie) 

GOIV 
GOIH 

P. 214005 09.03.1979 

Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych 
Problemów Techniki, Warszawa, Polska (Wacław Koł
Łoński, Bogusław Zienkiewicz). 

Sposób pomiaru czasu przejścia l amplitudy 
fali akustycznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu zapewniającego pomiar i rejestrację zmian 
czasu przejścia i amplitudy fali akustycznej, i eli
minującego z tego pomiaru zakłócające sygnały ele
ktryczne poprzedzające tę falę. 

Sposób pomiaru, w którym fala akustyczna odebra
na przez odbiornik steruje wyłączeniem licznika cza
su oraz włączeniem układu mierzącego amplitudę 
sygnału, według wynalazku charakteryzuje się tym. 
że uruchamianie licznika czasu propagacji fali aku
stycznej nast.::puje z zadanym opóźnieniem wzglę
dem momentu fali akustycznej przez nadajnik. Opó
źnienie to jest regulowane bramką (2) włączoną mię
dzy układ sterujący (l) cyklem pomiaru, a układ (ł) 
obróbki odebranego sygnału użytecznego. 

Sposób znajduje zastosowanie w badaniach akusty-
cznych górotworu. (2 zastrzeżenia) 

GOSF 
HO~M 

A 1 

3 

8 

~5 

i 
_q_ g 

A 2 

D 

E,F 

[] 
FIG.1 

P . 21t370 23.03.1979 

Centrurn Na ukowo-Produkcyjne Elektrotechniki l 
Automatyki Górniczej ,.EMAG", Zakład Telemechani
ki Górniczej "Elektrometal", Cieszyn, Folska (Józef 
S!iwa, Alfred Jabłoński). 

Mostek zasilający, zwłaszcza do urządzeń 
telefonicznych 

Przedmiotem wynalazku jest bezindukcyjny mostek 
zasilaj<\CY ze stabilizacjq prądu zasilającego aparat 
telefoz\iczny abonenta . 

Mostek składa się z dwóch źródeł prądowych uje
mm'go i dodatniego oraz układu stabilizującego. Uje
m ne źród ło zawiera t ranzystor (Tl), rezystory (Rl, 
R3) i diodę Zenera (DZl), n atomiast doda tnie -żródło 
zawiera t ranzystor (T2), r ezystory (R2, R3) i diodę 
Zenera (DZ2). Układ stabilizujący ma rezystory (R4, 
R 5, R6, R7) i tranzystor (T3). · (l zastrzeżenie) 
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G05F 
H021\I 

P. 214633 03.04.1979 

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, 
Polska (Bohdan Kwiatkowski, Andrzej Podgórski). 

Układ zasilania elektromagnesu w układach 
sterowania magnetofonu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienic opracowania 
układu zasilania elektromagnesu w układach stero
wania magnetofonów wyższej klasy, niezależnego od 
unian napięcia niestabilizowanego źródła zasilania. 
Układ zasilania mający co najmniej dwa źródła 

zasidające, charakteryzuje się tym, że zawiera cewkc; 
elektromagnesu (E) włączoną między jednym biegu
nem niest abilizowanego źródła zasilania (U2) i równo
legle połączonymi gałęziami, dołączonymi z drugiej 
s trony do punktu zerowego układu, z k tórych jed ną . 
stanowi źródło o stałej wydajności prądowej (Up), 
natomiast drugą stanowi tranzystor uruchamiający 
(T3), które go baza połączona jest poprzez rezystor 
(R8) z jednym biegunem stabilizowanego źródła za
silania (Ul), kolektorem tranzystora kluczującego (T~) 
i kondensatorem (C2) dołączonym do punktu zerowe
go układu, zaś baza t ranzystora kluczującego (T4) po
łączona jest poprzez rezystor (R9) z biegunem wspo
mnianego niestabilizowanego źródła (U2) i przez sze
regowy dwójnik rezystancyjno-pojemnościowy (R3, 
CI), wyznaczający czas cyklu uruchamiającego ze 
wspomnianym biegunem stabilizowanego źródła zasi
lania (Ul). Jnformacja z układu sterującego (Us) po
dawana jest poprzez odwracacz fazy (0) na wejście 
źródła o sta łej wydajności prądowej (Up) oraz mi<:
d zy eleme nty wspomnianego dwój nika rezystancy i no
-pojemnościowego . (R3, CI). 

Winnej wersji układu według wynalazku cewka 
elektromagnesu (E) włączona jest mic;dzy jednym bie
gunem niestabilizowanego źródła zas ilania (L'2) i ko
lektorem tranzystora podtrzymującego (T2) połączone
go szeregowo z tranzystorem uruchamiającym (T3), 
przy czym tranzystor podtrz ymu jący (T2) ma w emi
t erze rezystor (R6). a baza dol<)czona jest do dzieln i
ka napięciowego (R4, R5) włączonego między punkt 
zerowy układu i jeden z biegunów st abili::owanego 
źródła zasilania (Ul), zaś baza tranzystora urucha
miającego (T3) połączona jest poprze z re zys tor (rtS) ze 
w spomn ianym biegunem źródła stabilizov.·a ncgo ({i l), 
poprzez kondensator (C2) z punktem zc:-0\vym ul\
ladu i z kolektorem tranzystora kluczuj<)ccgo (T4), 
którego baza połączona jest ze wspomnianych bie
gunem niestabilizowanego źródła zasilania (U2) po
przez rezystor (R9) oraz poprzez dwójnik rezyst a ncyj
no-pojemnościowy (R3, Cl) wyznaczaj<jCy czas cyklu 
uruchamiającego, ze wspomnianym biegunem stabi
lizowanego źródła zasilania (Ul). Informacja z /Układu 
sterującego (Us) podawana jest przez odwraca cz fa 
zy (O) na bazę tranzystora podtrzymującego (T2) oraz 
między punkt łączący elementy wspomnianego dwój
nika rczystancyjno-pojemnościowego (R3, CI). 

(6 zastrzeżeń) 

R9 

Fig.3 

G05F P. 215088 23.04.197!) 

Zakłady Telewizyjne "Unitra-P olkolor", Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Telewizyjnej, Warsza
wa, Folska (Wojciech Koza k). 

Układ tranzystorowego stabilizatora napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu tranzystorowego sta bilizatora napięcia, umo
żliwiającego u zyskanic stabilizowanego napięcia sta
łego niezależnie od wahań napięcia zasilającego i od 
zmian wartości rezystanc ji obciążenia. Układ zawie
rający szeregowy tranzystor regulacyjny połączony 
emiterem z biegunem iródła zasila jącego i sterowany 
w bazie przez wzmacn iacz tranzystorowy, ;według wy
nalazku charakteryzuje s ię tym, 7.c kolektor stcrui '-1-
cego tranzystora (T2) jest połączony z bazą regula
cyjnego tranzystora (Tl) przez rezystor (Rl), a po
nadto między emiter r egulacyjnego t ra nzystora (Tl) 
i kolektor sterującego t ranzystora (T2) jes t włączo
na stabilizacyjna dioda (Dl), której kierunek prze
wodzenia jPst zgodny z kicrunkiem przewodzenia 
złącza baza- emiter regulacyjnego tranzystora (Tl). 

(l zastrzeżenie) 
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G06F 
GOIR 

P.2I3439 14.02.1!!79 

Naukowo-Prod ukcy jne Centrum Półprzewodników 
Unitra-Cemi", Warszawa, Polska (Wojciech Fran

towski, Danut a Nit:wieczcrzał, Wojckch Pawłowski). 

Tester układów zapisu i odczytu infor macji, 
zwłaszcza kolncrl.!encyjncj ~amięci ferrytow~j 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ~e
stera umożliwia jącego właściwą kontro!~ pracy kom
cydencyjnej pamięci farrytowej. 

T estcr składający siG z generatora , licznika chwil 
czasowych, układu [)rogramowania, układu genc:·a
cji st robów i układu sterowa nia generatorem pr:]rlu 
zakazu, według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że wyjście układu porównania (9) jest poh1czone z 
wejściami układu określania i sygnalizacji błędu (10), 
a wejścia połączone są z układem w :, tw2rz::n;a sta
nów wzorowych (8) i układem blokady sl<mów ni ,:usta
lonych (4), wejścia których połączone są z dcl;oder~m 
chwil czasowych (3). (2 zastrzczema) 

G66F 1". 214233 19.03.1979 

Ins tytut T echnologi i Elc ktror owej, Warszawa, Fol
ska (Konrad Adamowicz, Andrzej Barwicz, Ryszard 
Leonia k , Homan Mora wski, Ja n Oleńsk i, 1\ildrzej 
P odgó:·ski. Wics!a w Winiccki). 

Układ :>przężenla s t l! nowlsk IJOmiarowych 
:! m inii.; ompute:-f.'rn 

Przedmiotem wynalazku jest układ sprz~żenia sta
·nowisk pomiarowych z minikomputerem dla zapewnie
-nia podłączrnia kilku s tanowisk pomiarowych, z:laj
dujących się w duże j od ległości - od kilkuset me
trów - od minikomputera, zwłaszcza z s~rii Mera 300, 

· wyposnżonych w cyfrowe przyrządy pomiar0we, gcne
·_ ratOI·y oraz specjalizowane urządzenia posiadaj<jce 
' gniazdo do sterowania zdalnego. 
: Układ ten za wiera współpracujące z urządzeniami 
lperyferyjnymi (UPll , ... UPUn) bloki obsługi stano
lwisk pomiarowych, (BOSPI , ... BOSP-1) dołączone clo 
Hnterface'u (INT) za pośrednictwem jednakowych l inii 
Ętransmisyjnych , (LTI , ... LT-t) którymi przesyłane są 
sygnały informacyjne i cztery sygnały sterujące. 

(3 zastrzeżenia) 

GOoF P. 21H85 29.031979 

Mitsubishi Denki Ka!Jushiki K aisha Nipnon Stcel 
Corpora tion, Tokio, Japonia. 

Układ symulowania procesu wejście-wyJście 

Wynalazek rozwiązuje zaga dnienie opracowania 
układu do sprawdzania procesu wejście-wyjście, któ
ry mógłby realizować nadzorowa nie i symulację dla 
wejść i wyjść danych przez wszystkie r odzaje połą
czeń. 
Układ symulowania procesu wejście wyjście ma 

symulator procesu (30) zawierający elemen ty wejścio
we do podawania sygnału symula cji do pamięci (21) 
zl(ocnie z programem symulacji procesu niezależnym 
od programu procesu wejście-wyjście oraz elementy 
do vbrazowania danych w p;::mięci, oraz zawiera układ 

F ł G. 2 
25 

21 

logiki (29) określający rodzaj pracy d<:. ustalania ro
boczego rodza ju pracy l ub tes tującego rod zaju pracy 
w procPsie, przy czym można osiągnąć nadzorowanie 
i symulację procesu wejście-wyjście, a przełączan ie 
rodza j roboczy / rodza j testujący może być realizowa
ne dla ka7.dego z wejść i wyjść, przez co jest uspraw
niona praca operatora i może być uproszczona ręczna 
obsługa przy testowaniu. 

(2 zastrzeżenia) 
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GOSF P.2H60ł 31.03.1979 

Insty tu t Komputerowy Systemów Automatyki i Po
miarów, Wrocław, Polska (Jerzy Dyczkowski, Joan
na Kowalczyk , Wilhelm Wojsznis). 

Sposób obsługi kolejnego modułu przez wspólne 
ogniwo systemu komputerowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego bardziej operatywne wy
korzystanie ogniwa systemów komputerowych obsłu
gujących wiele modułów. 

W sposobie według wynalazku dla dowolnego mo
dułu MJ spośród n ilości modułów gdzie l ~ j ~ n 
odrębnie ustala się graniczną ilość k" podokr esów 
niczajętości wspólnego ogniwa (0 ) warunkującą do
stęp tego modułu do wymienionego ogniwa, przy 
czym usta len ie nast~pu je poprzez ustawienie liczni
ka (l ) t .. k , aby 7l iczał im pulsy wyjściowe drugiego 
liczni:<a (::!) do uslaloneLo poziomu gra nicznej ilo
t c i kg. 

.W liczniku (l) w przeciągu ustalonego okresu cza
su (TJ zlicza się ilość k podokresów niezajętości 
og niwa (0) przyjmując za jeden podokres odcinek 
czasu o tliugości co na jmn ie j t. Ilość k podokresów 
ni('zajętości w usta lon) m ok resie T jest sumą części 
call;owitych ilor:l7.ów poszczególnych odcinków czasu 
niezajętości występujących w usta lonym okresie T 
cza su i długości cza su t przyję tej dla danego modu
łu MJ, jako. podok res n iczaj<; lości. 
Uwzgl~d t ' i:'l nic t yiko cz<;śc i cc. lkowitc j poszczegól

n ych ilorazów na s t<;pu je pop r zez zer owanie drugiego 
l icznika (2) w czasie wys tą pi enia zajętośc i wspólne~o 
ogniwa (0) n iczn lcżnie od st an u tego lic.:nika (2), 
p rzy czym w p rzcd7.ialach nieza jętości ogn iwa (0 ) 
zlicza d r ugi licznik (2) im pulsy z generatora (5) im-
pulsóv,r. · 
Moduł M1 uzysku je dostęp do wspólnego ogniwa 

(0 ), jeżcli ilość k zliczonych przez licznik l podokre
sów nieza jętości jest większa lub równa graniczne;' 
ilości k" ustalonej d la tego modułu MJ. 

G06F 

5 

(3 zastrzeżenia) 
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P. 2lłG26 3l.C3.1979 

Instytut Kom pute rowych Syst em ów Automa tyki 
i P om ia rów, Wrocław Folska (Jerzy Dyczkowski, Jo
anna Kowalczyk, Wilhelm Wojsznis). 

Sposób obsługi kolejnego modułu przez wspólne 
"ogniwo syst emu kamputerowcgo 

Wyna lazek rozwiązuje zagadnienie opracowa nia 
sposobu umożliwiającego bardzie j opera tywne wyko
rzystanie ogniwa systemów komputerowych obsługu
jących wiele modułów. 

W sposobie według w ynalazku dla dowolnego mo
dułu Mj spośród ilości n modułów gdzie l~j~n od
rębnie ustala się w odcinku czasu t w re jestrze (l) 
maksymalny czas oczekiwania Toj na obsługę przez 
wspólne ogniwo (0), przy czym maksymalny czas 
oczekiwania Toj wyznacza się w rejes trze (l) poprzez 
kole jne wpisywanie do niego tych wartości aktual-

nego cza su oczekiwania zliczonych w liczniku (%), ~ 
które to wartości w wyniku porównania przez układ 
(6) porównania okazują się większe od uprzednio wpi
sanej do r ejestru (l) wartości aktualnego czasu ocze
kiwania. 

Aktua lny C7..as oczekiwania wyznacza się w liczni
k~ (2) poprzez zliczanie impulsów generatora (3) cza
su r zeczywistego w okresie niedostępności modułu 
(Mj) do ogn iwa (0) ust a lon ym sygnałem wyjściowym 
uk ładu (·1) dostępu modułu (MJ), na k tórego to ukła
du wejścia podaje si<; sygnały (D1+DJ-t) · zajętości 
wspólnego ogniwa (0) przez moduły M1+MJ-J o wyż
szych priorytetach od p r iorytetu rozpatrywanego mo
dułu (Mj). 

Tak wyzna czony m a ksymalny czas oczekiwania 
Toj por ówr.uje się w k olejnym u kładzie (8) porów
na nia z wielkością gran iczną T gj maksymalnego czasu 
ocze kiwan ia i moduł (Mj) uzyskuje dostęp do wspól
nego ogniwa (0) jeżcli w yaik porównania t ych wiel
kości jest mniejszy od zera . WleJkość graniczną T gj 
d la dowolnego modu łu (Mj) usta la się w rejest rze (9) 
zadanego czasu na poziomie zapewniającym nicprzer
waną obsługę modułu (Mj) przez wspólne ogniwo (0). 

(5 zastrzeżeń) 
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G06F P . 214627 

Ins tytut Komputerowych S ystemów 
i P omiar ów, W coclnw , P o!skn (JPrzy 
J oanna K owalczyk, Wilhelm Wojsznis). 

31.03.1979 

Automatyki 
Dyczkowski, 

Sposób obsługi kolejnego modułu przez wsp6lne 
· ogniwo systemu komput crowl'go 

Wynala zek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego bardziej operatywne wyko
rzyst a nie ogniwa systemów kom p uterowych obsługu-
jących w ie le modułów. · 

W sposobie według w y nalazku dla dowolnego mo
dułu (Mj) spośród w szystkich modułów Mt"7Mn gdzie 
l ~ j ~ n odrębnie usta la się w liczniku (l) dostę
pów wielkość Pj prawdopodobieństwa obsługi wy
mienionego modułu przez wspólne ogniwo (0) w 
określonym czasie T , przy czym ustalenie wielkości 
Pj następuje poprzez zliczen ie w czasie T ilości do
stępów w szystkich modułów M1+Mn do wspólnego 
ogn iwa (C ). a następnie pomniejszen ic wyniku zlicza
nia o ilość dostępów uzyskanych w t ym czasie T 
p rzez moduły M1+ MJ- t o wyższych priorytetach od 
prioryte tu modułu (Mj). 

Ta k u:;talom'l wielkość Pj prawdopodobieństwa ob
sługi modułu (Mj) porównuje się w układzie (4) po
równania z ustaloną dla danego modułu (Mj) wiel
kością graniczną Pjg prawdopodobieństwa obsługi, 
przy czym rozpatrywany moduł uzyskuje dostęp do 
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wspólnego ogniwa (0) jeżeli wynik porównania tych 
wielkości jest większy od zera. Wielkość graniczną 
Pjg określa się przez ustalenie w rejestrze (5) ilości 
niezbędnych dostępów d la tego modułu (Mj) do w spól
nego ogniwa (O) w określonym czasie ('I'). 

(5 zastrzeżeń) 

r -- ·--- -------..,.~- 1 
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G06F P . 214628 31.03.1979 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław, Folska (Jerzy Dyczkowski, 
Joanna Kowalczyk, Wilhelm Wojsznis). 

Sposób obsługi kolcjnl'go modułu przez wspólne 
ogniwo systemu komputerowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiając<'go bardziej operatywne wyko
rzystanie ogniwa systemów komputei·owych obsługu
jących wiele modułów, a w szczególności nieprzerwa
ną obsługę modułów przez ogniwo, uwzględnia jąc nie 
tylko przypisane określonym modułom priorytety i za
jętość w momencie rezerwacji, ale również ilość nic
obsłużonych modułów przez ogniowo w danym mo
mencie czasu. 

W sposobie według wynalazku dla dowolnego mo
dułu (Mj) spośród wszystkich modułów M 1-Hv!0 gdzie 
1 ~ j ~n odrębnie u stala się w określonym odcin
ku czasu t w rejestrze (l) maksymalną ilość Nma" 
nieobsłużonych modułów poprzez kolC'jne wpisywa
nie do tego rejestru tych a ktualnych wartośc i ilości 

r ---- -- -- - - - ·· - -- -- -
l 
l 
·~~~~~~·-r-- ""' "7 ' 
l ----------~-~---- -· ' 
' .. _ ---- -1·_-~ - - r-- ]·r · 

J r/cb i l 
r--'·~· -l l i l 

~ ~1. -

Ł[-----;r--·-Ja ~ 
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nieobsłużonych modułów ustalonych w drugim re
j,strze (3), które w wyniku porównania przez układ 
(4) porównania okazują się większe od uprzednio wpi
sane j do rejestru (1) wartości ilości nieobsłużonych 
modułów. 
Aktualną wartość ilości nieobsłużonych modułów 

ustala się w drugim rejestrze (3) poprzez kolejne 
wpi~ywanie do niego binarnie wyrażonych wartości 
wyjściowych deszyfratora (5), na którego wejścia po
daje się sygnały (D17D0 ) zajętości wspólnego ogni
wa ( 0) przez d owolne moduły spośród wszystkich 
moditłów M 17Mn. Tak cst«loną maksym:1lną ilość 
Nmax nicobsłużonych modułów porównuje się w dru
gim t:kladz:e (6) porównania z wielkością graniczną 
Ngj maksymalnej ilości ilicobsłu żonych modułów wa
runkującą nieprzerwaną obsługę rozpatrywanego mo
dułu (Mj) i moduł ten uzyskuje dostęp do ogniwa (O) 
jeżeli wynik porównania jest m niejszy od zera. 

(5 zastrzeżeń) 

GOi! F P. 21-1638 03.04.1979 

F olitechn ika Vła ;·s zawska, V.T<H SZ<:!Wa , Folska (An
drzej Daciński, Alicja Bacińskn). 

Ur•ą<lzenłe do poroznmlrwania s ię pacj~nta 
z otoczcnit•m 

Wy n;:: lazck rozwiązu j e :~CJgarlnienic 0procowan ia 
urządzenia zapewniającego ciągły i stały konta kt 
chorego z otoczeniem. 
Urządzenie jest wyposażone w uruchamiane za po

mocą manipulatora (P) dwa multiwibratory (l\11, M2) 
o wyjściach dołączonych do wejść modula tora 
(MODI), który łączem t eletransmisy j:1 y:11 (LT), ko
rzy:;tnie bezprzewodowym jest połączony poprzez de
modulator (DMOD) z trans latorem kodu (TK) ste
rującym urządzeniem peryferyjnym (Ul'). 

G06F P. 214726 

(l zastrzeżenie) 
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: UP 
L--- - ----

05.01.1979 

Zarząd Mechanizacji i Automatyzacji Opracowań 
Statystycznych - GUS, Wa rszawa, Folska (Zdzisław 
Zmorzyński). 

Uk!ad elddroniczny przekształcania kodu binarnego 
cyfry zero w kod binarny litery "0" elektronicznych 

maszyn cyfrowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu elektronicznego t:możliwiającego przek~ztałca 
nie k odu binar nego cyfr y zero w kod binarny litery 
"O" elektronicznych maszyn cyfrowych pracujących 
w sys temie LCL (International Computer Limited). 
Układ według wynalazku składa się z dekodera cyf
ry zero sterowanego liniami wyjściowymi (Dol-Do6) 
z jednostki centralnej, linią bitu parzystości (DoP) 
ora z sygnałem (llRD) (bramkuj dane), układu wy
musza n ia litery "0" którego wyjścia połączone są 
z wejściami expander owymi przełącznicy rejestru 
wejściowego (III) oraz z układu włączającego (II) 
sterującego układem badania błędu parzystości. 

(3 zastrzeżenia) 
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P. 214777 09.04.1979 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informa
tyki "MERAMAT", przy Warszawskich Zakładach 
Urządzeń Informatyki "MERAMAT", Warszawa, Pol
ska (Janusz Matynia, Paweł Beno). 

Ze~pól ekranu kompensacyjnt'go taśmowych głowic 
, maguetycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
zespołu ekranu kompensacyjnego do zmniejszania 
przesłuchu taśmowych głowic odczytujących i/lub 
zapisujących informacje na taśmie magnetycznej, któ
rego konstrukcja umożliwiałaby samoczynną regu
lację ustawienia ekranu kompensacyjnego względem 
powierzchni roboczej głowicy oraz zapewniałaby stałą 
odległość pomiędzy tą powierzchnią, a powierzchnią 
współpracy ekranu kompensacyjnego z taśmą magne
tyczną. 

Zespół zawierający ekran kompensacyjny oraz kor
pus, według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
e kran kompensacyjny (4) ma dwa progi (5), między 
którymi jest umieszczona taśma magnetyczna, wysta
jące ponad jego powierzchnię współpracy z taśmą 
magnetyczną i jest umocowany na stałe do sprężyny 
(6) jednym końcem umocowanej do korpusu na stałe. 
a drugim suwliwie. Ekran kompensacyjny (4) jest po
łączony z korpusem (8) w sposób umożliwiający mu 
ruch względem tego korpusu (8) w każdej płaszczyź
n ie. (3 zastrzeżenia) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

li O l F P. 220572 T 19.12.1979 

Politcchnika Sląska im. Wincentego P strowskiego, 
Gliwice, Polska (Tadeusz Skubis), 

Sposób wyrównaola przenikalności magnetycznej 
magnetowodu zwijanego z taśmy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy jakości 
magnetowadu zwijanego z taśmy ferromagnetyczne j. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że począ
tek i koniec taśmy magnetowadu obcina się ukośnie, 
przy czym skos na początku taśmy rozłożony jest 
równomiernie wzdłuż całego obwodu wewnętrznego, 
skos na końcu taśmy rozłożony jest równomiernie 
wzdłuż całego obwodu zewnętrznego magnetowodu, 
a punkty początkowy i końcowy taśmy znajdują się 
na tym samym promieniu magnetowodu. 

ROIK 
H03K 

# t 13 •l 

' 

(l zastrzeżenie) 

P. 214540 · 29.03.1979 

Zakłady Aparatury Elektrycznej "MERA-REFA", 
Swiebodzice, Polska (Mieczysław Krawiecki). 

Elektroniczny przekatnik czaso,vy 

Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny prze
katnik czasowy o dużym zakresie czasów opóinień. 

Rezystancy jny dzielnik napięcia (R2/ R3) zboczni
kowany jest precyzyjnym układem s tabilizu jqcym 
(Dz) włączor.ym pumiędzy masę układu (b) i kOJ1ców
kę dzielnika. Rezystor (R3) dzielnika napięcia (H2/ R3) 
połączony z masą (b) zbocznikcwany jest kondensato
rem bocznikującym (Cl). Stosunek rezystancji rezy
storów dzielnika (R3/ RZ) jest większy lub równy 20. 

(l zastrzeżenie) 

HOIH P. 214544 30.03.1979 

Folitechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Wojciech 
Winiarski, Zdzisław Dzitko, Włodzimierz ApińskJ, 

·Krzysztof Groński, Józef Woronecki). 

Urz~d:zenie ferromagnetyczne, zwłaszcza do ukłac!iw 
słykowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy
trzymałości napięciowej .urządzenia ferromagne tycz
nego. 

W urządzeniu według wynalazku noże (1) styków 
ruchomych mają przecięcie (!) i nacięcie wzdłużne, 
które tworzą. mostek (3) o wymiarze rzędu HJJ/.-5o•/e 
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grubości styku ruchomego. Między nożami (l) styków 
ruchomvch osadzone są na ośltach tuleje dystanso
we (7) 1 długości mniejszej niż odległość między no
żami styków ruchomych. 
Całość osadzona jest na podwójnych izolatorach 

połączonych elementem izolacyjnym. (3 zastrzeżenia) 

HOIJ 
<:23C · 

P. 214.570 31.03.1979 

Zakłady Telewizyjne "Unitra-Polkolor", Ośrodek 
1ladawcio-Rozwojowy Techniki Telewizyjnej, War
szawa , F olska (Kazimierz Malikowski, Michalina 
Piotrowska, Elżbieta Zielińska). 

;Sposób nanoszenia. warstwy wolframu na. grzejniltl 
··,tod lamp elektronowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
mało skomplikowanego sposobu umożliwiającego uzy
~kanie na powierzchni grzejnika katody lampy elek
tronowej trwałej powłoki wolframu . o bard zo drob
nym uziarnieni\,1, która nadawałaby zewnętrznej po-. 
wierzchni grzejnika głęboką czerń. Sposób według 
wynalazku polega na tym, że na powierzchnię grzej
nika pokrytego warstwą izolującego alundu nanosi 
:się warstwę trójtlenku wolframu z dodatkiem t rój
tlenku glinu w zawiesinie w rozpuszczalniku orga
nicznym, przez lakierowanie, zanurzenie lub w podob
ny sposób, a następnie naniesioną warstwę wygrzewa 
~ię w piecu wodorowym, którego temperaturę stop
niowo podnosi się i doprowadza się do powierzchnio
wego spieku między warstwą alundu i nałożoną war
stwą wolframu. 

Sposób nanoszenia warstwy wolframu na grzejniki 
katod la mp elektronowych jest szczególnie przydatny 
w produkcji grzejników katod pośrednio żarzonych, 
~tasowanych w niektórych lampach elektronowych 
lub elektronopromieniowych, na przykład w lampach 
kineskopowych. (l zastrzeżenie) 

HOlJ 
HOSB 
"F21K 

P. 214637 03.04.1979 

Folitechnika Warszawska, Warsza wa, Folska (Wie
sław Woliński, Zbigniew Olborski). 

Impulsowe źr6dło ultrafioletu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro
s t ego i taniego impulsowego źródła ultrafioletu, nie 
wymagającego stosowania skomplikowanych techno
logii naruszenia cienkich warstw metalicznych. 

Impulsowe źródło ultrafioletu ma kapilarę (1), wy
ltonaną z dielektryka, otwartą na jednym końcu, we
wnątrz której znajduje się ano~a (Z) w postaci pręta. 

Katody (31 ••• 3n) w kształcie pierścieni zwiniętych 
z blachy są nasunięte na kapilarę {1). Wolny koniec 
anody (2) zawarty jest z katodą (3) usytuowaną naj
bliżej otwartego końca kapilary (l) i połączony jest 
poprzez kondensator {C) i iskiernik (l) z katodą (3a) 
usyt-uowaną najbliżej drugiego końca kapilary {1). 
Kondensator (C) i iskiernik (l) połączone są wspólnie 
poprzez -·zystor (R) ze źródłem napięcia. ' 

(2 zastrzeżenia) 

HOlJ P . 214815 11.04.197G 

Sląska Fabryka Lamp Zarowych "POLAM-KATO
WICE", Katowice, Polska (Krystian Chmielewski, He
nryk Giezek, Piotr Olszenka, Zbigniew Ząbek, Syl
wester Fawluczuk, Teofil Stebel). 

Urządzenie do kontroll pr6żni w lsłalacji 
odpompowej aułomatu karuzelowe~o do produkcJI 

lamp elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia umożliwiającego ciągłą kontrolę próżni w 
jej bllrdzo wysokich zakresach oraz natychmiastowe 
zamknięcie przelotu pomiędzy pompami i nieszczelną 
baóką lampy. 

Urzqdzenie według wynalazku składa się z zespołu 
(A) ustala jącego gotowość kontroli, zespołu pomiaro
wego (n) i wykonawczego zespołu (C). Zespół (A) jest 
zaopatrzony w krzywkę (1) umieszczoną na głównym 
wale (2) a utomatu karuzelowego · i kontaktującą sit: 
ze stykiem (7) uruchamiającym przekaźnik (8). Po
miarowy zespół (B) ma progowy próżniomierz (11) 
podłączony do przewodu (13) pompy , a wykonawczy 
zespól (C) elektrapneumatyczny siłownik (23) zamy
kający próżniowy zawór (3ł) gdy próżniomierz (11) 
przekaże ~lektryczny impuls stanowiący o spadku 
próżni w odpompowych przewodach (15) lampy (16). 
Siłownik (23) rozwiera następnie krańcowy wyłą

cznik (27) przerywający obwód zespołu (A) ustala
jącego poprzez przekaźnik (8) gotowość kontroll w 
danym takcie skokowego .ruchu automatu karuzelo
wego. (2 zastrzeżenia) 

HOIL P. 214722 04.04.1979 

Folitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. 
Rzeszów, Polska (Wiesł~w Stępień,· Aleksander Szy
mański.) 
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ciekłokrystalicznego wskaźnika temperatury 
Sposób wytwarzania elastycznego lzulowanego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że war
stwę czynną, którą stanowi cholesterolowy ciekły 
kryształ wraz z wypełniaczem absorbującym światło, 
nanosi się na cienką siatkę z tworzywa sztucznego, 
a następnie otrzymaną warstwę termoczułą izoluje 
się obustronie warstwami z kauczuku s ilikonowego. 
Wskaźniki temperatury wytworzone sposobem we

dług wynalazku mogą znaleźć zastosowanie w dia
gnostyce medycznej, a zwłaszcza w termografii sta
wów rąk i nóg pacjenta. (2 zastrzeżenia) 

HOlM P. 214928 13.04.1979 

Centralne Laboratorium: Akumulatorów i Ogniw, 
Poznań, Polska (Edward Fedder, Edwa rd Olech, Sta
nisław Olszeński, Andrze j Szpak, Tomasz Swiątck). 

Elektroda do szczelnie zamkniętych akumulatorów 
niklowo-kadmowych 

Wynalaze k rozwiązuje zagudnienie uproszczenia te
chnologii w ykrawania koszyszków lub nakładek. 

Elektroda do akumula torów niklowo-kadmowych 
szczelnie zamkniętych zawiera S!)rasowaną w kształ
cie krążka masę czynną (l), umieszczoną w koszyczku 
z perforowanej lub reperforowanej st alowej taśmy 
ponikłcwanej (2) i przykrytą z góry nakładką (S) 
z perforowa nej lub rep-erforowanej taśmy stalowej 
poniklowane j. (l zastrzeżenie) 

HOlM 
B21C 

P . 220855 T 27.12.1979 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J . Gagarina, Zielo
na Góra, P olska (Janusz Mstowski, Lechosław Ciu
pik, Kazimierz Andrze jczak, Kazimierz Ma:wrkiewicz). 

Sposób wytwarzania bimetalowych elektrod 
do zgrzewania oporowego, zwłaszcza zgrzewania 

punktowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro
stego i ekonomicznego sposobu wytwa r zania wielo
warstwowych, a zwłaszcza bimetalowych elektrod 
d o punktowego zgrzewania operowego poprzez ope
rację wyciskania z jednoczesnym spajaniem. 

Sposób' według wynalazku polega na tym, że po
między stemplem (5), a przeciwstemplem (l) znanego 
przyrządu do wyciskania metali umieszcza się dwa 
komponenty (3, 4) oraz elastyczną przekładkę (2). 
Pierwszy komponent o dobrej przewodności elektry
cznej i cieplnej i w ysokich własnościach cieplno-me
chanicznych ma kształt i wielkość odpowiadającą 
kształtowi i wielkości roboczej końcówki żądanej 
elektrody a jego dolna powierzchnia czołowa jest 
dobrze oczyszczona mechanicznie i chemicznie. 

Do powierzchni tej przylega oczyszczona powierz
chnia wgłębienia wykonanego w powierzchni czoło
wej drugiego koroponenta charakteryzującego się bar
dzo dobrą przewodnością elektryczną i cieplną oraz 
niskimi własnościami cieplno-mechanicznymi. 

Elastyczna przekładka ma powierzchnie pokryte 
smarem i twardość mniejszą lub ·odpowiedającą twar 
dości kompene nta o niższych własnościach cieplno
-mechanicznych. Poprzez wyciskanie powoduje się 
przemieszczanie pierwszego koroponenta w drugim 
o odcinek mniejszy od pierwotnej wysokości drugiego 
komponenta. (l zastrzeżenie) 

Fig. l 

Fig. 2 

HOIP P . 214535 29.03.1979 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Janusz Gondek, Stanisław No
wak). 

Sposób· wytwarzania biernego grubowarstwowego 
mikrofalowego układu scalonego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
mało skomplikowanego i mało pracochłonnego spo
sobu wytwarzania mikroukładów, dzięki któremu 
rozrzut paramet rów mikroukładów byłby niewielki w 
stosunku do założeń projektowych. 

Sposób wytwarzania biernego grubowarstwowegO' 
mikrofalowego układu scalonego polega na tym, że 
przygotowane uprzednio podłoże ceramiczne lub sza
firowe po wyp::t leniu, p oddaje si': obróbce, prowadząc 
korekcje: brzegów lini paskowych, rezonatorów i fil
trów m ikrofalowych puskowych za pomocą lasera lub 
piasku korundo·.vc~o oraz korekcję strukturalną rezy
storów mikrofalowych za pomocą lasera, na!5t<;pnie 
dołącza się wyprowadzenie i obudowywuje układ . 

HOIP 
H03H 

P. 214629 

(l zastrzeżenie) 

02.04.1979' 

F olitechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Ryszard 
Vogel, Piotr Dębicki). 

Hybrydowy sprzęgacz kierunkowy 

Wyna lazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sprzęgacza, którego wszystkie wrota były usytuowane 
ńa jednej powierzchni podłoża dielektrycznego. 

Hybrydowy sprzęgacz kierunkowy zawierający trzy 
sekcje o długościach 1/ • A, przy czym sekcję środko
wą o silnym sprzężeniu tworzą linie mikropaskowe 
i szczelinowe o osiach symetrii leżących w płaszczy
źnie prostopadłej do podłoża dielektrycznego, wyko
nanych na przeciwległych powierzchniach tego pod
łoża, według wynalazku charakteryzuje się t ym , że 
sekcje zewnętrzne o słabym spt:zężeniu utworzone są 
przez koplanarne linie sprzężone (2), których w szy
stkie przewody usytuowane są na jednej powierzchni 
podłoża dielektrycznego (4). (l zastrzeżenie) 
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H02B P. 214295 20.03.1979 

Biuro Projektów i Rea lizacji In westycji Przemysłu 
Syntezy Chemicznej . p, osyJH.:hem", Gliwice, Folska 
(Janusz Witkowicki, Franciszek Kern, Maria Stan
kiewicz, Danuta Kawulok , Alfons Kensbok). 

Tory wielkoprądowe 

Przedmiotem wynalazk u są tory wielkoprądowe, je 
dno i wielofazowe, o zmnie jszonej rea ktanc ji mogące 
znaleźć zastosowanie w energetyce, a w szczególności 
w hut nictwie i chemii w układach zasilających piece 
oporowe i lukowe wielkiej m ocy. 

T ory wielkoprądowe dla obwodów jedno i wielofa 
zowych według wynala zku charakteryzu ją się t ym, 
że w przekroju poprzecznym, trzy najbliższe prze
wody (1), (2), (3) t ej samej fazy tworzą trójkąt. 
Równocześnie, w przypadku t oru jednofazowego, 

dwa na jbiiżsw przew ody (l) i (2), z prądami płyną
cymi w jednym kierunku, tworzą z dwoma najbliż
szymi przewodami z prądami o przeciwnym kierun
ku czworobok, k or zystn ie kwadrat. (3 zastrzeżenia) 

H02H P. 214469 27.03.1979 

I nstytut Komputerowych · Systemów Automatyki 
P omiarów, Wrocław, Polska (Adolf Balik). 

Elektroniczny układ zabezpieczenia podnapięciowe,o, 
zwłaszcza baterii akumulatorów 

Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny układ 
zabezpieczenia podnapięciowego, zwłaszcza baterii 
akumulat orów, mający zastosowan[e w elektronicz
nych zasilaczach z rezerwacją bateryjną załączanych 
tyryst orowymi łącznikami, oraz w innych urządze
nia ch elektronicznych zasilanych z baterii a kumula
torów wymagających zabezpieczenia przed nadmier
nym ich rozładowaniem. 

W układzie według wynalazku, kondensator (CI) 
z jednej strony jest połączony z jednym biegunem 
ba terii (1), a z drugiej poprzez styki (3) przekaźnika 
(P1) jest połączony z drugim biegunem baterii, zaś 

, przy zmianie s tanu tego przekaźnika, kondensator 
·(C1) łączy się z blokiem obciążenia (4), a następnie 
:poprzez tyrystor (Ty) i rezystor (R7) z dr ugimi sty-

karni (3) przekaźnika (Pl) i z układem czuwającym. 
Z k olei zaś drugi kondensator (C2) jest włączony je
dnym k0i'1cem w szynę bieguna baterii (1), zaś dru
gim jest połączony z tranzystorem (T2) przerzutnika. 

(l zastrzeżenie) 

H02H P . 215002 19.04.1979 

Folitechnika Warszawska, Warszawa, Folska (An
ton i Dmowski, Mirosław Bielecki, T ad eusz Kołodziej
czyk, Krzysztof Potrzebowski). 

Układ zabezpieczający wirówkę elektromedycznlł 
w przypa'.iku u szkodzenia pomiarowego zespolu 

prędkości obrotowej 

\Vynala zck rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
wi rówki elektromedycznej w przypadku częściowe
go uszkodzC' nia pomia rowego zespołu prędkości obro
towej. 
Układ według wynalazk u wyróżnia się tym , że do 

wyjścia stałoprądowego prądnicy (PT) tachametry
cznej dołączony jest człon (IN) inercyjny połączony 
z wejściem pierwszego wzmacniacza (Wl) szeroko
pa smowego, do dr ugiego wejścia k tórego doprowa dzo
ne jest o przeciwnej polaryzacji napięcie (Uz) zadane. 
Ponadto wyjście stałoprądowe prądnicy (PT) ta cho
metrycznej jest połączone z wejściem drugiego wzma
cniacza (W2) szerokopasmowego, do drugiego wejścia 
k tórego doprowadzony jest napięciowy sygnał z wy j
ścia pierwszego wzmacniacza (Wl) o przeciwnej po
laryzac ji. Wyjście drugiego wzmacniacza (W2) przez 
szer egowo włączony element (D) prostowniczy połą
czone jest z blok iem (BSP) sterowania przekaźnika. 

Pona dto równolegle do wejścia bloku (BSP) dołą
czony jest kondensator (C) filtrujący sygnał wyjścio
wy z d rugiego wzmacniacza (W2) szerokopasmowego. 

(l zastrzeżenie) 

H02H P. 215028 20.04.1979 

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 
"Predom-Eda", Poniatowa, Folska (Zbigniew Lech, 
Henryk Tomasik, Jan Jóźwik, Krzysztof Urbański). 



BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 26 (184) 198() 

Układ O&Tanlczenia prądu silnika strrowanego 
elektronicznym rerul&torem prędkości obrotowej 

Układ według wynalazku zawiera element (5) prze
kazujący informację o natężeniu prądu twornika (Tw), 
zespół kluczujący (6) i element wykonawczy (i ). 

Na wejścia zespołu kluczowego podaje się sygnał 
~dący funkcją natężenia prądu twornika i sygnał 
~dący funkcją siły elektromotorycznej indukowanej 
w tworniku. 
Układ znajduje zastosowanie w napędach prze:wa

czonych do urządzeń zmechanizowanego sprzętu do
mowego, zapewniając zwiększoną czułość układu 
ograniczenia i progowy charakter działania układu 
ograniczenia prądu twornika. (2 zastrzeżenia ) 

H02H 
G05B 

P. 21505Z 2J.04.1979 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Jacek 
Turski, Ryszard Banach, Andrzej Cyra 11, Zd:-.isław 
Synowiec, Alojzy Heinze, Zdzisław, Lcpiarz, Mariusz 
Marczewski, Mirosław Stojanowski). 

Układ nadprądowego zabezpieczenia tranzystorowc~;o 
przełącznikowego wzmacniacza mocy prądu stałtgo 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego układu, który przy wzroście prądu wyjściowe
go powyżej wartości progowej powodowałby bloko
wanie stopnia wyjściowego wzmacniacza i wyłączał 
prąd w obwodzie wyjściowym, jednocześnie umożli
wiając optyczną sygnalizację tego stanu, przy czym 
odblokowanie wzmacniacza dokonywałoby si<: dopie
ro po odłączeniu sygnału sterującego od wejścia 
wzmacniacza. 

{/f in 

Wejście (WE) układu według wynalazku dołączo
ne jest poprzez rezystor (Rl) do bazy tranzystora (Tl), 
który ra zem z rezystorami (R2, R3, Rł) stanowi sto
pień wejściowy wzmacniacza sterujący pracą tranzy
stora (T2). Tranzystor (T2) o odmiennym typie prze
wodności niż tranzystor (Tl) poprzez rezystor (R5) 
i diodę (Dl) połączony jest z bazą tranzystora wyj
ściowego (T3), k tórego kolektor jest wyjściem (WY) 
układu. 

Obwód obciążenia dołączony jest między wyjście 
(WY), a potencjał dodatni napięcia zasilającego (U2). 
Emiter t ranzystera (T3) połączony jest poprzez rezy
stor (R7) z potencjałem odniesienia (OV) i poprzez: 
re zystor (R8) 7. bramką tyrystora (TY), który po prze
kroczeniu progowej wartości prądu wyjściowego po
woduje blokowanie tranzystor a (T3). 
Układ zawiera ponadto układ sygnalizacji (A) sta

nu blokowania, włączony między wyjście (WY) i wej
ście układu (WE). 
Układ przeznaczony jest szczególnie do stosowania 

w automa tyce przemysłowej. (3 zastrzeżenia) 

H02H 
H0 2M 

P.224197 12.05. 19Sa 

Pomorskie Zakłady Apa r atury Elektrycznej "EMA
·APATOR"', Toruń, Polska (Włodzimierz Ledóchow
ski, J erzy Klebba). 

Układ zabezpieczający półprzewodnikowe elemrnty 
mocy przed przekroczeniem dopuszczalnrj 

wartości napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-· 
kiego układu, w którym nie wyst~powalaby możliwość. 
przepa lenia się elementu chroniącego. 
Układ zab~zpieczający charakteryzuje się tym, :i:.e· 

półprzewodnikowy element mocy (T) jest zbocznikc
wany 7. jC'<.Inej strony szer egowym połączeniem wy
sokonapi~ci.owego elementu nicliniowego (V) i dwóc h. 
wejść c7.uj r.ika przepływu prądu (CI'), k tórego syg.na l 
jest podawany na kaskadowe połączenie separatora 
(S) układu kształtującego (UK) logicznego sumatora 
(SL) blokady (B) oraz układu generacji impulsów 
brami':owych (GI3). 

Z drugiej stro:1y pólprzewodnikowy clemEi.! mocy 
(T) kst zbocznikcwany r ezystorem (R) i kondensato
rem (C ) pol'lczonych szeregowo. Z drugim wejściem 
układu (GIB) jest poł'lczony regulator (RE). 

(4 zastrzeżenia}. 

H02J P . 2H365 23.03.1979' 

Przedsiębiorstwo Montażu Elektrycznego "Elcktro
budowa", Katowice, Polska (Zygmunt Hołoga, Fran
ciszek Smi!:'Ur~ki, Ka-.:imierz K>:i:)iek, Zbigniew Ma
jerowski, IC1-.:i..:nierz Maj, Wl<1dysław Wróblew::;ki, 
Halina Duda). 

Szynoprzewód magistralny, uniwersalnego stosowania~ 
trójfazowy, zwłaszcza wysokiego napięcia, 

w osłonie z rury 

Przcdmiot('m wynalazku jest szynoprzewód magi
stralny uniwersalnego st('~owania, trójfazowy, zwła
szcza wysokiego napięcia. ~ osłonie z rury przezna
czony do stosowania w warunkach napowietrznych. 
i wnętrzowych. 
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Szynoprzewód charakteryzuje się tym, że każc:a 
z szyn prądowych (l) stanowi wytwór przestrzenny 
o przekroju poprzecznym w kształcie dwuspadowego 
daszka (6) o kącie wierzchołkowym ,120°, przykrywa
jącego przestrzeń (4) ograniczoną z boku dwoma ścian
kami (7) o kształcie dużej litery .,L", usytuowanych 
względem siebie jako odbicie zwierciadlane, przy 
czym przestrzeń ta jest otwarta od strony krótszych 
ramion liter .,L" i stanowi szczelinę (8) do mocowa
nia nasadek izolatorowych (3), ~zaś zewnętrzne pła
szczyzny (9) krótszych ramion liter .,L" są równocze
jnie płaszczyznami przylegania szyny prądowej (l) 
do izolatorów wsporczych (2). (2 zastrzeżenia) 

BOZJ 
H03K 

f/9· f 

fig. Z 

P.214ł75 29.03.1979 

Instytut Komputerowych Systemów Automa tyki 
Pomiarów, Wrocław, Polska (Adolf Balik), 

Tyrystorowy łącznik, zwłaszcza do zalączania 
i wyłączania baterii akumulatorów 

Przedmiotem wynalazku jest tyrystorowy łącznik, 
pozwalający na pracę o wysokim napięciu, zwłaszcza 
do załączania i odłączania baterii a kumula torów. 
W układzie tyrystorowego łącznika według wynala
zku, między baterią akumulatorów (3), a blokiem ob
ciążenia (2) jest włączony tyrystor (Ty) połączony 
przez rezystor (Rl), diodę (D) ze stykami (4) przekaź
nika (P), zaś kondensator (Cl) jednym końcem jest 
połączony z tyrystorem (Ty), a drugim z drugimi 
stykami (5) przekaźnika (P), którego jeden styk po
przez tyrystor (Ty) jest połączony z jednym biegu
nem baterii (3), natomiast drugi styk przekaźnika (P) 
jest połączony z drugim biegunem baterii akumulato
rów. (l zastrzeżenie) 

L-----------------+---~----~ 

H02J P. 214080 10.03.1979 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (Ka
zimierz Bisztyga, Zbigniew Hanzelka, Kazimierz Kro
min, Stanisław Piróg, Jacek Seńkowskł). 

Sposób kompensacji mocy biernej symetrycznych 
odbiorników trójfazowych oraz układ. do kompensacji 

mocy biernej symetrycznych odbiorników 
trójfazowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
szybkości działania układów do kom pensacji mocy 
biernej symetrycznych odbiorników trójfazowych. 

Sposób według w yna.lazku polega na tym, że liczbę 
stopni kompasacji odbiornika uzależnia się propor
cjonalnie do jego .susceptancji, a pomiaru susceptancji 
odbiornika dokonuje się w każdym okresie przebiegu 
napięcia sieci. Następnie otrzymanym sygnałem, zmie
nia się wartość susceptacji we wszystkich trzech fa
zach k ompensatom. 
Układ według wynalazku ma blok pomiaru susce

ptancji (BPS) połączony z blokiem organizacji (BO), 
którego wyjścia są połączone z , rejestrem pomiaru 
(RP) i rejestrem repolaryzacji (RR). Wyjścia obu re
jestrów (RP i RR) są połączone z blokiem wyjścio
wym (B\V), natomiast wyjście ostatnie j komórki re
jestru repolaryzacji (RR) jest połączone z blokiem 
organizacji (BO) oraz poprzez element logiczny (EJ~) 
z rejestrem repolaryzacji (RR). (2 za strze7.enin) 

H02J P. 214957 13.04,1979 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław, P olska (Franciszek Pasierbski, Tadeusz Ha 
lawa, Józef Wrona ). 

Sposób regulacji mocy bloków cnergctyc:mych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uniezależnienia 
jakoś ci regulacji częstotliwości i mocy wymiany od 
nieuniknionych, stosunkowo długotrwałych rozbieżno
ści między zadaną i generowaną mocą niektórych 
bloków uczestniczących w automatycznej regulacji 
częstotliwości i mocy wymiany. 

Sposób r egulacji mocy bloków elektroenergetycz
nych polega jący na a utomatycznym sterowaniu sto
pniem otwarcia zaworów regulacyjnych turbiny, we
dług wynalazku charakteryzuje się tym, że zmiany 
stopnia otwar cia zaworów regulacyjnych turbiny każ
dego bloku elektrowni doda tkowo uzależnia się od 
uchybu mocy elektrowni, przy czym uzależnienie to 
realizuje się poprzez wprowadzenie na wejścia re
gulatora sterującego otwarciem tych· zaworów doda
tkowego sygnału zależnego od uchybu mocy elektro
wni, który tworzy się przez sumowanie sygnału pro
porcjonalnego do uchybu mocy elektrowni z sygna
łem proporcjonalnym do całki tego uchybu i ograni
czenie przedziału zmian tej sumy. (2 zastrzeżenia) 

H02J P. 220443 T 13.12.1979 

l !nr~cmia T cchn iczno-Rolnic7.a im. J . J. Sniadec
kich, Bydgoszcz, Polska (Kazimierz Mroziński, Ryszard 
Borowski). 
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Sposób kompensacji mocy biernej indukcyjnej 
w sieci cnergt't yczncj jedno- lub wi<'lofazow('j 

Sposób wyna la zku polega na t ym, że wytworzone 
przez tyrystorowy przekształtnik napięcie jest w prze
ciwfazie w s tosu nku do napięcia sieci energetycznej, 
p rzez co z sieci ener!!etycznej jest pobierany prąd 
pojemnościowy, przy czym w stosunku do napil:cia 
przekształtnika obciążenie pobiera prąd o charakte
rze ind ukcyjnym. (l zastrzeżen ie) 

H0 2M P. 214-i.60 27.03.197<> 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy S ' stcmów M C>c!·ulli
z:lc ji, E IC>l: lro techniki i Auton•atyki Górn iczej , Ka
t o\\ i c;:, Pc lska (Ja:1 Kawka, Jerzy Zdrza lck). 

U h :d lt CHJ•< tacji gruyJC'.•. r j tyr~ storowe:go falownil>a 
tró ~fa z OW ! ;:o 

Wy1• aht·~ek rozwiązuje zag;:~dnienic kom utacji gru
fl0\':c j t _,-rystorowc~o fa lownika trójbmwego z za
~tosow<\n iem jcunc~:o kond·-· :Jsatorn gasz<Jcego. Układ 
według wyiH~lozku ch:u·aktcry<.uje się tym, że kon
c..·~n::ator gaSZ<lC.V (3!i) j.!st włączony szeregowo po
między ka tod~ tyryston (Z·O i anodę tyrystora (2:i), 
przy czym anoca tyr:. stora (2~) po::; czona jest po
p rzez pic-wol ne t;zwo j(:J:ic dlav; ika (31) i t yrystorowy 
przc•·yw <:CL !:::ercgowy (2) z dodatnim bir,::uncm źró
dła nat:i~ci :l nicrcf!ulowa ncgo zasil a jącego falownik 
t ró jfnowy, n· ttom iast ka toda tyryswr,t (:~ 'l ) j0st po
hlc .. ona z u k •n nym biegc' llem źród ło I.np ;<; : ia niere
g u!ov;;.mcgn. Ukłarl climinuje konieczne~(: stooowania 
por~wcnic;.cgo iz.olowancgo źródła na[Ji<:;cia ładuj;;cc~o 
kondensator ga :;~;lcy . (l zastn:eżcn i•.~ ) 

ll02l'tl P. 2145-18 30.03. 1979 

Polit·~c lmika Gd<!łrska, Gdańsk , Polska (Leon Golu
si ńs ki). 

Uldau do ;"m nicjsnr:ia czasu wył~czania tyt·y~torów 
w układach o kom;;tacji wymuszone j 

Wy nala zek rozwiązuje zagadnien ic opracowania 
prostego i nic zawodnego w działailiu układu, poda
jącego ujemm1 wartość napięcia na bramk~ tyrystora 
w m om encie jego k omutacji, bez koniecznośc i rozbu
dowy wzmacniacza bramkowego i układu ster ujqcc
go. • _,'4-i 

fig.1. 

Układ charakteryzuje się tym, że szeregowo po
łączone rezystancja (R) i dioda (D) połączone są je
dnym koP.ccm z anodą tyr ystora (T), a drugim końcem 
z jego bramką. Polaryzacja diody (D) jest taka, że 
ur.10żliwia przepływ prądu od bramki t yrystora (T) 
popt zez diodę (D) i rezystancję (R) do a nody tyry
stor~! (T). (l zastrzeżenie) 

H0 2M 
Hfl31{ 

P. 214602 31.03.1979 

Akademia Górniczo-Hutnicza im . Stanisława Sta
szica, K raków i Biuro Studiów i F rojektów Urządzeń 
Hutniczych .,Hut maszprojekt" , Katowice, Folska (Jan 
Ma nitius, Henryk Zygmunt, J erzy Wyżga , Andrze j 
żur, Andrzej Senderski, Piotr Macko, Herbert Wi
t.!ok). 

Sposób generacji impulsów wyzwalających 
i sterowania prz~ksz!altnlków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takilgo sposobu generov.'<1n ia impulsów wyzwalają
c,·ch i stcrQwania przckszt<J itników, który nie wyma
gałby stosowania izolowanych źródeł napil:ć syn
chro:lizuj::jc ych i byłby sposobem uniwersaln ym, 
tw. jednolicie rozwiązującym sterowanie zarówno 
pojf: d"'ńczym i mos tkami, ja k i złożonymi przekszlałt
nik~~mi. 

S posób generowania impulsów wyzwalaj<)cych i ste
rowania przekształtników, w k tórym napi~cia syn
c1•ronizuj<)cc, synchroniczne z napięciem trójfazowym 
!'r zemiennym, zasilaj<]Cym przekształtnik , porównu je 
: ;i ę z napięciem porównawczym, a nast~pnic formu
j '.~ s ir; dla każdego mostka ciqg impulsów, ot!powiada
j·~ r~·ch chwilom zrówn<~nb si~ napiQć synchron izuj<}
C.\ ~:b z napięc iem porówn~twczym, określany j 11 ko ciąg 
inlJnt! só,·; ~: k oj<Jri.O :lych danego m ostka ornz tworzy 
:;i~ ~; · t:n~ logicznq ciq;;ów impulsów skoja rzonych mo
;.ll:ów pr;~c· : jących 5zercgowo, chara kteryzuje si~ t ym, 
:·.c s lany logiczne , olrz~rma nc w wyniku porównania 
n<tpi;;ć sync lJ ronizujqcych z n::pi~ciem port',wuawczym, 
l.:ęcl<!CYm sum;; napięcia ste rującego i s ta!cgo sygnału 
p.· zcsuni~cia, k tón:ch chwile począt kowe są syn
chr oJ::czne z nap:~ci em synchronizującym i p rze
s:tr.iętc o kąt odpo·:.dada j;;cy war tości n:tpięci a porów
na\\'c:wr-v. a ic:1 na;;f ępstwo w czcsie odpowiada na-
5t~pstwu faz 1':1pi~cia zasilającego, uzalc~.nia się od 
s ichic y;z<l jcmt~ i c t;:.k , że wytwa r za si~ upo:·;qókowany 
,._, c1.::sic ci;;:; s t::: nów logic7.nych, modc l uj :~ cych wszy
<; \he P~o~Lwe stany prz·_ \\'Od ze nia mostk :1 w te j i tyl
hJ \\' te j sekwencji w czasie' , w k tó rc j nasl~puje 
p rzcjmowa:1ie przewoclzr-,Jia przez !{olejne zawory 
oraz tworzy si ę sum~ logiczną ciągów impulsów sko
jarzonych wszystkich m ostków pracuj<jcych szerego
wo i cwe ntL:a lnych dodatkowych impulsów, pocho
d:.<)cych o d uk!:1dów zcwn~tl·zn} ch, w wyn iku czego 
otrzy muj ::! sir, ci::g impu l ~:ów skoj;:~rzonycll pr;:cksztal
t nik:l, a nas l ę ;Jni c dla k :.Ji:de.•;o z pr;;cu j:>cych szere
gowo mostków przekształtnika twony si~ c iąg im
pulsów wyzwal<l j<J cych dla w szystk ich zaworów każ
d"go mos tka. (5 zastrzeżeń) 

H02~ P. 21-t816 11.04.1979 

Wytwórnia Sprzętu Kom un ikacy jnego .,PZL - War
szawa ! I " , Wa rszawa, F olska (Stefa n Czapla , Szcze
pa tl Chyla). 

Układ statycznej impulsowej przetwornicy 
sint!scida lnej 

Pr7.ecłmiotem wynala zku jest prosty układ staty
czne j impulsowej przetwornicy sin usoidalne j, zbudo
wany z elementów półprzewodnikowych i przezna
c zon y d o zasilania odbiorników prądu przemiennego 
znajdujących się n a pokł adach samolotów, zwłaszcza 
samolotów lekkich. 
Układ przetwornicy zbudowany jest z gener a t or a (l) 

synchronicznych przebiegów prostokątnych i trójką
tnych o częstotliwości wyjściowej, z którego impulsy 
prostokątne podawa ne są do układu d zieln ika często-
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tliwości (5) zbudowanego z jednego przerzutnika, a 
impulsy trójkątne podawane są do układu kompara
tora napięcia (ł), którego drugie wejście sterowane 
jest napięciem różnicowym pomiędzy napięciem wyj
ściowym, a napięciem odniesienia. Napięcia prosto
kątne obu wyjść d zie lnika częstotliwości (5) podawa
ne są wraz z impulsem wyjściowym z układu kompa
r atora (4 ) do dwóch układów log ~<.:7.llych NAND (6, 3), 
z których sygnały poprzez układy wzm:::cniaczy (9, 10) 
sterują tranzystorami wyjściowymi (11, 12) przetwor
nicy. 

Transformator wyjściowy (15) przetwomic:y jest za-
silany przez dławik (14). (8 zastrzeżeń) 

flg.l 

H021\1 P. 214S.Jl 10.04.1979 

Akademia Górniczo-Hutnicza im . Stanisl:\ .va Sta
szica, Kra ków, Pol::;ka (Jan Manitius, H~nryk Zy
gmu!1t, J erzy Wyżga, Andrzej Żur, Andrzej Scncier
ski, Piotr Macko, Marian Rohde, Franciszek Adama
szek, Józef Doroszko). 

Czujnik stanu bezprądowego przekształtnika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa nia , 
czujnika, który charakleryzowałby się dużą czuloś<.:i<! 
i rozdzie lczością w zakres ie małych wartości p;·qctu, 
odpowiadających prądom podtrzymania tyryst orów 
i mali.] czulościi.J w zakresie dużych wartości prądu 
odpowiada j<tcych maksymalnemu prądowi przekszta ł
tn ika. 

Czu jnik stanu bezprądowego przekształtnika, za
wierający połączony z punktami wejściowym i czuj
n ika, t ró jfozow y mostek, którego jeden biegun jest 
połączony z wyjściem pomiarowym i r ezys torem 
wstępne~o obciążen ia, połączonym z mos~1 . ch <~rak
te r yzu je się tym, że pomięd zy drug im biegunem 
m os tka, a masą włączone są szeregowo w k ierunku 
przepustowym diody (Dl), których liczb::~ jest wybrana 
w za leżności od żądanego poziomu syg!la łu, 7.boczni- · 
k owane rezystorem (H2), oraz diody ( 0 2).· k tórych 
liczba jest w ybrana w zależności od żąrlane j ~;:ybko
śei tłumienia energii wyłączania przeklad ników e:. 
przy czym r ezyst or (R2) jest połączony p oprzez re
zystor (R3) z jednym wejściem komperatora (K), któ
rego drugie wejśc ie jest połączone poprzez r ezystor 
(R-ł) z suwakiem potencjometru (RS), zaś wyjście 
komparat ora (K) jest połączone z wyjściem detekcji 
stanu (WY2) czujnika. Czu jn ik w mie jsce rl iod (D2) 
może mieć włączoną diodę Zcncra. (2 zastrzeżenie) 

p 

ł1 

-~-----~--~-------------r----~Hy 4 

HYD 

HC21\f 
H03K 

P. 214909 12.04.1979 

!l kademia Górniczo-Hutnicza im . Stanisława Sta
s:.:ica, K raków, Polska ·(Jan Manitius, Henryk Zy
gmunt, J erzy Wyżga, Marian Endler, Andrzej Sen
dcn:ki , Andrzej Zur, P iotr Ma cko, Edmund Borowski). 

Synchronizator analogowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnien ie opracowania 
synchronizatora analogowego, przystosowanego do 
rÓ\'.'11oleglcgo st erowan ia fazą impulsów wyzwalają
cych orilz zdolnego do jed noczesnego sterowania do
wolnej liczby mostków w prostych i złożonych ukła
dach przekształtnikowych. 

Synchronizator ana logowy zawiera d wa st::tbilizo
w ane zasilacze napięcia (Z" Z 2) , których wyjścia są 
połączone z sześcioma członami formuj:jcymi (F 1-7-F&). 
Punkty zasilania gałęzi mostko (M) są połączone, po
przez rezystory (lt5, R6, R2) zgodnie z następstwem 
faz sieci zas iła ji.Jcej , z wejściami członów formu ją
cych (F, , F 2, F 3) . 

Punkty zasilania gałęzi mostka (M ) również q po
li.jczonc poprzez rezystory (Rs, n,. R 10 ) z bazami tran
zystorów (T5, T 8, T 7), których emitery łączą się z do
da t nim biegu nem mostka C\1), natomiast ko!ck tory 
są połączone poprzez rezystory (R11 , R 12 , R13) z uje-

. m nym biegunem m ostka (M ), a poprzez rezystory 
(R14, R,5, R 16 ) ł ączą s ię zgodnie ze następ:;twcm fa z 
sieci zasila j<jcej z wejściami członów formuj ?,cych 
(F!, F 4, F 6). (l z«=:. tn.eżenie) 

H02P P. 214351 24.03. 1979 

Eiuro S tud iów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
"Hutmaszproj~· kt", Ka towice. Polska (Francisze k Acia
maszt'k, .J ózef Doros~.ko, Maria n Rohde). 

Układ przekształtnika nawrotnrgo 

Wyna la zek rozwiązu je zagad nienie opracowania 
układu, pozw<:la j<) cego uzyskać rewersyjny pomiar 
prądu bez konieczności stosov.:ania podwójnego kom
pl eksu przekładników. 
Układ przekształtnika nawrotnego zawierający kom 

ple t prądo\vych przekładników wspólnych dla dwóch 
mostków tyrystorowych złożonych z bloków skła
dających się z pa r tyrystorów połączonych przeciw
równolegle, wed ług wyna lazku charak teryzuje się tym, 
że wtórne u 2wojcnia prqdowych przekładników (2) 
połączone są d iodowym mostkiem (3) obcią żonym 
rezystorami (rl i r2) o jed na kowej rezysta nc ji, k tó
rych w spólny punkt pol:)<.:zony jest z potencjałem 
zerowym układu e lek tronicznego. Napięcia z rezy
storów {rl i r2) poda\vane są na wejśc ie r <'gulatora 
(4) prądu. 
Napięcie (-1-u) podawane jest do regulatora (.J) po

przez połączone szeregowo rezystory (r4 i r5), k tó
rych punkt wspólny połączony jest z kolektorem tran 
zystora (t). S uma razystancji rezystorów (r4 i r5) jest 
dwukrotnic mnie jsza od rezystancji rezystora (r3), 
przez który do reg ulatora (4) podaje się napięcie 
( - u). Wyjście r egula tora (4) steruje układem (7) ko
rygującym kąt zapłonu tyrystorów. Układ według 
wynalazk u s tosowany może być do napędów nawro
t nych zas ilanych prądem stałym. (3 zastrzeżenia) 
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liG2P P . 214519 28.03.1979 

Ośrodek Badawczo-nozwojowy Systemów Mechani
zac ji El t:klrotechniki i Aut omatyki Górniczej, Kato
wice , Polsko (Ryszard Górecki, J a n Kocur ek). 

Układ do zmnlcj~:r.anla mocy biernej 
kaskady t yrystorowej 

Wyualazek rozwi<jzuje zagadnien ie zmniejszania 
mocy biernej kaskady tyryst orowej. 
Układ wed h :g wynalazku zawiera a utotransforma

t or regula cyjny (1). którego wejście jest połączone 
z uzwo jeniem \virnika sil nika asynchronicznego pier
ścieniowego (2), a wyjście jest połączone poprzez łą
czniki (5), (6), (i) z przekształtnikiem diodowym (3). 

W innym rozwiązaniu zamiast autotransformatora 
znajduje się t ransformator r egulacy jny (1). 

(2 zastrzeżenia ) 

. . ---- . ---- - . -- -------- -J..:: ·--:::: 

H02P P . 214779 09.04.1979 

Folitechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Lech 
Grzesiak , Włodzimierz Koczara, Jerzy Przyby lski, Mi
kołaj Patcjuk, Zbigniew Szulc). 

Układ st abilizacji prędkości obrotowr j indukcyjnego 
s ilnika pierścieniowego 

Wynalazek rozwiązuje zagad nienie eliminacji prą• 
dnicy Łachometryczne j z układu stabiliza cji prędkości 
obrotowe j indukcyjnego s ilnika pierścieniowego. 

Układ według wynalazku wyróżnia się tym, że do 
węzła (2.'1), sumuj;}cego podawany jest napięciowy 
sygnał (Upw) proporcjonalny do napięcia wirnika 
i r:apięciowy sygnał (U) o stałej wartości, a następnie 
sy~nał wyjściowy z wezła (2.'1) p odawany jest do wę
zła sumującego (2.'2) r azem z sygnałem (Uzw) zada
j~cym prędkość obrotową. (l zastrzeżenie) 

H02P 
GOSB 

P . 214803 09.04.197t 

Foli technika Gdal'oska, Gdańsk, P olska (Alfred Ma
t uscwicz, Andrze j Pietkiewicz, Jerzy Jachowski). 

Ukł::rl do opóźnionego wyłączania prądu 
w obwodzie z indukcyjnością, zwłaszcza 

do impulsowych przetwornic napięcia stałego 

W uk ł a dzie według w ynalazku przeładowanie kon
densn tor a odbywa s ię bez s traty energii, dzięki zasto
sowaniu dławika ładującego (L), pomocniczego tran
zystora ('f2), s terowanego synchronicznie z tranzy
storem kluczującym i pomocnicze j diody (D2). 

W procesie przeładowywania energia z kondensatora 
(C2) jes t przejściowo gromadzona w dławiku (L) 
o nastt:: pn ic przekazywana do źródła zasilającego: 

Ukł:ld wed ł ug wynalazku pozwala na zastosowanie 
korzystnie dużej pojemności opóźniającej (C2) przy 
zac howaniu sprawncśc i urządzenia. (l zastrzeżenie) 

H02P 
HC2H 

_ j _ _ 

F ;"- 1. 

L c~ n, rt-1r 
J ''L -- ~ 

P. 214932 14.04.1979 

Zjednoczenie PrzedsiQbiorst w Budowy Elektrowni 
i Przemysłu, Warsza wa, Polska (SiawoiT' ir Furmanik). 

Układ sterująco zabezpieczający silniki 
elektryczne, zwłaszcza w pompach zanurzeniowych 

prz~.:nośnych lub zainstalowanych na stałe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra cowania 
układu umożliwiającego automatyczne s terowanie 
pompą zanurzeniową, tzn. samoczynne zalączenie po 
jej zanurzeniu oraz wylączenie przy zagrożeniu pra
cy na sucho, a jednocześnie uniemożliwiającego eks
ploat ac jq w przypadku zaniku jedne j z fa z, prze
ciążżenia silnika , zawilgocenia lub nagrza nia jego 
uzwojeń. 

W układzie za stosowany jest 3-wej ściowy analizu
jący blok elek troniczny (i) st erowany czujnikami 
reagującymi na zanurzenie (8), (9) umieszczonymi 
na korpusie pompy oraz czujnikiem termiczno-wilgo
tnościowym (lO) um ieszczonym wewnątrz komory s il
n ikowej. Blok elektroniczny (7) za pośrednictwem 
przekaźników pomocniczych (11), (12), (13) i styczni
ka (5) steruje pracą pompy. 

Po wykryciu przez czujniki (8), (9), (10) zagrożeń 
i określeniu ich , zapaleniem odpowiednich lampek 
k on trolnych (H), (15), (16) blok (7) unieruchamia pom
pę. Doda tkowy przekaźnik (17) umożliwia · reakcję 
układu na zanik każde j z faz. (2 zastrze2enia) 
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Zgłoszenie dodatkv·,:;::: d o z;;L:;:::.:enia nr P . 214428 

Morski Instytut Rybacki, Gdy nia. Folska (Jan Iwa
szkiewicz, Zbigniew Walczyński. Andrzej Bartoszak, 
Zdzisław Filipowiez, Michał Kaczmarek). 

Stabilizowany generator w ysokit•j częstotliwości 

Wynalazek rozwiązu je zagadnienie opracowania 
·prostego w budowie i niezawodnego w działaniu ge
neratora wysokiej częstotliwości. Stabilizowa ny ge
nerator wysokie j częstotliwośc i generujący sygnał z 
zacl-owaniem poziomu sygnału wyjściowego przy zmia
nie impedancji wyjściowej i częstotliwośc i , według 
w ynalazku charakteryzuje się tym, że na wejściu za
wiem człon składa jący się z genera tora impulsów 
prostokątnych ({:) i funktora bramkującego (3), do 
k tórego z k oll'i dołączony jest tłumik regalowany (4), 
szerokopasmowy w zmacniacz mocy (5) i konwerter 
(6). El!'llle!1tcm wyjściowym, dołączonym do konwer
tora (G ) jest zmienna rezys tanc ja wyjściowa R0 (7). 

Wynalazek przeznaczony jest do echosymulatorów. 
(l zastrzeżenie) 

!H03B P.214753 05.04.1979 

Folitechnika Gdańska, Gdańsk, Folska (St efan Bie
n iecki, Wiesław Wysocki). 

G enerator mikrofalowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ge
n er atora mikrofalowego, w którym byłaby zachowa
na właściwa separacja pomiędzy sygnałami wyjścio
w ym oraz synchronizującym. 

Generator mikrofalowy, synchronizowany metodą 
wstr zykiwania stanowi wzmacniacz (WM) z wejścio-

wym blokiem (A) i wyjściowym blokiem (B), jako blo
ka mi dopasowującymi, oraz sprzęgacz kierunkowy 
(SK) w obwodzie sprzęgającym. 

Transmisja sygnału wyjściowego następuje przez 
tor główny (1-2) sprzęgacza kierunkowego (SK). Ga
łęź (3) toru bocznego (3--ł) i gałęź (l) toru główne
go (1-2) s',anowią sprzężenie, w wyniku którego wy
s tępu ją d1 gania generatora. 
G::l :]ź ( l ) toru bocznego (3-4) doprowadza sygnał 

synchronizujący, który ·- z małym tłumieniem -
transmitowa ny jest do gałęzi (3) i dale j do wejścia 
w zmacniacza (WM). 

Pomi<:dzy gałęziami (4) i (l) sprzęgacza kierunko
wego (SK) znajduje się izolacja, eliminująca oddzia 
ływanie sygnału wyjściowego generatora, na - zna
cznie słabszy - sygnał synchronizujący. 

1103C 
H04l\l 

Fig. l 

P. 214109 

(l zastrzeżenie} 

14.03.1979 

Folitechnika Warszawska, Warszawa , Polska (Piotr 
Bublewicz, Bogdan Ma kowski). 

Sposób modulacji dt•Ita i delta - sigma 
:;; ada11tacją sylabową 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
wyrazistoś ci logalomowej przetwarzania. 

Sposób modulacji delta i delta-sigma z adaptacją 
sylabową polega na wytworzeniu obwiedni sygnału 
wejściowego, k ~óra sł•Jży do modulacji impulsów 
wyjściowych modulacji delta lub delta-sigma. Otrzy
ma na a): roksyma c ja sygnału wejściowego porówny
wana jN t z sygnałem wejściowym i podlega na
sl<:pni~ r rocesowi modulacji delta lub delta-sigma. 

(l zastrzeżenie} 

' .. "''! . ~ · · i · ; ~: ... ,, 
IIC3F P . 2H818 11.04.1979 

Państwowe Zakłady Tele transmisyjne "TELKOM
-PZT", \Varszawa, Polska (J erzy Rybka). 

Wzmacniacz z dwoma przełączanymi 
n •gula torami wzmocnienia 

Wzmacnia cz z dwoma przełączanymi regulatorami 
w zmocnienia charakteryzuje się t ym, że między emi
terem t ra nzystora (Tl), a plusem źródła zasilania 
włączony jest potencjometr (R4), tranzystor (T2), po
t encjometr (RS) i t ranzystor (T3), przy czym równo
legle do potencjometrów (R•l i R S) dołączone są przez 
ich ślizgacze kondensatory (C2 i C3), zaś kolektor 
tranzystor:1 (T3) połączony jest z bazą t ranzystora (T!) 
przez rezystor (R6), a baza t ranzystora (T3) jest po
łączona z plusem źródła zasilania za pośrednictwem 
r ezystorów (R7 i R8) natomiast z minusem może być 
poi:-Jczona przez rezystor (R7). 

Wzmacniacz może mieć zastosowanie w układach 
teletransm isy jnych, a szczególnie w układzie zakoń
czeń ka nałowych przy pracy 2/3 drutowej. 

(l zastrzeżenie) 
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H03H 
GOSF 

P.2H562 31.03.1979 

Zjednoczone Zakłady Produkcji Aparatury Nauko
wej, Zakład Aparatury Mikrofalowe j, Warszawa, Pol
ska (Jerzy Kaliński). 

Układ automatycznej regulacji kąta przesunięcia 
fazowego sygnałów milaofałcwych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnie nic zwiększenia do
kładności pomiaru tłumienia sygnału mikrofalowego. 
Układ zawiera źródło sygnału mikrofa lowego (l) 

połączone z dwoma równoległymi kanałami: nośnej 
i podnośne j. W kanale podnośnej umieszczony jes t 
modulator amplitudy (5), obszar pomiarowy (9) i prze
suwnik fazy (7) połączony z generatorem (8) sygnału 
zmiennego. W kanale nośnej umieszczony jest prze
suwnik fazy (3), który połączony jest ze źródłem prą
dowym (13), które z kolei połqczone jest poprzez de
t ektor fazoczuły (12) i w zm acniacz selektywny (11) 
z wyjściem detektora (10) sumy sygnałów mikrofa lo
wych z kanałów nośnej i podnośnej. 
Układ znajduje zastosowanie w dwukanałowych 

miernikach tłumienia sygnału mikrofaloweg-o, prze
znaczonych zwłaszcza do pomiaru wilgotno~c i szere 
gu różnych materiałów t echnologicznych, ciał stałych 
bądź cieczy. (l zastrzeżenie) 

H03H P. 214662 03.04.1979 

Insty tut Tele - i Radiotechniczny, Warszawa, "Fols ka 
(Waldemar Soluch). 

Rezonator piezoelektryczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
rezonatora, w którym elektrody metalowe znajdowa
łyby się poza obszarem pułapkowania energii. 

Rezonator zawiera elektrody metalowe (3) wytwa
rzające pole elektryczne równoległe do płaszczyzny 
płytki pi(':welektrycznej (l) umieszczone pozaz obsza
rem pułapkowania energii, co najmniej z jednej stro
ny płyt ki. Obszar pułapkowania energii (2) znajduje 
się w środkowej części płytki (l) i stanowi go albo 
obszar o większej grubości, albo obszar z naniesioną 
warstwą diełektryka. Na jednej płytce piezoelektryczne! 
(l) może być wykonanych kilka rezonatorów niezale
żnych lub sprzężonych akustycznie, tworzących odpo
wiednio piezoelektryczne filtry re zonatorowe lub mo
nolityczne. · . .,. 4 

Rezonator stosuje się w generatorach, czujnikach 
i filtrach pie zoelektrycznych. (1 zastrzeżenia) 

3 

Fig. 1 

H03K P. 214458 27.03.1979 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków i Biuro Studiów i Projektów Urządzeń 
Hutniczych .,HUTMASZPROJEKT", Katowice, Polska 
(Jan Manitius, Hen r yk Zygmunt, J er zy Wyżga , An
drze j Żur, A ndrze j Senderski, Piotr Macko). 

Sposób blokowania impulsów wyzwalających 
przckształtnilta 

Wynalazek rozwiązuje zagadnie nie opracowania 
sposobu, pozwalającego na maksyma l ne skróceni" 
czasu przerwy bezprądowej przy nawrocie prądu 
przekształtnika z jednoczesnym za chowaniem pełnego 
bezpieczeństwa i pewności działania. 

Sposób blokowania impulsów wyzwalających prze
kształtnika polegający na blokowaniu impu lsów je 
dne j lub drug ie j grupy przemiennie, albo w zależności 
od znaku sygnału wzor ca, lub na jedn oczesnym. blo
kowaniu impulsów obu grup, według wynalazku cha 
rakteryzuje się t ym, że każdorazowo w chwili od
blokowania grupy mostków, wytwarza się dodatkowy 
impuls o nastawionym czasie t rwania , równym cza
sowi t rwania ilrp~ lsu wyzwalającego, którym w y 
zwala się zawory przekształtnika . (l zastrzeżenie} 

H03K P. 214496 28.03.1979 

Zakłady Radiow e .,Diora", Dierżoniów, Polska (Piotr 
Ciołek). 

Sposób wytwarzania okresu bramkowania 

Przedmiotem w ynalazku jest sposób wytwarzan ia 
okresu br am kowania, nic wymagający stosowa 11ia 
specja lnego generator a wzorcowego o dużych wyma-

--la 

Fig.1 



Nr 26 (184) 1980 BIULETYN URZĘDU PATEI~TOWEGO 71 

gania ch t echniczn ych, znajdujący zastosowanie ,., cy
frowych obwodach scalonych średniej i wielkiej skali 
integracji, zwłaszcza do skal w odbiornikach radiofo
nicznych . 

Sposób według wynalazku polega na tym, że celem 
uzyskania okresu bramkowania (Tb) zlicza się liczbę 
okresów (Tw) wzorcowego genera tora (G), którą wy
znacza się z ilorazu w ymaganego okresu bramkowa
nia (Tb) do w zorcowego okr esu (Tw) zastosowanego 
generatom (G). Generator (G) wraz z dzielnikiem 
c zęstotliwości (D) sł uży do wytwarzania okresu pow
ta rzania pomiaru (Tp). (2 zastrzeżenia) 

U03K P . 21H97 28.03.1979 

Kombinat Apar a t ury Badawczej i Dydaktyczne j 
"KAI3 iD", Zakład Aparatury Elektronicznej "KABiD 
- Radiotechnika", Wrocław, Polska (Józef Abram). 

Uldad wyzwa!an " ~:"O generatora napi~cia 
piłok~:..taltneg o 

P rzedmiote m wyna lazk u jest prosty l<k lad w yzwa
lanego :~e:l ::ratora napięcia piłokształtnego o m ini
malnym c.:asie rr.artwym, do obse1·wacji napięć zmien
nych na ek ran ie lampy oscylosk opow e j. 

Uld::d zawiera ko!1densator (l ) poiączor,y z baz<\ 
tranzystora (2) oraz za poś:-crl!1ictwem rezystora (3) 
:z. rezystorem (4) , r rzy:;to:·l:: ,, (:i) . bazą t ranzystora (G) 
i kolekton·tn t ranzj s l J I <1 (7 ). L a za t ranz:.-st :Jra (7) 
pol ~czona jest z kol~k lo1· . ::1 t1 a nz., ·s te;a (G ) or~1z za 
poś ; cdn ictwem poi'lczenia rówuoleglego kondensat or a 
(8) i :·ezy ::. lora (!l) z rez) s torem (10) i kolektorem tran
.zystm :~ (~) . 

E:Pitl' r tr~1:1zyslora (G) p oprzez rezystor (11) połą
czony j r~t ze ~róctlem prądowym (12) i kondensa to
rem (13) , przy czym dodatni biegun zasilania połączo
n y jest z n·zystorem (4), r ezystorem (13) i źródł em 
prqdowym (12), a masa układ u z emiterem tranzysto
ra (2) . lmite rem t ra nzystora (7) rezystorem (5) i k on
densa ton•m (13). (l zastrze~eni e) 

łi03K 1•. 214549 29.03.1979 

Ośrodek r;adawczo-Rozwjowy Pojazdów Szynowych, 
Poznań, Pols~{a (Stanisław Bocia n). 

Ge~ (' rator oscylacyjny Jlr zcstrajalny małą 
wartością pojemności 

I'rzed m ie tcm w ynalazk u jest generator oscylacyjny 
przestrajalny m:1łc1 wartością poj~m11ości , mający za
stcsow~n ie w układach w y krywania zmian pojemno
·:lci, układach mier n ików pojemności , uki:J.rlach sygna
lizacji przemieszczeń oraz miernikach odległości. 

Genera tor zawiera zasadniczy ró\·;nolcgły układ r e 
zonansowy składający si<: z pojemności (CI) i jndu
kcyjności (Ll), włączony m i<:dzy bazę tranzystora (T), 
a biegun .,-" źródła zasilania, k tóry zawiera równo
legły układ podrezonansow y składający się z poje
mności (C2) oraz indukcyjności (L!), włączony między 
indukcyjność (L1) układu zasadniczego, a bie
gun "-" źródła 7.asila nia, przy czym punkt połączenia 
układu podrezonasowego z i ndukcyjnością (L1) stano
w i wyjścia (W) generatora, który jednocześnie połą
czony jest z emiter em tranzystora (T). 

Kolektor tra nzystora (T) połączony jest przez opor
nik (R1) z biegunem "+" źródła zasilania oraz przez 
pojemność (C3 ) z -biegunem "- " źródła zas ilania. 

Między bazę t ranzystora (T), a biegun "-" włączony 
jest opornik (R1) o ra z pojemność przestrajająca {C4) 

generatora. Baza tranzystora (T) połączona j est z bie
gu nem "+" źródła zasilania przez (Ra) oraz równo
ległe z tym biegunem przez opornik (R 4) połączony 
szeregow o z wylącmikiero (P) wzbudzającym gene
rator. (2 zastrzeżenia) 

H03K P. 214635 03.04.1979 

Poli technika Warszawska, Warszawa, Polska (Ry
s zard Leoniak). 

Próbnik stanów logicznych 

Wynalazek rozwiązu je zagadnie nie opracowania 
p rostego u kładu próbn ika, t·możliwiającego rejestrację 
st.::n6w i pr zebiegów badanego węzła ·układu logiczne
go. 
P~·óbnik rejestrujący za pomocq jednej diody świe

U1C(! j tn .. )· s ta ny logiczne i krótk ie impulsy, w yposa
mny w l~ t; iwibratory wydłużające czas ich t rwania, 
\\'e<..lł11g w:- nalazku charakteryzuje się tym, że ma 
jeden k ompa:·ator (KI) wykrywający war tość logiczną 
"0" i drug i komparator (K2) wykrywający wartość 
ll.g ic zną " l ··. 

K a:ldy z tych komparatorów (Kl, K2) wyposażony 
jest w dwie połączone szeregowo bramki (Bl, B2, 8 3, 
łl·l) . Zanegowane wyjście drugie j br amki (B2, B~,) 
każde~o k omparat ora (KI , K2) p oprzez odd zielny tran
zystor owy klucz elektroniczny (K T I, KT2) jest dołą
czone do k atody diody świecqcej (DS), a wejście 
pierwszej bramki (BI) komparatora (KI) wykrywa
j ~JCCgo wartość log iczną "0" poprzez r ezystor (lU) j est 
dołqczone do badanego węzła, zaś we j ście pierwszej 
br;1mki (C3) komparator a (K2) wykrywn jącego war
tość logicznq ,.l" j2st dołączone do t ego w<: zła po
p rzez wtórnik napięciowy i połączony z n im szerego
w o rezystor (R2). 

Do rejest racj i luótkich im pulsów wejścia dwóch 
uniwib ratorów (Ul , U2) dołączone są d o zanegowane
go v.:;;,;cio d r ugie j bra m k i (B4) k omparatora (K2) 
wykrywającego wartość logiczną " l ", zaś wyjście j e-
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dnego uniwibratora (Ul) reagującego na narastające 
zbocze impulsu dołączone jest do drugiego wejścia 
tej bramki (84) i do drugiego wejścia bramki (82) 
komparatora (K1) wykrywającego .wartość logicznq 
.,O", a wyjście drugiego uniwibratora (U2) rcagl:jące
go · na opadające zbocze impulsu jest dołączone do 
drugich wejść pierwszych bramek (B1, 8 3) obu kom
paratorów (K1, K2). (l zastrzeżenie) 

H03K P. 2H653 02.04.1979 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław, Polska (Ja n Biniewski, Henryk Biernat, 
Andrzej Kwaśniewski, Tadeusz Lorenc). 

Elekłronlczny układ włączający elementy 
sygnalizacyjne zwłaszcza do tablic 

dyspozytorskich 

Wyna lazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu włączającego elementy sygnalizacyjne, nie za
wierającego przekaźników, pobierającego niewielką 
moc oraz odpornego na zakłócenia wywołane zmianą 
poziomów logicznych. 
Układ zawiera źródło prądowe (3) połączone z ba

zą tranzystora wyjściowego (4), włączcnego w obwód 
zawierający elementy sygnalizacyjne (11). 

Sterowanie prądowe tranzystora wyjściowego (4) 
zapewnia jego przewodzenie lub zablokowanie w za
leżności od s tanu sygnału logicznego, podawanego 
z układu pamięci (1), którego wyjście jest połączone 
ze źródłem prądowym (3). (5 zastrzeżeń) 

H03K P. 214663 03.04.1979 

Zakład Telewizyjnego Sprzętu Profes jonal nego 
"Unitra-Polko1or", Warszawa, F olska (Leonard Turek, 
Jerzy Sokołowski) . 

Uk'ład połączeń elektrycznych cyfrowe~o gcncrator.a 
punktów na okręgu o regulowanym promieniu 

Wyna lazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania 
punktów na okręgu o regulowanym promieniu na 
ekranie lampy obrazowej monitora TV na drodze 
elektronicznej. 
Układ zbudowany na układach mulitiwibratorów, 

liczników binarnych, dete ktorów zera, komparatorów, 
mający koder binarny i m ultiplekser w ykonane na 
logicznych układach scalonych typu TTL, według wy
nala zku charakteryzuje się tym, że na wejściu sy
gnału zewnętrznego V, zawiera układy rcgu.lacj i pro
mienia (l) wyposażone w multh.yibrator monosta bilny 
(1), generator (2) i licznik binarny (3), k tóry połączny 
jest z układem mnożącym (~). t en zaś połączony jest 
z koderem binarnym (7), poprzez multiplekser (6). 
Ponadto układ mnożący (4), połączony jest bezpośre
dnio oraz poprzez przelicznik (5) z komparator ami 
sin a i sin (90° - a) (8, 9, 11, 13, 14, 15) i połączony 
jest z datektorami zera (10, 12), do wejść których 
dopr owadzony jest z przelicznika sygnał zawierający 
informację cyfrową zakodowaną binarnie, reprezen
tującą wartość liczbową wielkości promienia, prze
mnożoną przez współczynniki sin a. 

Ponadto na wejściu zewnętrznego sygnału V i H 
znajdują się liczniki rewersyjne linii (III) i pola (17) 
oraz genertor (16) 16 MHz, które połączone są odpo
wiednio z komparatorami (8, 9, 11, 13, 14, 15) oraz 
detektorami zera (10, 12), przy czym sygnały z dete
ktorów i Komparatorów doprowadzone są do logi
cznych elementów sumujących (18, 19, 20) na wyjściu, 
których występuje całkowity sygnał, zawierający in
formację o wielkości promienia i rozkładzie punktów 
na okręgu. (l zastrzeżenie) 

P. 211878 13.04.1979 

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne .,TELKOM-· 
-PZT", Warszawa, Polska (Julian Stępniak). 

Układ pro&"ramowan~go dzielnika częs&oUiwoici 

Wynalazek rozwiązuje .zagadnienie rozszerzenia sto
pnia podziału programowanego dzielnika częstotl iwo
ści bez użycia dodatkowej dekady rewersyjnej, tam, 
gd zie występuje niepełne wykorzystanie ostatniej w 
łańcuchu dekad dekady re wersyjnej. 
Układ składający się z licznika zbudowanego z de

ka d r eweryjnych typu 74192 i układu umożliwiającegO< 
podwojenie zakresu podziału, charakteryzuje się 
t ym, że wyjście (BR) licznika (LN) jest dolączone do 
wejść bramki (81) i wejścia zegarowego przerzutnika 
{P), do wejść bramki (B2) dołączone jest wyjście 
bramki (81) i wyjście proste przerzutnika (P), wyjści~ 
bramki (82) dołączone jest do wejścia wpisujące~o 
licznika (LN), wyjście odwrócone przerzutnika (P} 
jest dołączone do jego wejścia informacy jnego (D), 
a wejście (PR) przerzutnika (P) jest wejściem pro
gramującym. 

Wynalazek może znaleźć zastosowanie w t echnice 
cyfrowej, w programowa nych dzieln ikach częstotliwo
ści, w kt6ryc!1 zakres podziału zawiera się w grani
cach od l do 2.10N-J , gdzie N jest liczb:] pełnych de
k ad dzielnika częstotliwości. (l zastrzeżen.ie} · 
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Ho.& !\-l 
H03K 

P. 214195 17.03.1979 

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne ,.TELKOM
-PZT", Warszawa, Folska (Benedykt Steinborn. Jan 
Boliński). 

Sposób t"lektronicznej komutacji sygnałów 
dwuczęstotliwościowych w aparaturze 
automatycznej identyfikacji numerów 

abonentów 

Przedmiotem wynalazku jest sposób elektronicznej 
komutacji sygnałów dwuczęstotliwościowych, umożli
wiający kolejne bezprzerwowe przesyłanie sygnałów 
kodowych z nadajnika kombinacji kodowych do urzą
dzenia programującego dla kilkutysięcznej grupy abo
nentów. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ko
mutacja rozpoczyna się po uruchomieniu układu ste
rującego (US) i układu dołączania (UD). Układ ste
rujący otwiera kolejne poszczególne tranzystory ka 
tegorii (K), jednostek (J), dziesiątek (D), se tek (S), 
tysięcy (T), indeksów (31, 21, li) oraz początku (p) w 
układzie elektronicznej komutacji powodując wysy
łanie ciągu informacji o numerze abonenta. Kombi
nacje kodowe z (NKK) przesyłane są przez układ 
elektronicznej komutacji do odpowiedniej grupy iden
tyfikowanych abonentów w urządzeniu programu
jącym (UP) wybranej przez układ (UD). 

(l zastrzeżenie) 

UP" 

-(:-;~.i .. '~ 
.. '.; ~~ .. 
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H04M P. 214732 06.04.1979 

Folitechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An
drzej Łobzowski). 

Urządzenie do generowania, zapisywanta 
i odtwarzania sygnałów telegraficznych 

alfabetu 1\lorse'a 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie generowania, 
zapisywania i odtwarzania sygnałów telegraficznych 
alfabetu Morse'a na drodze e lektronicznej. 

W urządzeniu według wynalazku zespól przetwa
rzający (2) hjczy zespół pamięci (l) z zespołem genc
rującym sygnały alfabetu Morse'a (3) zawiera układ 
kodujący (2G), którego jedno wejście (A) jest po
łączone z wyjściem (Q) przerzutnika D (3B) a jego 
dwa wyjścia (Yt. Y2 ) połączone są z wejściem danych 
nych obu pamięci głównych (QIB, QID) są połączone 
z dwoma wejściami danych (D~o D2) dwubitowej pa
mięci buforowej (2C) w jaką wyposażony jest zespół 
przetwarzający (2). 
Wyjścia danych (Q~o Q,) pamięci (2C) połączone są 

z wejściami (A, B) układu dekodującego (20), przy 
czym jedno wyjście (Y1) układu dekodującego (20) 
połączone jest z drugim wejściem (B) bramki iloczy
nowej (3F), a drugie wyjście (Y2) połączone jest z 
wejściem ustawiającym (S) przerzutnika D, (3B), a 
trzecie wyjście (Y3) poprzez bramkę sumacyjną (3C) 
zespołu generującego sygnały alfabetu Morse'a (3) 
połączone jest z jednym wejściem (A) uniwibratora 
wykrywającego odstępy (2M) połączonego swoim wyj
ściem (Q) ze wskaźnikiem odstępów (20), z drugim 
wejściem (B) układu kodującego (2G) i z jednym 

wejściem (A) bramki sumacyjnej (2A). Drugie wej
ście (B) tej bramki poprzez bramkę iloczynową (28) 
połączoną z trzecim wyjściem (Y3) układu dekodują
cego (20), jest połączone z wyjściem (Y) układu for
mującego kreski (3E), a jej wyjście (Y) połączone jest 
z wejściem zegarowym (T) dwubitowej pamięci bufo
rowej (2C) i z wejściem zegarowym (T) licznika 
adresowego (lA) zespołu pamięci (l) oraz z jednym 
wejściem (A) uniwibratora impulsów zapisu (21) ze
społu przetwarzającego (2). 
Wyjście danych (Q) uniwibratoca impulsów (21) 

dołączone jest do wejść przełączających zapis/odczyt 
(R(W) obu pamięci głównych (IB, ID), a jego drugie 
wejście (B) i trzecie wejście (C) układu dekodującego 
(2D) oraz drugie wejście (B) uniwibratora wykrywa
jącego odstępy (2M), jak również wejście wskaźnika 
zapisu (2Z) dołączone są do wyjścia danych (Q) prze
rzutnika RS (2J) pełniącego rolę przełącznika zapis
-odczyt dla · całego urządzenia. Jedno wejście zeru
jące (R1) przerzutnika RS (2J) oraz trzecie wejście 
(C1) uniwibratora impulsów zapisu (21) dołączone są 
do wyjścia przeniesienia (CR) licznika adresowego 
(lA), a ponadto do drugiego wejścia zerującego (R2) 

i wejścia ustawiającego (S) przerzutnika RS (2J) 
dołączone są przyciski zapis-odczyt (2K, 2L). 

Przycisk (28) do zapisywania symboli "stop" jest 
dołączony do pozostałych wejść (C2) układu kodu
jącego (2G) i uniwibratora impulsów zapisu (21), zaś 
przycisk (2P) powiększający dodatkowo odstępy mię
dzyliterowe jest dołączony do trzeciego wejścia (C) 
ur.iwibratora wykrywającego odstępy (2M), a przy
cisk (2E) "start" jest dołączony do wejścia ustawia
jącego (S) dwubitowej pamięci buforowej (2C), zaś 
przycisk (2F) ,,stop" jest dołączony do wejścia zeru-
jącego (R) tej pamięci (2C). (l zastrzeżenie) . 

B04M 
HOJH 

P. 214733 06.04.1979 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Folska (Witold 
Kaczyński). 

Sposób eliminacji zakli•ccń impulsowych 
oraz climinator zakłóceń impulsowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bardziej efek
tywnej eliminacji zakłóceń impulsowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w za
kłócanym sygnale wejściowym (Uwr) wykrywa się 
moment pojawienia i zaniku impulsu zakłócającego 
i w cwsie jego trwania ustala się wartość sygnału 
wejściowego (Uwe) na stałym poziomie odpowiada
jącym momentowi pojawienia się impuls u zakłócają-

r .; ! 
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ccgo i tuk uzyska ny sygnał (Ub) naJpierw na bieżąco 
porównuje się z wartością zakłócanego sygnału wej
ściowego (Uwc) dla wyodrębnienia sygnału zakłócają
cego, który podlega prostowaniu i uśrednianiu s ta
nowi:}c sygnał korekcyjny (Uk), a następnie na bie
żąco sumuje się go z t ym sygnałem korekcyjnym, 
uwzglądniając przy tym k ierunek chwilowe j zmien
ności sygnału zakłócającego w wyniku czego uzyskuje 
się wyjściowy sygnał użyteczny. 

Eliminator według wynalazku wyposażony jest w 
k luczowany układ pamięciowy (KUP), którego jedno 
wejście połączone jest z wejściem układu różniczku
jącego (UR) i z jednym wejściem kompara tora (K), 
a jego drugie wejście poprzez układ sterowania (US) 
polączenc jest z wyjściem układu różniczkującego 
(UR), które poprzez detektor zmienności sygnału 
!Pl dołączone jc:st do c1rugiego wejścia komp11ratora 
{K), przy c;:ym trzecie wejście komparatora (K) po
łączone j :!s ~ z wy jściem kluczowanego układu pa
mh,ciowe.~o (KUP), dołączonym wraz z wyjściem tego 
kowpar ;1tora (K) <!o wejść ukłndu sumuj~ccgo (8). 
Wyrwia :!.~·k zna jduje zastosowanie w urządzeniach 

t l·a :·s!1·.i$y j nych pn: c..:jących w kanałach t elefonicz-
11) ch i 1 adiowych. ( :! zastrzeżeniu) 

Hu l N P. 2H022 08.03.1979 

Prz<'m~·slowy Instytu t Telekomunikacji , Warszawa, 
·Pobka (Bogusław Krogul,~cki). 

Nnmcrycznit> nastawia ny układ wyodrębniania 
dowoln t• j linii z Unii występujących po ostatnim 
Impulsie wyrównawczym w obrębie pionowego 

impu lsu gaszące~o każdego pólobrazu 
telewizyjnego 

Układ według wynalazku zawiera dziesiętny licznik 
impulsów (3, 4, 5) moduły (1, 2, 6, 7, 9, 10) organi ~ują
ce procc:dun: zlicza nia poziomych impulsów synchro
nizuj<)c_y ch występujących po ostatnim impuls ie wy
r ównuWt'zym tylko w obrębie pionowego impulsu ga
szącego każd::go pćlobrazu , dwa nastawia l ne prze
ł ączniki d ekudowe (K!~1. KN2) oraz bramkę wyj
śdow:J (13) z dwoma inwertcrami (11, 12). 

Do sterowaniu układ u wyk or zyst ywany jest ciąg 
pionowych i poziomych impulsów synchronizujących 
(wcjśdc Wl) ora7. pionowe impulsy synchronizujące 
(w.; j~c: c W 2). Kolejne stany l iczbowe l icznika od
wzorow~ jące numery poszczególnych linii objętych 
procedurą zlici'.a:lia, po zdekodowaniu (moduł (8)), 
nw~~~ być wybr<iiW przez dwa przełączniki dekadowe. 

Nastawiaj<IC odpowiedni numer w przełącznikach 
(KnJ , Kn2) wyodr~bnia si~ pożądan;l lini~ . odwzo
rowywaną na wyjściu (\\'3) układu w postaci napię
ciowego itnpul~u o zboczach wyznaczonyt'11 prze-z t ylne 
zbocze impulsu synchronizującego wyodr~bnianą li
nię i przl'~ tylne zbocze następnego impulsu. Licznik 
impulsów w innym rozwiqzaniu układu według wy
nalazku jest zorganizowany w dwójkowym systemie 
zlicn Hlia. 
Układ \Vcdług wynalazku przeznaczony jes t głów

nic do wyzwalania p odstawy c zasu oscylografu wy
korzystywane~o w t elewizyjnej tec hn ice pomiarowej 
lub może być stosowany, po · odpowiednich uproszcze
n iach, w urządzeniach odbiorczych do wyodrębniania 
odpowiednich linii użytkowanych· do przesyłan ia cy
frowo kodowanych i nfom1acji ·obok programu tele
wizyjnego. (2 zas trzeżenia) 

- ...... 

P . 214571 31.03.1979 

Zakłady Telewizyjne "Unitra-Polkolor", Ośrodek 
Ba dawczo-Rozwojowy Techniki Telewizyj nej, Warsza
wa, Polska (Franciszek Marciniak). 

Układ do wytwarzania' wskaźnika s trojenia 
na <:!>ra ni ~ odtiornil•a telewizyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienic opracowania 
układu do wytwarzania wska:Lnika s tro jenia na ekra
nie odbiornika telewizy jnC'go, wskazu jącego stan do
strojenia tego odbiorniku do częs totliwości wybranej 
stncji nadawczej. 
Układ zawieraj ący generator impulsów pobudzany 

z zewnątrz impulsami ramki i li nii oraz impulsami 
dostarczaj<lCymi informację o numerze włączonej se
kcji , zaopatrzony w d wa wyjścia, z których jedno 
jest wyjśc iem impulsów wytwurzująeych nu e kranie 
llo, a drugie jest wyjściem impulsów wytwarzają
cych numer aktualnie włączonej sek(•j i, według wy
nal czku charakteryzuje się tym, że wyjście (2) im
pul!>ów tła generatora (l) jest dołączone do prze
twornika (4) napięcia, sterowanego z zewnątrz na
pi<;ciem strojenia, a wyjście tego przetwornika (4) 
jest dołączone do wejść dwóch sumujących bramek 
(5) i (6), z których każda ma dwa wejścia, a ponadto 
do pozostalego wejścia jednej bramki (5) jest dołączo
r·.e wyjście (3) generatora (1) dostarczające impulsy 
numeru, a do d rugiego wejścia dr ugiej bramki (6) 
jest dołączone wyjście (2) generatora ( l ) dostarczn ją
c~ impulsy tła, przy c:.:ym wyjścia obydwóch bra
me:< (5) i (G) są doprowadzone do toru sygnałowe~o 
ste:ruj(jccgo kineskopem. (l zastrze;i.enie) 

łi05B 
C21D 

6 

A 

D 

P . 21-14 18 
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c 

.l 

E 

26.03.1979 

.,AGHOMET-ARCHI'MEDES" Fabryka Maszyn Rol
nicąch, Wrocław, Pobka (Henryk Ja r:iro;i., l\Tarian 
Snclcw ski). 

H artowniczy komorowy piec elektryczny z rC'goulowao~ 
atmosferą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wydłużenia cza
su bezawaryjnej pracy hartow niczego pieca, przezna
c;:onc0o do prowadzenia w nim procesu obróbki cie
plne j przedmiotów stnlowych. P iec według w yna lazku 
charakteryzuje się tym, że zamocowany przy pomo
cy zaczepów (11) eiemcpt grze jny (5) składa się z kil
ku taśm oporowych (12) połqczonych mi<;dzy sobą 
punktowo (13). Zaczepy (11) w kształcie litery L osa
dzo>.e s1 nicr uchomo w śdanie (10) komory r oboczej 
(ł) i utrzymują połoi.enie pł aszczyzny grzejnej ele 
mentu gr zt:jnego (5) równolegle do ściany (10) wspo
mniane j komory roboczej (4) . 

Punktowe połączenia (13) znajdują się zawsze na 
szczycie krzywe j, tworzącej falis tość elementu grzej
nego (5), mak syma lnie od ległym od ściany (10) k omory 
roboczej (4). (4 zastrzeżenia) 
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BOSB P. 214781 09.0 ·: .1979 

Kazimierz Sieńkowski, Pultusk, Polska (Kazimierz 
Sieńkowski). 

Zapłonnik do lamp oświetleniowych 

Wynala zek rozwiązuje zagdnienie zmnie jszenia 
materiało- i pracochłonności przy produkcji zapłon
ników. 
Zapłonnik do lamp oświetleniowych ma występy (l) 

wykonane z tworzywa, będące monolityczną częścią 
płytki izolacyjnej . 

K onta kt elektryczny zapłonnika z oprawą oświetle
niową uz:rskujc się poprzez metalowe miseczki (2) 
zamocowane na występach służących jednocześnic do 
mocowani a zapłonnika w oprawie. (2 zastrzei.cnin) 

H05B 
F27B 

P . 215029 20.04.1979 

Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych "POLAM" 
im. Róży Luksemburg, Zakład Doświadczalny Sprzę
tu Oświetleniowego i Urządzeń T echnologicznych, 
Warszawa, Polska (Władysław Jastrzębski, Jerzy Kry
siak, Andrze j Gołębiowski). 

Piec elektryczny, zwłaszcza do spiekania 
rurek ceramicznych do jarznłków wysokoprężnych 

lamp sodowych 

dajności i jednoczesności temperatury wzdłuż spieka 
nych rurek ceramicznych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia w y
rzących indywidualne komory spiekania. Rurki w sa
wsadowy złożony z w ie lu rurek wsadowych (2) t wo

Piec ma w komorze grzejnej (l) stacjonarny kosz 

dowe (2) są wykonane z materialu oporowego, izolo
wane elektrycznic za pomocą rurek ceramicznych (3) 
i połączone s zeregowo ze źródłem energii elE-ktrycznej 
tworząc eleme nt grzejny pieca. Dystans między rur
kami wsadowymi (2) utrzymują elementy d ystansowe 
(ł), "ł kosz w sadowy jest otoczony kilkoma cylindry
czynmi ekrana mi ciepl nymi (6). 

Piec przystosowany jest zwłaszcza do spiekan ia r u
rek ceramicznych do jarzników wysokoprężn_,·ch lamp 
sodowych w atmosfer ze na jkorzystnie j w odoru i w 
temperaturach rzędu 2000°C. (6 zastrzeżeń) 

H05B P . 215039 19.04.1979 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Mate
riałów Budowlanych "ZREM I3", Wrocław, Polska (Wi
ktor Szczęsny, Kazimier z Kuźniak). 

Uklatl korekcyjny do regulatora zgrzewania 

Wy nalazek rozwiązuje zagadn ienic samoczynnej 
kon troli upływu czasu niezbędnego d o mome ntu prze 
bicia się prądu przez rezystancję, wytworzoną po
wierzchniowymi zanieczyszczeniami zg rzewanych ele
mentów. 
Układ w postaci multiwibratora monostabilnego, od

mierzającego zaprogramowa ny czns właściwego p~o
cesu zgrzewania oporowego, charakt~ry~uje się tym, 
że z układem (RC) przyna lcżnyF.. do multiwibratora 
(M) poprzez tra nzystor wykonawczy (T) jest połą czo
ny czu jnik in dukcyjny (L) za pośredn ictwem układu 
we jściowego (W). 

E 

-~ 

----{1 
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Układ według wynalazku nadaje się szczególnie do 
zastosowania w wieloelektrodowych zgrzewarkach 
oporowych służących do grzewania elementów sia
tek zbrojeniowych konstrukcji żelbetonowych. 

(3 zastrzeżenia) 

HOSB P. 220817 T 28.12.1979 

Jan Pabiańczyk, Warszawa, Polska (Jan · Pobiań
czyk). 

Układ zasilania wysokonapięciowej lampy 
jarzeniowej, zwłaszcza do osygnalizowania 

pojazdów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu, pozwalającego na uzyskanie maksymalnej 
sprawności świetlnej wysokonapięciowej lampy ja
rzeniowej. 

Fig 1 

W układzie zasilania wysokonapięciowej lampy ja
rzeniowe j wyjście multiwibratora stabilnego (l) jest 
połączone z separatorem (2), który jest połączony z 
bazą tranzystora (3) przetwornicy (-1), zasilającej wy
sokonapięciową lampę jarzeniową (5). 
Układ jest przydatny do zastosowania w przeno

śnych latarniach sygnalizacyjnych, zasilanych z pn:e
nośnych źródeł energii elektrycznej, zwłaszcza do 
osygnalizowania pojazdów. (l zastrzeżenie) 

HOSK P. Zl499ł 17.04.1979 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
Pomiarów, Wrocław, Polska (Jan Radziwoń). 

Kaseta do pakietów elektronicznych 

Przedmiotem wynalazku jest kaseta do pakietów 
elektronicznych, pozwalająca na wkładanie pakietów 
zarówno z przodu, jak i z tyłu kasety, mająca za
stosowanie w automatyce elektronicznej. 

W kasecie według wynalazku podłużne pręty (l) 
kasety na swych końcach mają wzdłużne, jednakowe 
wybrania, w które na jednych końcach tych prętów 
są wsadzone płaskowniki (6) łączące pręty (1), zaś 

na drugich końcach tych prętów w wybraniach są 
wsadzone kątowniki z uszami (5), z kolei zaś w czo
łowej i t ylnej części kasety, między podłużnymi pręta
mi (l) są osadzone poprzecznie pojedyncze belki (3), 
które wraz z nasadzonymi na nie trwale wsporczy
mi listwami (7) mocują kątowniki (5) i płaskowniki 
(6) w wybraniach. (l zastrzeżenie) 



Nr 26 (184) 1980 

l• 

.A23K W.64835 

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 

II. WZORY UŻYTKOWE 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

04.07.1980 

'17 

:f'abryka Maszyn i Urządzetń Przemysłu Spożyw
<.-zego "Spomasz", \Vronki, Folska (Józef Łoś, Euge

' ,Jl.iusz Skrzypczak, Werner Kaszny, Lech Kowalski). 

cięcie (2) o kształcie umożliwiającym zdejmowanie 
kapsli z butelek i wycięcie (3) o kształcie umożliwia
Jącym robienie otworów w puszkach. W łańcuszku 
(4) łączącym kółko z kluczykami (6) z breloczkiem 
(l) jest płaska płytka (5) dla umieszczenia na niej na 
przykład nazwiska posiadacza lub numeru samochodu. 

' 

Urządzenie do obróbki termicznej odpadów 
organicznych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
obróbki termicznej odpadów organicznych, przezna
czonych na mączkę paszową. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skutecznego rozgoto
~ania i sterylizacji· surowca. 
Urządzenie składające się z cylindrycznego zbiorni

ita z płaszczem grzejnym, zaopatrzonego we właz za
;tadowczy i wyładowczy oraz z umocowanego w nim 
.obrotowo mieszadh1, według wzoru charakteryzuje się 
·tym, że ma mieszadło stanowi zespół pierścieni koło
·wych (6), osadzonych na wale (5) prostopadle do 
jego osi, zaopatrzony we wstęgę ślimakową (7) prze

· biegającą po grzbietach pierścieni kolowych (6), umo-
. .cowany obrotowo wewnątrz zbiornika (1). We włazie 
~aładowczym (2) i włazie wyładowczym (3) mocowane 

::Pą automatycznie sterowane zasuwy (4) i (4'). 
(2 zastrzeżenia) 

\ 
i 

Fijl 

.AU C W.63777 18.02.1980 

Leszek Norbert Garbolewski, Warszawa, Folska (Le
szek Norbert Garbłewski). 

Breloczek do kluczyków 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia breloczka na którym można umieścić grupę krwi 
właściciela breloczka oraz nazwisko lub numer sa
mochodu. 

Breloczek do kluczyków, zwłaszcza · samochodowych, 
wyk-onany z płytki metalowej (l) o dowolnym kształ
cie ma wgłębienie (7), w którym na stałe lub w:r.
miennie umieszczona jest grupa krwi posiadacza bre
loczka, a w dolnej części płytki (l) wykonane jest wy-

(l zastrzeżenie) 

A45C W.63778 18.02.1980 

Marek Sutor, Sopot, Folska (Marek Sutor). 

Futerał na rakietę tenisową 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest futerał na ra
kietę tenisową, zwłaszcza na rakietę do tenisa sto
łowego, uniemożliwiający przemieszczanie się rakie
ty w futerale i zabezpieczający ją przed przeginaniem 
pod wpływem nacisku z zewnątrz na futerał, a więc 
przed jej niszczeniem. 
Futerał z tworzywa skóropodobnego w kształcie 

prostokątnej płaskiej torby (l) ma dwie ścianki (Z) 
i wzdłuż trzech boków zamek (3) błyskawiczny, a od 
wewnętrznej strony obu ścianek (2) prostokątne pła
skie usztywniające płytki (4). Prostokątne płaskie 
usztywniające płytki (4) mają od strony krótszego bo
ku (5) symetryczne prostokątne WYCięcie (6) o dłu
gości i szerokości odpowiadającej wymiarom ręko
jeści (7) rakiety (8). (l zastrzeżenie) 
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A61B W.63727 !2.02.1980 

Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, Polska (Sta
nisław Kubicz). 

Uniwersalny mostek ochronny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uniwersalny 
mostek ochronny zabezpieczający pacjenta przed zbę
dnym promieniowaniem jonizującym przy wykonywa
niu zdjęć rentgenowskich. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
mostka umożliwiającego skutcćznc i dokładne ogra
niczenie napromieniowywanego pola, nadającego się 
do zastosowania przy w ykonywaniu zdjęć rentgeno
wskich zarówno u dorosłych jak i dzieci. ~ 

Mostek zawiera dwie ołowiane płyty ochronne (l) 
i (la) zaopatrzone w uchwyty (2) i osadzone na cztcro
przegubowych zespołach (3) i (3a) wyposażonych w 
zaciski aretujące (4) i (<la). 
Przedłużone ramiona zespołów czteroprzegubowych 

(3) i (3a) opierające się na stole rentgenowskim (7) 
tworzą podstawę mostka, przy czym para ramion 
skierowanych ku środkowi połączona jest ze sobą 
przegubem (5). Zakończenia ramion osadzone są w 
elastycznych nakładkach (6) i (6a). (l zastrzeżenie) 

1a 2 

A61B 

Instytut Matki 
nisław Kubicz). 

W. 63728 12.02.1980 

Dziecka, Warszawa, P olska (Sta-

Pcłnoochro<Jny ogranicznik rentgenowskiego 
aparatu zębowego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia ograniczńika w pełni zabezpieczającego organizm 
przed zbędnym promieniowaniem jonizu jącym, po
pra'wiającego kontrast zdjęcia oraz umożliwiającego 
wyeliminowanie ze stosowanych obecnie filmów zę
bowych ołowianych blaszek ekranizujących. 

Ogranicznik zawiera korpus (l) pokryty od we
wnątrz na 2/3 długości warstwą ołowiu (0) i zaopa
trzony w podstawę (2) i kołnierz (5) z wykonanymi 
w ich os! prostokątnymi ot worami (4) i (6). Na koł
nierzu (5) osadzona jest dopasowana do niego nasadka 
(7) zaopatrzona w prowadnicę (8) oraz uchwyt do 
jej trzymania. W prowadnicy (8) osadzona jest szyna 
wiodąca (10) połączona z uchwytem filmu (11), we
wnątrz którego znajduje się ekranująca wkładka oło
wiana (12). 

Ogranicznik znajduje zastosowanie w rentge nodia -
gnostyce stomatologicznej. (l zastrzeżenie) 

10 
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A61B \V. 63733 12.02.1980 

Instytut Matki i Dziecka, Warszawa , Polska (Sta
nisław Kl•'>icz). 

Ograniczrik zgryzowo-skrzydłowy rentg('nowskiego 
aparatu zębowego 

Przedmirtem wzoru użytkowego jest ogranicznik 
zgryzowo-~krzydłowy dla małych dzieci, stosowany 
w rentgct, odiagnostyce stematologicznej. 

Wzór u7ytkowy rozwiązuje zagadnienic opracowa
nia ograr icznika umo;i.liwia j;lcego wyeliminowanie 
ze stosowr nych obecnie filmów zębowych ołowianych 
blaszek ekranizujących. 
Ogranic~nik zawiera korpus (l) pokryty od we

wnątrz w:ustwą ołowiu (O) i zaopatrzony w podstawę 
(2) i kołnierz (5) z wykonanymi w nich prostokqtny-

FiG.1 
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mi otworami (4) i (4a). Kołnierz (5) zaopatrzony jest 
w prowadnicę (6) z zaciskiem aretującym (7). W pro
wadnicy (6) osadzona jest przesuwnie szyna wiodąca 
(8) z umieszczonym na niej przesuwnie skrzydełko
wym elPmentem zgryzowym (9) oraz uchwytem filmu 
(10), wewnątrz którego znajduje siG ekranująca wkła
dka ołowiana (11). (l zastrzeżenie) 

A61l\l W.63771 14.02.1980 

Akall ~mia Medyczna, Łódź, Folska (Kazimierz Klo
czkowski). 

Przyrząd do płukania nerek 

Przyrza i według wzoru nn zastosowanie w czasie 
zabiegu r.peracyjneg odo piukania ne1·ck systemem 
kielichowr·-micdniczkowym w celu us.uwania złogów 
mot:zowycn z poszczególnych ki<:lichów nerkowych 
oraz z ln icdnicl:ki nerj~owcj. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia przyrządu o takim l~szt_ałcie, który umożliwi szy
bkie i cl:'lne wprowadzenie go do nerki i skuteczne 
płukanie, zwłaszcza miedniczki nerkowej. 

Przyrząd ma k!;7.tałt rury, z metalu lub z tworzywa 
-sztl:ct.!l<.:go utwa 1·dzoncgo, o równym przekroju na 
całej dł:Jeości i dwukrotnie wygiętej łukowo, której 
·środkowy odcinek {G) ma kąt w~·gięcia, w stosunku 
do skraj!!'~· go odcinka {7) tej rury zakończonego le
jem (1), w::nosz<!CY 13-18° od przedłużenia osi (8) 
odcinka (6) do o~i (9) odcinka (7). Skrajny odcinek 
{10) tej samej rury. zakończony perforacją, ma kąt 
wygięcia w ~;tosunku do odcinka (6), wynoszący 22-
-2'10 od przedłużenia osi (8) odcinka (G) do osi (11) 
odci:lka (10). (l zastrzeżenie) 

A63B W.63760 14.02.1980 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Sprzętu 
Sportowcr!o i Tu:·ystycznego .,Polsport", \Varsza \V a, 
P d,:ka (Zb';:.niew Słomczy1iski, Cezary Toma szewski). 

Kol(C do szpady elektrycznej 

\'lzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia takiej konstrukcji kolca do szpady elektrycznej, 
w którym mocowanie przycisku byłoby trwałe, la
twl' w \vykonaniu i wygodne w eksploatacji. 

W korpusie (l) kolca umieszczona jest tulejka usta
lająca (5) zakoi1czona kołnierzem oporowym (6), która 
na :<:C 'Nnątrznej powierzchni ma gwint współpracu
jący z twgwintow;mą częścią wewnętrznej powierzchni 
korpusct (l). Tulejka ustalająca (5) osadzona jest śliz
gowo na tulejce izolacyjnej (4). Tulejka ustalająca (5) 
zabezpieczona jest przed odkręceniem pierścieniem 
sprężynujqcym (10) z zaczepem (11). (l zastrzeżenie) 
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W.63753 14.02.1980 

Adam Kripp, Milanówek, Folska (Adam Kripp). 

Zabawka w postaci pistoletu 

Zabawka w postaci pistoletu wykonana z trwałego, 
czarnego tworzywa, ma w obudowie (l) mechanizm 
z wystającą części<! spustu (3), obracającego się w 
okół sworznia (2), połączonego stykowo z detonatorem 
(6) który jest ułożyskowany na sworzniu (7). Detona
tor j <~st wyposażony w sprężyny (4) i (8) a -jego obrót 
jest ograniczony zderzakiem (5). 

Lufa (\l) zakończona jest walcem (10), z otworami 
imituj<JC.\ m rozpręi:an gazów i jednocześnie przy 
n:kojeści (13) ll!fa (9) ma szereg pierścieni (12) imi
tujących chłodnicG pistoletu. RGkojeść (13) ma ryflo
wane nakładki (H). (2 zastrzeżenia) 

Dział B 
ROZNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; , TRANSPORT 

BOlO 
<::02S 

W.63515 09.01.1980 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, El
bląg, Folska (Andrzej Gólcz). 

Osadnik o przepływie \vzdłużnym 

\Vzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie polepszenia 
efektywności oczyszczania cieczy z · cząstek fazy roz
proszonej przez funkcjonalniejsze l!kształtowanie ele
mentów osadnika. 

Osadnik według wzoru składa się ze· zbiornika (l) 
mającego komorę przepływov,;ą (2) o przekroju w 
ksztułcie odwróconego trape7u, w której wbudowany 
jest wkład (5) skośnych przegród (6), których kra
wędzie są wyprowadzone do poziomu lustra cieczy, 
w kształcie odwróconego trapezu, przy czym pochy
łość skośnych przegród (G) na obwodzie wkładu (5) 
jest ukształtowana równolegle do skośnych ścian bo
cznych (:l) komory przepływowej (2) z odchyleniem 
w granicach od 7° do 15° korzystnie w granicach 
od 7° do 9°. 
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Skośne ściany boczne (3) komory pr zepływowe j (2) 
łączą się z komorą osadową (4) tworząc jednolity 
zbiornik (l) osadnika. (l zastrzeżenie) 

BO l D 
C02C 

W.63520 C9.01.1!l80 

Centrum Badawczo-Projektowe legługi Sródlądo
wej "NAVICENTRUM", Wrocław , Polska (Tadeusz 
Andruchów, Władysław Kurewski). 

FlUr do oczyszczania zaolejonych ścicl,ów z~zowych 

Filtr do oczyszczania zaolejonych sc:icków t<:zowyc:h 
zawiera j<JCY kadłub, w którym jest umit'szczony 
trzywarstwowy wkład filtracyjny, char akteryzu je si<: 
tym, że wkład składa się z górnej warstwy {l) wypt'l 
nionej wiórami drewnia nymi, środkowej (2) trocina 
mi drewnianymi i dolnej (3) - Sł.matami bawl'lni<ll1y
mi, przy czym nad górną warstwq (l) jest pr zC'wi
dziana w kadłubie (4) filtra komora (5) dla zaole jo
nych ścieków, a pod dolną warstw<j (:!) wajduje s it:;: 
komora (6) dla oczyszczonych , ścieków. Wzór rozwi;J
zuje zagadnienie oczyszczania ścieków d o za war tości 
oleju mniejszej od 15 mg na l dm' wody. Sc: it ·ki 
o takiej zawartości . oleju można odprowadzić bezpo
średnio za burt<;. 

Filtr może być stosowany na s tatknch lub w por
towych stacjach oczys zc:zania ścieków z<;zowych . 

z acotej acza 

L,r 

BOID \\'.63526 

5 
l 
i 

(l wstrzeżPn it') 

4 
-l 

•"2 
3 

/ 7.Q bu~tę 

l 0.0 1.1 !)80 

S!qs ka A daciernia Me dyczna im. L \';;l r_rr'l~kie~o. 
K a towice, Polsk<J. (Jacek Mozdzanows ki , Kr~·styna ~·l o
zdzanows ka). 

Przykład do bezpośredniego odczytu wartości 
współczynnika s tosunku odległości n a pł)·tcc 

chromatografU cienkowarstwowej 

Przedmiotem w zoru użytkowe~o jest przyrząd do 
bezpośredn i'ego odczytu wartości wspólczyrmika Hr, 
któr ym jest ::; tosu nek odległości od punkt u naniesitl-

nia sub::;tancji do środka plamki substancji na chro· 
. matogramic, do odległości od punktu naniesienia do 
linii frontu rozpuszcza lnika na płytce chromatografii 
cien kowa rs tw owej. 
Przyrząd według wzoru użytkowego ma ramię ( l) 

wyposażone w wycięcie podłużne (9), które jes t po
łączone z poprzccznką górną (3) i poruszającą się s u
wliwie poprzeczką dolną (1), zaś pomiędzy końcami 
poprzeczek (3) i (7) umieszczono element pomiarowy 
(13) z. g umy zaopatrzony w skalę od ,.0" do ., l " . 
Przyrząd według wzoru użytkowego znajduje sze

rokie zastosowanie przy wykonywaniu a nal iz metodą 
·chromatografii cienkowarstwowej. (l za strzeżenie) 

BOI L \\',63~53 02.0Ll9RO 

Spółd z ie lnia Pracy ,.Mechanika Prccyz~· jna ", War
s zawa, l'olska (Jan Koz.dra, Slawumir Kra~k:l , IVti 
roslaw Bil'leck i, Dariusz Bednarczyk ). 

la boratory jn«' j 
Układ chlodz<'nia wirnika wirówki 

Przedmiotem wzoru użytkowq;o jest wirówka labo
rata ry j na z chłod zonym w irn ikicn1. 

Wzór u i.ytkowy rozwi•1zujc zagad nienic opracowa nia 
!nkicj konstrukcji wirówki la borator y j l!Cj, k tóra umo
żliwi uniezależnienic tempera tury wirnika wirówki 
cd temperatu ry pracy je j si lnika napędowego. 

Wirówka zgodnie z \vzorcm ma miskę (21) przymo
cowaną do górne j czt:;: śc: i s tojana (l6) clektryL"znego 
siln ika na pt:;:dowcgo (17) i stanowiąca k ierownic<: s trug 
;;owictrza, przem i.~szc:za i<!Cych si<: do '"'llGtrza wi
r ówki otworami wlotowymi (8) w jej pokrywie (7 ). 
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Miska ma zaokrąglone krawędzie (22), oddalone od 
pierścienia bezpieczeństwa (6) na taką odległość, któ
ra stanowi pierścieniową szczelinę (23), służącą do kie
rowania wspomnianych strug powietrza najpierw na 
wirnik wirówki, składający si<: z dwóch składanych 
z sobą stożków (24, 25), a następnie wzdłuż silnika 
napędowego (17). Ten silnik (17) jest zawieszony w 
znany sposób na membramie (12) z tworzywa ela
stycznego. (l zastrzeżenie) 

8058 W.63449 02.01.1980 

Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych 
Zakład Projektowania Konstrukcji Galwa::!z.•.!rni i La
kierni, Łódź, Polska (Zdzis!aw Slusarczyk, Andrzej 
Mokwiński, J e rzy Krakowiak). 

Urządzenie do elektrostatycznego malowania 
w pętli "Omegi" 

Urządzenie do elektrostatycznego malowania w pę
tli ,.omegi" jest przeznaczone do malowania w caloś
ci lub pasami w dowolnych kolorach przedmiotów 
o niezmiennej lub nieznacznie zmieniającej s i<: odle
głości powierzchni malowanej od ostrza dysku i wy
sok.ości do jednego metra, t akich jak: obudowy od
kurzaczy, amortyzatory, gazowe butle turystyczne itd. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania urz<ldze
nia o pros tszej konstrukcji łatwiejszego w wykona
niu niż znane urządzenia. 
Urządzenie wyposażone w przenośnik i manipulator 

hydrauliczny do malowania natryskowego, wed ł ug 
wzoru charakteryzuje się tym, że do ramienia krótko
skokowego manipula tora z napędem elrktrycznym (2) , 
o nastawialnym skoku pionowego ruchu posuwisto
-zwrotnego są przesuwnie zamocowane dyski (l) oraz 
przegroda (3). (l zastrzeżt•uie) 

_ _ ---1_ -----

8078 w. 63716 11.02.19SO 

Ośrodek Badawczo-Rozwo jowy Techniki Geologicz
nej Centralnego Urzędu Geologii, Warszawa, Pol~i-:a 
(Heronim Jaczewski). 

Sortownik matt•rlalów sypkich 

Przedm iotem w zoru użytkowego jest sortownik do 
materiałów sypkich , zwłaszcza piasków i żwirów, sto
sowany do ich ro7.działu na poszczególne frak cje , 
umożliwiające określani:! rodzaju gruntu. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sortownika przenośnego, umożliwiającego szybkic 
sortowanie gruntu b~zpośrcdnio przy otworze w iertni
czym. 

Sortownik materiałów sypkich ma na wykrępowa ncj 
ramie (l) zamontowaną przegubowo na sworzni<lt:lt 
(6, 7) poprzez sprężynowe teleskopy (8) i cięgna (!)) 
wibracyjną płytę (lO) ze skrzynkowymi sitami (il) 
i zasypowym . koszem (12). Wibracy jna płyta (lO) po
łączona jest przegubowo dźwignią (H) z mimośrodo
wym kołem (16), osaczonym na wałku (17) z 7ębatyn 1 
kołem (18), zaś wałek (17) zamocowany jest obrotowo 
we wsporniku (2). W rurowoceowym wsporniku (~) 
osadzony jest obrotowo wałek (21) z zamoco'.vaną 
trwale korbą (22) i zębatym kołem (23). Kola (18 i 23) 
opasane są lańcuchem (24). (l zastrzeżenie) 

B088 W.63852 01.03.1980 

Wojskowy I;:sty tut Techniki Panccrnej i Sa:n0cho
dowej, Sulcjówr k, Polska (Anna Kasprzykowska
-Szczcrbińska, Jan Zaleski, Józef Kowalczyk, Karol 
Kowa lski). 

Urzadz('nie do usuwa!lia powłok Iaki<'rnlczych 
· z prz('dmiotów wielkogabarytowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie usprawnic
da i skróc.::nia procesu usuwania powlok lakierni
czych z przedmiotów wielkogabarytowych, a szcze
gólnie z korpusów wozów bojowych. 
urządzenie składające się z komory, dwóch pod

grzewanych zbiorniK:ów i nmry~ków włączonych do 
instalacji tworzącyt:h zamknięte obiegi cieczy robo
czych według wzoru charakteryzuje się t ym, że dwa· 
podgrzewane zbiorniki (2) z cieczami roboczymi : ak
tywną i spłukującą są osadzone na dnie ocieplonej 
i uszczelnionej komory (1). Pona d zbiornikami (2) 
i poniżej kolein (13) umieszczona jest przesuwnie 
r ynna ści<:kowa (3). 

(l zastrzeżenie) 
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B21G w. 63617 18.01.1980 

Kombina t Budownictwa Węglowego "FABUD" Sie
mianowkc Sl., F olska (Hennk Budzyński , Tade usz 
Pikoń, J an Skwara, Maria;'l. Stokłosa, Stanisław 
Szczygieł). 

t rrządzrui ·~· ~o taśmowania gwoździ 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania urzą· 
dzenia cło taśmowania gwoździ z wykorzystaniem kle
ju wysychnjącego, produkowanego na bazie dos tęp
nych skladników. 

Przcdrniotmn wwru użytkowego jest urządzenie do 
taśmowauia gwoi.dzi pneumatycznych pistoletów 
gwożdziowych. 

Urzqdze nie według wzoru składa się ze stelaża (l ) 
i wymiennej Y.'kładki {4). Na obydwu górnych kra
Wt:d ;:inch :; telaża {l) znajdują się półokrąłe wyżłobie
ni<~ (2) stanowiqcc gniazda dla gwoździ a poziom wy
mic lme j wkładl•i (4) zaopatrzonej w bolce {5) do przy
trzymywania taśm papieru równy jest z poziomem 
spod·u wyżlobkń (2). (l zastrzcż~n ie) 

B21P 

1.. 1 ,;g. 

W.63782 18.02.1980 

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Państwowych 
Gospodarstw Rolnych, Szczecin, Folska (Jan Jędruch

. niewicz, Marek Jankowski). 

Urządzenie do prostowania prętów 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
prostowania prętów walcowych, zwłaszcza zwiniętych 
w kręgi prętów zbrojeniowych przeznaczonych do 
stosowania w budownictwie. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon
strukcji urządzenia oraz zwiększenia jakości prosto
wania prętów. 
Urządzenie według w zoru ma blok biernych rolek

prostujących (5) zesta wiony z dwóch rządów; stałego 
(3) i przesuwnego {4), ustawionych w płaszczyźnie po
ziomej oraz umieszczony za tym blokiem zespół nai>f:
dowy złożony z rolki czynnej (6) i doc iskowe j {7), któ
re S<J do sie bie styczr.e. 

n ol ki zespołu na~ędowego usytuowane są w płasz
czyinie pionowej. przy czym rolka czynna (6) nai>f:
dzilna jes t • silnikiem {12) za pośrednictwem przekład
ni redukcyjnej (11), zaś rolka dociskowa (7) je st prze
suwana za pomocą śruby pociągowej {9). 

(3 zastrzeżenia) 

Fig.1 

Fig l 

B23B W.63478 07.01.1980 

Zakłady Włókien Chemicznych ,,Chcmitex-Stilon", 
Gorzów Wlkp. P olska (Mieczysław Pielrzak). 

Urządzenie do ult ładania łgłt>łck łożyskowych 

Wzór rozwiązuje zagadnie nic opracowan ia urządze
nia umożliwiaj<Jccgo zmecha nizowa nie operac ji ukła
d aniu igiełek łożyskowych w gnia zdach obrotowych 
kłów tokarskich. 
Urządzenie do układania igi ełek łożyskowych wed

ług wzoru użytkowego c harakleryzuje się tym, że ma 
maguzynek (15) z kanałk iem (16) igi ełek (7), który po
l<jczony jest z wlotowym kanałkiem usytuowanym 
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stycznie do okręgu zewnętrznej ściany komory (21) 
igiełek utworzonej przez otwór (4) korpusu i trzpień 
(12), który t o trzpień (12) utrzymywany jest w ciąg
łej styczności poprzez sprężynę (13) z końcówką 
trzpienia (23) obr otowego kła (8) , osadzonego w ~toż
kowym otworze (5) korpusu, w którym osadzona jest 
suwliwie prowad ząca t u leja (10). (l zastn!:'żenil') 

8238 
823Q 

W.63487 07.01.1 980 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Zbigniew Wedle 
chowicz). 

Trzpień tokarski stoi.kowy 

Trzpień według w zoru służy do mocowan ia przed
miotów obrabianych o różnych średnicach otworów, 
zwłaszcza frezowanych kół zębatych w podzie lnicy. 
Trzpień według wzoru stanowi pręt okrągły {1 ), 

który ma występ w postaci stożka (2) i jest nar;wi ::
towany na obu końcach (3, 4). Na jednym końcu (3) 
pręta jest nakręcone nakrętka plask a (5) 'z pod klr~dk~ 
(6), a na drugim końcu (4) nakrętka kie lichowa (7). 

(l zastr7.!'żcn i e) 

8238 W.63530 11.0 l. 1!)80 

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegie ls ki, Poz
nań, Folska (Staaisław Paszk owiak, Cyr yl Niemier, 
Mieczysław S miga j). 

Urządzenie do wykonywania złożonych profili, 
zwłaszcza matryc do modeli woskowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania urządze
nia, które pozwoli na wyeliminowanie wykony wanych 
dotąd ręcznych czynności. 
Urządzenie do wykonywania złożonych profili, 

zwłaszcza matryc do modeli woskowych wyposażone 
jest w turbinkę pneumatyczną bądź pilnikarkG (7) 
zamocowaną w głowicy obrotowej (6) przytwierdza -

l • _ _L 

l . ------1 

l 

\ . .L 

nej obrotowo w suporcie (5). Suport (5) przesuwa się 
za pomocą śruby (4) na kołumnie (3) zamocowane j 
wraz z stołem krzyżowym (2) na podstawie (1) . . 
Urządzenie może być stosowane do obróbki wykań

czającej różnego rodzaju de tali o niewielkich wymia
r ach, a zwłaszcza matryc do modeli wosk owych, w 
których wymagana jest wysoka klasa dokłodności ob
r óbki powierzchniowej. (l .castrzeżcnie ) 

B23B W.635ł0 14.01.1980 

H uta Kościuszko, Chorzów, P olsl-:a (Andrzej Szmy
ra). 

Osłona obrabian)•ch na tokarce pr:t.<'dmiotów 
wystających poza jej ·gabaryt 

Wzór rozw iązuje zagadnienie opracowania osłony, 
która gwarantowalaby bezpieczeństwo pracy nieza
leżnie od obrotów toka rki. 
Osłonę według wzoru s ta nowi prze lot owa te lesko

powa rura , której pier ws.cy człon (l) o na jwiększej 
średnicy jest zakońc7.0ny podstawą (2) mocowaną do 
korpusu tokarki. Korzyst nie człon jest zakońc;.ony 
uchwytem (4). (2 zastrzeżen i a) 

8238 W. 636:>8 29.01.1 980 

Fabryk a Maszyn Wiertniczych i Górniczych G li nik, 
Gorlice, P ols ka (Stanisław K <1 rp, Mieczysław Zawiś
łak, Ze .. ua Pabis, Jerzy Eilmcs). 

Konstrukcja noża t oliar sld<'I;'O 

Wzór rozwiflzuje zagadnienie opracowania takiej 
konst r ukcji nożo t okarskiego, która umożliwialaby 
zastosowan ie wymiennych wieJoostrzow ych płytek 
skrawających . 
Nóż t okarski sltladajqcy się z oprawki i wymiennej 

płytki skrawa jącej według w<:oru charaktery zuje się 
tym, że w gnieździe (2) oprawk i (l) ma osad zone dwie 

3 ;-
! 

~ią f 

1 
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płytki skrawające (3) rozdzielone tulejką dystansową 
(4) i dociśnięte do ścianki gniazda (%) wspólnym do
ciskiem (5). 
Nóż tokarski stosowany jest do nacinania na po

wiedzchni cylindrycznej rowków w ściśle określonej 
od siebie odległości. (l zastrzeżenie) 

823B W. 63659 29.01.1980 

Fabryka Mnszyn Wiertniczych i Górniczych G!inik, 
Gorlice, Folska (MicCZ.)'Sław Zawiślak, Zenon Pabis, 
J er.zy Eilmes). 

l'ióż wytaczak z wymienną płytką skrawającą 

Pncdmiotem wzoru użytkowego jest konstrukc•11 
noLa wytaczaka z wymienną ułytką skrawającą stc.
sowant!'.;o do toczenia na obrabiarkach numerycznych 
r:.>wków w otworach cylit:drycznych na przykład • · 
tulejach i pierścieniach. 
Nóż wytacza k z wymienną płytką skrawającą wed

ług wwru na powit)t .. tclwi czołowej oprawki (l) ma 
gniazdo (2) w kształcie nieregularnego trójkąta z za
okrąglonym wierzchołkiem (3), oraz docisk (-ł) w 
kształcie nieregularnego trójkąta. którego jeden 
wierzchołek (6) ma zaokrąglenie i kształt wierzchołka 
(3) gniazda (2), o. drugi wierzchołek (7) kształt po
wierzchn i mocującej płytki skrawające j (5). 

(l z<Jstrzeżenie) 

B23C W.63793 22.02.1980 

świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, 
Świdnica, Polska (Jan Guściora). 

Przystawka (lo frezowania otworów wielokątnych, 
zwlaszcu kwadratowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przystawka 
zakładana na głowicQ frezarki, umożliwiająca obrób
kę kształtową wcześniej przewierconych otworów. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia dokład
ności w ykonania wymiarów i kształtu otworów. 

Przystawka według w zor u charakteryzuje się tym, 
że ma wydłużony korpus (1), w którym ułożyskowa
ne są na jednym krańcu zabiera k (4), a na drugim -
wałek z uchwytem freza (5), przy czym na wystają
cych na drugą stronę korpusu (l) końcówkach zabie
raka (4) i wałka (5) osadzone są koła zębate sprzę
gającej je z sobą przekładni łańcuchowej (8). 

(l zastrzeżenie) 

l 
' 8 
V: 3 

Y 

B23K W. 63749 12.02.1980 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Folska (Zbig
niew Zalisz, Henryk Bejda). 

Uchwyt spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji uchwytu zapewniającej łatwy demontaż calego 
uchw.vtu oraz wymianę końcówek prądowych i dysz 
gazowych. 
Końcówka prądowa ma podWyższone własności eks

ploatacyjne, zwi~kszoną trwałość i podwyższoną prze
wodność elektryczną. 

Uchwyt gpawalniczy według wynalazku zbudowa
ny w swe j końcowej c~ęści z r ur ki prądowej, koń
cewki prądowej, osłony, charakteryzuje siQ tym, że 
koniec rurki prądowej (-ł) zakończony powierzchnią 
stoikową j es t zew;:~;trznie nagwintowany w celu osa
r.J zcnia na nim nakrętki (7), która tworzy kanały ga
zowe (12). a cylindryczne gniazdo rurki ma trzy do 
czterech naciQć na długości równej 3-4 średnic koń
cówki prądowej (2). W gnieżdzie umieszczona jest 
końcówka prądowa jednolita lub dzielona w ykonana 
z mied zi elt>ktroniczncj NIE prz;ez ciągnienie a lbo 
z proszków wolfromowo-micdziowych. ;3 zastrzeżenia) 

fag 1 
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B22K W.63789 19.02.1980 

Zakład Doskonalenia Zawodowego, Łódź, Polska 
(Wiesław Staniszewski , Piotr J anicki, Henryk Błasz
czyk ). 

Lutownica tr:ansformatcrowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia wystę
powania uszkodzeń podczas lutownicy pracy i łatwiej
szego je j montażu przez zmniejszenie ilości detali. 

Obudowa lutownicy składa się z niedzielonej ko
mory {l) jednolitej z rękojeścią (2), nakładki ręko
jeści i maskownicy (ł). · We wnętrzu komory (l) na 
ścianach w pobliżu krawędzi kątowych są po dwa 
niskie występy (l) mieczowe, w których jest osadzo
ny na wcisk transformator (5), który ma rdzeń zło
żony z czterech polówek o kształcie litery "U", które 
po zmontowaniu tworzą rdzeń o kształcie dwóch du
żych, przylegających do siebie, liter "0". 

W r~kojeści jest montowany sznur przyłączeniowy 
w labiryncie nadlewków (15, 16, 17). (3 :tastrzeżenia) 

.:.~ . . 
.!L. . 

j('_ .. 
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.\§ . ------- . . 
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B23K W . 63789 19.02.1980 
- · -'<>.~~.-.;jl:f:_~ 

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "Polam-Wilkasy", 
Wilkasy, K. Giżycka, Polska (Bogusław Pisarewicz, 
Dariusz P isarewicz). 

Urządzenie do wycinania krążków z płyt metalowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
wycinania kr~żków o dużych średnicach przy użyciu 
palnika acet ylenowego. Wzór rozwiązuje zagadnienie 

· poprawienia warunków pracy spawacza oraz wyeli
mi nowa nia uszkodzeń węży spawalniczych, występu
jących w wyniku s tykan ia si~ ich z ostrymi i gorą
cymi ltrawędziami płyt. 
Urządzenie według wzoru charakteryzuje się t ym, 

że palnik a cetylenowy (l) skojarzony jest z korpu
sem (2) w sposób obrotowy za pośrednictwem osa
dzonego w korpusie (2) łożyska (3), a korpus (2~ ma 
jedno kółko jezdne (11) usy tuo\vane po wewnętrznej 
stronie palnika acetylenowego (l) w stosunku do linii 
cięcia . (l zastrzeżenie) 

B23K W .638U 26.02.1980 

Kombi nat Państwowych Gospodarstw Rolnych, Bu
dzyń, Polska (Konrad Szulc). 

WÓ7ck do prowadzenia palnika 

Wzór rozwiązuje zagadnienie ułatwienia wykony
wania czynności cięcia palnikiem płyt metalowych, 
zwłaszcza ci<;cia kołowego. 

Wózek ma ramę (l) do które j od dołu przymoco
wane są dwa kółka a do bocznej ścianki ramy wed
ług wzoru przymocowany jest wspornik (3), wewnątrz 
którego osadzona jes t obrotowo tuleja (5). 

W bocznej ściance tuli (5) znajduje się wkręt (6) 
umożliwiający mocowanie główki palnika, a w bocz
nej ściance wspornika (3) znajdu je się wkręt (7) mo
cujący tulję (5). (l zastrzeżenie) 

fiq 2 

B23Q W.6372ł 09.02.1980 

· Fabryka Pras AutomatycU1ych "PONAR-PLASO
MAT", Zakład Nr 4 "FORME'f", Bydgoszcz, Polska 
(Jan Andersohn, Zdzisław Jędrzejewski). 

Pr~yrząd uniwersalny do ustawiania i mocowania 
przedmiotów obrabianych 

Przyrząd według wzoru stanowi imadło (1), które
go podstawa zamocowana jest obrotowo w obr oto
w ym względem korpusu (3) zespole pośrednim (2). 
Podstawa imad ła (l ) ma ramię (4) tworzące parę z ra 
mieniem (5) zespołu (2), którego drugie ramię (6) two
rzy parę z ramieniem (7) podstawy (1). 

Wzór rozw·iązujc zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji przyrządu, k tóra umożliwi ustawianie 
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Ftf;.J 

przedmiotów obrabianych pod dowolnym kątem 
z dużą dokładnością, na małych obrabiarkach. Pary 
ramion (4, 5) i (6, 7) tworzą liniały sinusowe o s ta
łej równej stałej_ imadła ~inusowego <.I>. .. 
Przyrząd może znaleźć zastoso":'ame w produkc~1 

jednostkowej zwłaszcza na obrabiarkach typu . sz~l
fierka i elektrodrążarka. (3 zastrzezema) 

8248 W. 63516 09.01.1980 

Ośrodek nadawczo-Rozwojow y Obrabiarek d o Czę
ści Tocznych, Wrocław, Polska (Marian Chalys). 

Głowica rolkowa lło nagniatania stożl,ów 
wewnętrznych w otworac:1 ni(' przrlotow)·ch, 

zwłaszcza ·Skróconych stożków Mars<."a 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest głowica do 
nagniatania stożków wewnętrznych w otworach nie
przcletowych, zwłaszcza sk róconych stożków Mor.
se'a, mająca zastosowanie w obróbce ma~zynoweJ, 
głównie w uchwytach w ykonywanych na Wielowrze
cionowych automatach tokarskich. 

W głowicy według wzoru, sto:~kowa bici;t~ ia . (7) w 
cylindrycznej części ma w yfrezowane wyJęcle (11) 
mocujące bieżnię (7) z korpusem (l) przy pomocy 
regulacyjno-mocującego wkrętu (10), zaś na wspom
nianej bieżni (7) poprzez dystansową podkład~ę ( ~2) 
jest obrotowo osadzony koszyczek (9) z nagmataJą
cymi rolka mi (8) zabezpieczony nakrętką (13), przy 
czym nagniatające rolki (8) są zaopatrzone w ~y
lindryczne kolnier ze (14) zabezpieczając~ przed . ICh 
wypadnięciem z koszyczka (9), a w czas1e dogmala
nia stożków rolki te są wysunięte poosiowo poza ko
szyczek (9). (l zastrzeżenie) 

.2. 
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8248 
824C 

W.63548 17.01.1980 

Biuro Projektów Przemysłu Wyrobów Metalowych, 
Kraków, Polska (Ludwik J anczyn). 

Urządzenie do usuwania zgorzeliny z okrągłych 
prętów stalowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania urzą
dzenia do mechanicznego oczyszczania zgorzeliny bez 
zanieczyszczania środowiska. 
Urządzenie do usuwania zgorzeliny z prętów sta

lowych o przekroju kołowym, zawiera ją~e n.apęd ele~
tryczny i kosz obrotowy charakteryzuJe s1ę tym, ze 
na zamocowanych w fundamencie r olkach (3) i (7) 
ma poziomo ułożony kosz obrotowy (l) zaopatrzony 
w pokrywy oraz zsypową rynnę (G), przy czym n!ł
pędowe rolki (3) połączone są poprzez sprzęgło z Sil
nikiem (5). (l zastrzeżenie} 

,_[ igd_ 

8248 W.63609 17.01.1980 

Zakłady Przemysłu Metalowc~o H. Cegielski, Poz
nań, Polska (Andrzej Kempiński). 

Urządzenie do szlifowania nakiełków 

Wzór rozwiązu je zagadnienie opracowania urządze
nia które umożliwiałoby szybkic i skuteczne d ok o
nat~ie napra wy nak iełków zarówno w prostych ja k 
i skrzywianych t~arzędziach i pomocach w:~rsztato
wych. 
Urządzenie do szlifowania nakiełków zawiera pod

stawę oraz prostopadły do niej slup, w którym za
mocowane S'! przesuwnie: znana luneta (5) z trzema 
pokrętłami (6), powy:l.ej lunet y (5) suwak (8) z d:l.wi~
nią (13) do przesuwu i uchw ytem (10) do mocowama 
n~czncj szlifierki (11) a poniżej lunety podtrzymka (3} 
z kłem (4). (l zastrzeżenie) 

_ffL 

12... 
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B24B w. 63814 22.02.1980 

K ombinat Huta im. Lenina, Kraków, Polska (Wła
dysław Dzikowicz). 

Uchwyt 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia uchwytu do prawidłowego i bezpiecznego moco
wania, zwłaszc za segmentów tnących pił tarczowych 
podczas ich szlifowania. 

Uchwyt według wzoru charakteryzuje się tym, że 
ma podstawę (l) z prostopadle utwierdzoną płytą 
oporową (3) do k tórej równolegle p rzy twierdzona 
jest t a rcza (4) zaopatrzona w kolek (5) i listwę (6) 
regulujące ustawienie szlifowanego segmentu (7), któ
ry przytwierdzony jest do tarczy (4) zaciskiem (8) 
i dociśnięty śrubą (9). (l zastrzeżenie) 

7 .. _.,. __ _ 
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W.63787 19.02.1980 

Hula Baildon, Ka towice, P olska (Wiktor Gomo
luch, Mieczy:;ław Janik). 

Przyrząd do montażu l demontażu pierścleni 
osadczych 

'Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do 
montażu i demontażu pierścieni osadczych sprężynu
jących, stosowanych do zabezpieczenia części osadzo
nych ua wałkach i w otworach przed przesunięciem 
się wzdłuż osi. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia przyrządu umożliwiającego łatwe ściąganie na
we t dużych i zapieczonych pierścieni osadczych. 

Przyrząd według wzoru zawiera szczęki (l) zakoń
czone dwiema parami końcówek (2). Szczęki (l) osa
dzone są na prowadnicach (3) i przesuwane za po
mocą śrub (4). Główki (6) śrub (4) umieszczone są po 
obydwu stronach szczęk (1), co ułatwia ich obraca
nie przy posługiwaniu się przyrządem. (3 zastrzeżenia) 

B26B W. 63517 09.01.1980 

Kombinat Nakryć Stoiowych "Gerlach" Fabryka 
Nakryć Stołowych w Cieszynie, Cieszyn, Folska (Ka
zimierz Kończa.kowski, Roman Dębicki, Józef Ko
cya'~· Gus taw Szwarc). 

Nó:l do frytek 

Wzór użytkowy rozwi<lzu ie zagadnienie opracowa
nia prostego i I<Jtwcgo w użytkowaniu noża do frytek. 
Nóż do frytek według wzor u stanowi płytka (l) 

z krawędzi<) tnącą (2), nad którą w otworach (3) 
umir~zczone są nożyki boczne (4) odgięte w kształ
cie litery "U". 

W środkowej części płytki (l) znajduje się wgłę
bienie usztjwn iające (5). Po przeciwległej stronie 
krawędzi tn:)ccj (2) znajduje się odgięcie (6) stano
wią~e t:chwyt. (l zastrzeżenie) 

f 

r. "' t fig2 

B26B W.63721 08.02.1980 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gawwnictwa, Kra
ków, Polska (Wiesław Niedźwiedź). 

Pila mechaniczna z napędem elektrycznym 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest piła mecha
niczna z napędem elektrycznym mająca zast osowa
nie do prostopadłego cięcia rur z twor zyw sztl:cznych. 

Pila ma wiertarkę elektryczną (2), połączoną z prze
kładnią (l) i brzeszczotem (•1), który u mocowany jest 
w uchwytach (5) i (6). Uchwyt (6) zna jduje się w 
przekładni (1), a uchwyt (5) w prowadnicy (7). ma 
łącznik (8) w celu umocowania jej ze zgrzewarką. 
Ponadto prowadnica (7) umieszczona jest w ramie 
(3), która zamontowana jest na przekładni (1). 

(l zastrzeżenie) 
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B !SB W.63768 14.02.1980 

Kombinat Budowlany, Gdynia, Polska (Zenon La
buda, J an Labuda). 

Urządzenie do ręcznego przemieszczania boków 
form wielowymiarowych elementów budowlanych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie u sprawnienia czyn
ności ręcznego przemieszczania boków for m. 
Urządzenie według w zoru składa się z dźwigni (l) 

zakończonej gniazdem (2), cięgna (3) oraz podpory (4) 
wkręconej w otwory podkładu (5). Cięgno (3) ma kil
ka otworów (6) usytuowanych w jego wzdłużnej osi. 
Ponadto cięgno (3 ) jest zakończone zaczepem {7, 8) 
wprowadzonym w otwór (10) boku formy (9). 

· {3 zastrzeżenia) 

BZ9F W.63626 22.01.1980 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i L'powszcch n iania Po
stępu T echnicznego i Orga n izacyjnego "POSTEOR"' 
Oddział w P ozna n iu, Poznań, Pobka (Wiesław Bo
rowski, Sylweriusz Eliasz, Eugeniusz Kacperczyk. 13e
nedykt Mich alcze._yski, Edward Morg<:J ła , J an Per z, 
Krzysztof Roman). 

Forma wtryskowa na kolanko ru ry 

Przedmiotem wzoru u ży tkowego jest forma wtrys
kowa na kolanko rury, zwłaszcza na kolanko z two
rzywa termoplastycznego d o gaźnika sa mochodowe~o. 

Wzór rozwiązuje zagad nienie zapewnien ia nicza
w odnego działania zespołu wypycha jqcego. Forma, 
w które j wypras ka wraz z umieszczon~·m w n ie j rd 7e
n iem pozostaje po otwarciu for my w gnieźc..!z'e matr.v 
cy, według wzoru zoopatr zona jest w zespół wy py
cha jący rdzeń formujący ( 10) z g:1iazdn m atrycy (3). 
który ma krańcowe mi !uowyłqczniki (1 7, 18) z któ
rych jeden je:;t u mieszczony· w gn i eźrt z ie nierucho
mej płyty mocującej {l ) n<~ przeciw czołowej p cnvicrz 
chni ki i nowe j kostki (12), a d r ugi jest um ieszczony 
w gn ieździe mocującej li sl wy (16), od s t rony opm
wy {15) trzpieni, a pouadto ma zespół p! ~ t (21, 22) 
z wypychaczam i t r zpie u iow) m i (23), którcr.o przesuw 
jest wywoła ny wypycha czem (27) wtryskark i poprzez 
zderzakow y trzpień (25) , zamocowa ny w oporow l! j 
płycie (22) wypycha czy i w yprowachony na zewnątrz 
poprzez otwór w ruchome j m cct.oj:!C::' j płycie (ł). Ze
spół płyt z wypychaczami zaopa trzony jest w t r zpie
niowy cofacz (24). 

Zespól wypychający m a krańcowe mikrowyłączni 
ki, zabezpieczające formę pr zed zn iszczen iem. 

{l :.:<:strzeżenie) 

f:ig. 1 

B29H W.63319 22.12.1979 

Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych ,.STO
MIL", O lsztyn, Folska (Ma rian Kordek , Ewer yst Pctz, 
Bolesław Homanowski). 

Szablon do tłoczenia bieżników opon 
pneumatycznych 

W zór rozwiązuje za gadnienie opracowania takiego 
szablonu który umożliwi dokonywanie k orekty wy
miarów i wagi bieżnika w trakcie tłoczen ia bieżnika. 

Szablon ma płytk~ (2) profilującą g1·zbict bieżnika 
{11), umocowaną na korpusie (l), mająq możliwość 
przesuwu w kicrunku prostopadłym do kierunku tlo
czcnia bieżnika (11) i zaopatrzoną w dwa podłu żne 
otwory pochylone pod kątem 45° do f!5° do kierun
ku przesuwu płytki (2) rozmieszczone syme trycznie 
po obu bokach tej płytki (2). 

Ponadto na śrub~ pociągową (5) z pokr~tlcm (61, 
umocowaną w korpusie {l) pod płytką {2) profilu
jącą grzbiet bieżnika (11), posiada jącą odcinek gwin
tu prawego i odcinek gwintu łew~go umie jscowione 
pod podluł.nymi otworami pły tki (2) profil u j<jct'j 
grzbiet bieżnika (11). or az dwie kostki (3) i (4) znaj
dujqce się na nagwintowanych odcinkach śruby po
ciągowej (5) i zaopatrzone w wypus ty współpracu jące 
z podłużnymi otworami w płytce {2) profilu jącej 
gr zbie t I.Jicżnika (11 ). Poza tym ma d w ie płytki {7} 
i {8) profilujące boki bieżnika (11), styka jące się 
z bokami płytki (2) profilu jącej grzb ie t bieżn ika (11), 
mające możliwość przesu wu wzdłuż boków te j płytki 
(2) i mocowane do korpusu {l) śrubam i (9) i (10). 

B 60D 
B61G 

W. 63i07 

{l za strzeżen ie) 

07.02. ! 980 

Sląska Fabryk a Urządzel1 Górniczych .,MONT ,\NA'·, 
Ka towice, Polska (Władysław Salc tnik, Ewald Be
r eska). 
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Sprzęg z ogniwem wozu kopalnianego 

Wzór rozwiązuje zagadnien ie zabezpieczenia składu 
pociągu kopa lnianego przed niekontrolowanym r oz
przęganiem się wozów w czasie jazdy, oraz przy ru
szaniu i hamowaniu tego składu. 
Sprzęg z ogniwem wozu kopalnianego przeznaczony · 

do sprzęgania i rozprzęgania wozów składa się z gło
wicy (l ) z ukształtowanym hakiem (2) wy posa;:onyr:l 
w wypust (3). Nakładane na ha k (2) ogniwo (4) ma 
osadzoną w nim poprzeczkę (5). (l zastrzeżenie) 

Fig 4 

B60N W. 63U9 07.01.1980 

Kazimierz Kawczyński, Łódź, ;polska (Kazimierz 
Kawczyński). 

Smietniczka 

Przedm iotem wzoru użytkowego jest śmietniczka 
do zawieszenia wewnątrz s;!mochodu cso!::owc;::o, 
przeznaczona na drobne odpadki np. opakowania sł o
dyczy lub obieżyny owoców. ~mietniczka według w;:o
ru wykonana jest w kszta łcie płaskiej kieszeni o bo
kach (3) uformowanych harmonijkowo, które umo7.
liwiają według potrzeby powiększenia pojemności 
śmietniczki. 

Obie c~ści śmietniczki , część tylna (l) i pr zednia 
(2) są usztywnione i swymi krawędziami są termicz
nie zgrzane z krawędziami foliowych boków (3), przy 
czym część tylna (l) ma otwór służący d o zawiesza
nia śmietniczki w samochodzie. (l zastrzeżenie) 

B60S 

l 
l 
l 
l 
l 
l l L _ __ J 

W.63523 11.01.1980 

Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności 
Publiczne j "Budopol-Warszawa", Warszawa, Polska 
(Czesław Słowik). 

Urządzeni~ do wymiany oleju w zespołach 
samochodowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania urządze
nia o prostej konstrukcji i niezawodnym działaniu, 
służącego do wymia ny oleju w zespołach samochodo
wych, szczególnie w skrzyni biegów i t ylnym mo~cie 
napędowym. 
Urządzenie według wzoru składa się z pojemnika 

(l) z olejem ustytuowanego nad ręczną skrzydełkową 
lub zębatą pompą (2) napędzaną przy użyciu dźwig
ni (~). Od pompy (2) w yprowadzona jest elastyczna 
ru rka (3) zakończona . końcówką z zaworem kurko
w ym służącym do odcinania przepływu oleju. 
Urządzenie osadzone jest na stojaku (5) w ykona

nym z kształtowników lub rur stalowych. 

B61K 
F 16M 

1 

t= l 
l 2 

W. 63657 

(I zas trzeżeni e) 

28.01.1980 

Huta Cynku ,.Mias teczko SI." , Tarnowskie Góry, 
Polska (Ryszard Motyl). 

Prz,· rząd do sciskania slupów bocznych burt 
wagonowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania p rzy
rządu który zapewniałby bezpieczne i sprawne wy
konanie operacji dociskania p rzed spawaniem uszko
d zonych słupów bc;>cznych burt wagonowych zwłaszcza 
w agonów normalnotorowych, które w trakcie eks
ploatacj i wa gonu uległy oderwaniu od szkie letu \va
gonu. 

Przyrząd według wzoru składa się z podstawy trój
kołowe j (1) oraz r a mienia ścisku (2) w kształ cie pod
k owy zaopatrzonego na jednym końcu w siłownik 
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h ydrauliczny (7), który połączony jest wężem wyso
kociśnieniowym (6) poprzez rozdzielacz mocy (10) 
z pompą wysokociśnieniową (3), umieszczoną wraz 
ze zbiornikiem oleju {-l) na podstawie trójkolowej (1). 

(l zastrzeżenie) 

B62D W. 63457 02.01.1980 

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 
Warszawa, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epide miolo
g iczna w Krośnie, San,>k , Polska (Silia Jankowska, 
L ·..1 bormi Szmiłyk, Witalis Wład)·ka). 

Autobus do laboratoryjnych pomiarów skażeń 

Przedmiotem wzoru użytkowef,o j est autobus do 
laboratoryj;Jych pomiar ów skażeń promieniotwór
czych. biologicznych i chemiczn~·ch produktów spo
żywczych, matcrialów l!żytkowych, wody, paszy, glc
l'y. roś li n i zwicr~] t hod~wlanych. 

W a utab usie według wzoru znajdują się trzy stoły 
laboratnr.)· jne (l). (10), (?.!!), kt{,re wraz zwyposuże
ni!:m t w f•l"Z<l sta:1owh ka clo pon;iarów skażeń promie
niotwót-cz• ch, wykry,vania i identyfikac ji zakażeń 
b~kteriologicznych or<lZ pomiarów chemicznych. 

Ponadto wydzic lona jest część socjalna, zawieraj<JCa 
mie jsca do spania przy~otowywania posiłków. 

Aut ohus wyposa~:on.v jes t w agregat prqdotwórczy 
(28) oraz zhiomik na , . . 0dę (16), zaś w schowku ba
ga::owym zn;tjdu je s i~ ~.bi o, nik na ścieki. 

(l zastrzeżen ie) 

f:OJ, 

H62l> W.63525 10.01.1 980 

Trat:sportowo- Sped) cyjna Spółdzielnia Pracy 
.,'l'ratt;,!1l0t", Ka towice, P olska (Jan Pasoń). 

rrzyc-zepa jednoosiowa 

Przcdt~iotem wzoru j~· :; t przyczepa przeznac;:ona do 
celów !;Ospod; "-c:~ych. 

Pnyc zc:pa jednoos iow a, zaopatrzona w dyszel i ra
mę podwozia z zespołem jezdnym oraz naciwozie 
z w y profilowanymi naclkoiami. ma tylną ścian<: nad
w ozia składającą się ze skrajnych płyt (11) i (12) 
s la l.;·ch i uchylne j klapy (13). 

Skrajne płyty (11) i (1 Z) stanowią deski (14), zamo
cowane do kątowników (15) i (16) stalowych prosto
k:, t n<.'j r amy, zespaw:1ncj z kątownik iem ścian bocz
nych i ralll<l (.f) podwozia. 

Uchy ltul k lapa (13) z dcsel~ (18) i kątowników (19) 
i (20) sta lowych, usytuow;;ma pomiędzy skra j:1ymi pły
tami (11) 'i (12) ontz ramq (.J.) po(iwozia, osadzona j<.'st 
obrotowo na zawiasach (21), przyspawanych do kq-

frg. 2 

town ika ramy (4) i r yglowa na w górnej części za
t rz<Askicm (22), zamocowanym do kątownika (15) 
skrajnych płyt (11) i (12). (l zastrzeżenie) 

B63B W.G3668 30.01.1980 

Zdzisława Grzybowska, Gdai1sk, Polska (Zdzisława 
Grzybowska). 

Odbijacz żeglarski 

\ \.' z61· r ozwiqzuje zagad n ienic opracowania odbija
c za o dlq ;im okresie eksploatacj i. 

Odbi jacz według w zoru wykonany jest ze spienio
nego tworzywa sztucznego w pos taci elementu po
chlaniaj<]ccgo energię (l ) który korzystnie w płasz
czyźn ie symetr ii wyposa~ony jest w prze lotowy k a
nał (2) do przewleczenia liny operacyjnej . 

Odbijacz ~eglarski służy do pochłaniania energii 
uderzeuia jednost k i pływającej o inny obiekt stały 
a lbo pływający. (l zastrzeżenie) 

I! GUl 
RGSD 

W.6351S 09.01.1980 

Spółdzielnia Rzemieślnicza Metalowo-Elektrotech
t ech n iczna, Gdańsk, Polska (Ja nusz Bohdauowicz). 

Blok pojed ynczy prz<'znaczon y zwłaszcza dla j ;~chtów 
i łodzi :i.c~larskich 

nlok pojedynczy przeznaczony zwłaszcza dla j a ch
tów i ł odz i ~.cgbrskich nw jqc.:y kr<tŻC'k z wy7.1obio
nym rowkiem na obwodzie, osadzon:-.· obrotowo w 
d ementacll no.;n,,-ch cltat;tktc ryzujc się tym, że j ego 
111etalowc policzki (6) sta nowi:!ce elementy nośne po
l<!czonc sq ze sobą za pomocq elementów (l, 4, 7) 
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łączących - dystansowych, przy czym czopy tych 
elementów (l, 4, 7) o nieco mnie jsze j średnicy s ta
nowią zarazem nity łączące policzki (6). Płytki po
liczków (6) w osi krążka (5) mają szerokość równ~1 
lub nieco wi<;kszą od średnicy krążka (5). 

B63H 
B66D 

W.63514 

(2 zastrzeżen ia) 

09.01.198() 

Spółdzielnia· Rzemieślnicza Metalowo-Elektrotech
niczna, Gdańsk, Polska (Janusz Bohdanowicz). 

Blok pojedynczy z krętliki em przeznaczony zwłaszcza 
dla jachtów i łodzi żaglowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania bloku 
o prostej i niezawodnej konstrukcji oraz . stosunkowo 
niewielkim ciężarze. 

Blok według wzoru użytkowego charakterywje się 
tym, że ma met alowe policzki (6) stanowi<)Cc ekmcn
ty nośne połączone ze sobą za pomocą cll'm<' nló v 
(5, 8 ) łączących-dystansowych z których clc rn e:1t (5) 
stanowi oś krętlika (2) zaopatrzoną w tulejk<; dystan
sowq (1) zaś e lement (8) st anowi oś krążka (7), przy 
czym czopy tych elementów (5, 8) stanowią nity mo
cujące policzki (6). 

Polic:cki (G) mają kszta ł t zbliżony do wy<llużonego 
trapezu w którym podstawy górna i d olna nwją 
kształt półkol a, przy czym śred nica pólkola większe
go jest r ówna lub nieco w i<;ksza od średnicy k rąż
ka (7). (3 zastrzeżen i a ) 

( ---L 
3 

B63H W.63615 18.01.1980 

Spółdzielnia Rzemieślnicza Meta lowo-Elektrotech
niczna, Gdailsk, Polska (Janusz Bohdanowicz, Sta
nisław Wilski). 

Blok ka bestanowy prz('zn aczony zwła!izcza d la 
jachtów i łodzi żaglowych 

Blok kabestanowy przeznaczony zwłas?cza d la jach 
tów i łod z i żaglowych, charakteryzuje się tym, i.c 
obejma (8) o kształcie zbli żonym do litery "U " ooa
dzona sta lowa taśma (4) obejmuj::tca pakiet ze~taw6w 
(16), przy czym w je j górne j części pomiędzy płytką 
(7) dolną a płytką (4) górną przymocowaną do po
liczków (16) osadzona jest sprężyna (6) zaś w dolne j 
części na elemencie (9) pomiędzy końcami obejmy (8) 
osadzony jest krążek (17) z uzębieniem wewnęh znym 
współpracującym z zapadką (10) osadzoną na swor :~~ 
niu si<; wytłaczanek (5). (l za~trzeżenic) 

Blok umożliwia pucwijanie liny t ylko w jednym 
kierunku. (l zastrzeżenie) 

" 
F. j 2 

L65D W.63681 04.02.191!0 

Fabryka Maszyn Górniczyell im. Tndeusza Z<trskic
go, "PIOMA", P iotrków Trybunnlsk i, P olskn (Jerzy 
Neuman, S t efan Chłapil'l sk i , Andrze j Gurdziołck, Je
r zy Jakubczak). 

Opakowanic zestawów krążników 

Wzór rozwi:jzu je zagad n ienic opracowania takiego 
opakow:mia zestawu kn;l.ników, w kt órym b<;dzic 
mógł odhywać się transport jednocze~nic opakowa
nic to t<;dzie s lnnowiio pojemnik na ten zes taw. 

Przedmiotem w zoru uży tkowe~o jes t opakowanie 
zestawów krą żnikowych przenośników taśmowych, 
zwłaszcza tró j- i pięciakrążnikowych s tosowanych w 
k opalni :::c!1 . 

Opakowa nie według wzoru składa sit: z wzdłużni
ków (l ) połączonych dwoma podtrzym kami (2) i n ic 
mnie j niż dwoma obejmami (3). Podtrzymk i (2) i obej
my (3) ~:j wykonane z ceowników. 

W w.• k ro je wewnętrzne ccow1:i!ców jest wprowa
dzona stalowa taśma (•l) cb1 ·j:nująca pakiet zestawów 
krążnikowych (5). Końce ol;c jm (:~) są wygiqle ku gó
r ze, p1 zy czym końce dwóch obejm (:ł) są zakończone 
uchwytami (6) t ranspor tow:>-mi. (3 zastrzeżenia) 

fig1 

B G5G W.6362-l 21.01.1980 

Centrum Badawczo-Pro jektowe Zeglugi Sródlądo
wej "NAVICENTRUM", Wrocław, Polska (Jerzy Ka

mionka). 
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Urządzenie umożliwiające przewóz kontcnerów 
barkami śródlądowymi 

Zagad n ieniem podlcgajqcym r ozwi~z.1niu jest umoż
liwienie przewozu kontenerów barkami śródlądowy
m i przeznaczonymi do przewozu ładunków masowych. 
Urządzeniem umożliwiającym przewóz kontenerów 

barkami śródlądowymi według wzoru jest zestaw pod
porowych bele k (l) rozmieszczonych na dnie (2) ł a
downi i ustalonych wzg lędem d1~a czopami (3) oraz 
zawicra j<JCFh gniazda (~) do mocowaaia kon tene
rów (5). (l zastrzeżenie) 

Fig. S 

B€5G W.63653 29.01.1980 

Instytut I3udownicl w .1, Mechanizacji i Elektyfikacji 
Holnidwa, \\'a:-sz;.; w,\ , Polska (Witold Roeske , T a
de usz Waligóra, K :·zysztof .Janksz, Adam I3ąkowicz). 

Wó7Ck c!o tra nsportu jaj 

V!"!ó :· u;iytkowy dotyczy konstrukcj i wózka prze
znaczonC'go do t:·a nspor tu jaj wewnątrz ha l produk
c.:.vj nych n1 ferm ach drobiu. Wózek składa się z pły
ty d olnej ( l ) umieszczonej na odpowiednio ukszta lto
wantj ramie nośnej (l) zaopatrzonej w kola jezdne 
(2). Do pl ;: ty d ol!•e j (-1) .i <·,;t przytwierdzony prostopad
le s ł upek no~ny (i), nn ktc'Jrym jest zamocowa ny obro
towo wodzik (H:) z('~po l ony z płytą górną (11 ), a po
niże j wod ·~ i ka ( 10) jes t o<~: dwny przesuwny pierści eń 
(8) z;Jopatrz')ny w śrub<: ustalającą (9). Do płyty dol-
nej {'l) oraz pły ty górnć' j (11) są przytwierdzone od
powiednio stożki u stalaj;Jc.:~ (12) za pobiega jqce zsuwa
lllU ~ i<: wytl,l r; L~ r: e!c (51. (l za s tr zeżenie) 

f O 
8 -~ ·. 

·· ·. 

.. - J.. 
., '• ' 

rrd 
l i 
i; 6 
ji ~ 
.• / fl. 
' ./ -

B65G W.63677 31.01.1980 

Biuro S tudiów i Projektów Urządzeń Hutniczych 
,.Hutmaszprojekt", K atowice, Folska (Mieczysław Le
lek, Zd<islaw Choma, Zbigniew Krzciuk Z bigniew 
P<;ski, Adam· Leśniak, Janusz K otar ba, Kazimierz 

'Krns. Arla m Batko, Ale ksander Pola k , Zygmunt Ka-
rasadowicz, Kazimierz Strqk). 

Przenośnik taśmowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego 
przenośnika taśmowego, w którym przemieszczanie 
materiałów \':ilgotnych i sypkich następowałoby caf
k owicU;_ p10nowo. 

Przcno$nik taśmowy składający s ię z ramy z osa
c!zoi:ymi na nie j w określonych odległościach prowa
dząc.vm i r o!kami, na których s poczywa taśma o zam
kniqtym obwodzie i wyposażony w zespół bębnów na
pędowych i zwrotnych charakteryzu je się tym, że ma 
dwie równolegle ramy ( 2) i (3) o kształcie zbliżonym 
do litery "Z" z osadzonymi na nich prowadzącymi 
rolkami ( 1), na których napięte sq odpowiadające im 
dwie taśm~· (5) i (6). . 

:-Ja jednej taśmie (5) wzdłuż obu krawędzi są na
wulkanizowane nakładk i (7), do których przylega 
druga taśma (6) w pionowej części dociskana rolka
mi dociskającymi (8), wyposażonymi w sprężynowe 
mC'chan izr.1y (9). Każda taśma (5) i (6) w górnej czę
Ś 2 i po zr wnętrzncj stronie jest wyposażona w skro
b(l k (10) i wirującą szczotkę (11). (2 zastrze.!enia) 

B65H W.63450 02.01.1980 

F<Jbrykn Lin i Drutu ,.DRU MET" im . Rewolucji 
Październikowej, Wloclawek, F olska (Marian Sob
czyński, Jerzy Grześ). 

Szpula składalna 

Wzór użytkowy rozwi<}zu je zagadnienie opracowa
nia takiej konstrukcji s zpuli skladal nej, któr a umoż
l iwi zwijanie lin w m otki o różnej szerokośc i i skró
cenie czasu składania i przygotowania szpuli do pr acy. 

Szpula według wzoru użytkowego charakteryzuje 
się tym, ;:e ma ogra nicznik przesuwny (12) osad zony 
n:~ t rzp ieniu (l ) szpuli, pomiędzy ogranicznikiem skła
c a a ym (6) a ogranicznikiem stałym, (2) dający się 
ustawiać w żądanej odległości równe j szerokości mot
k a li ny od og ra n icznika składanego (6). 

(3 zastrzeżenia) 
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Fig.l 

B66C W . 63477 07.01.1890 

Ośrodek Eadawczo- Rozwojo·.vy Dźwignic i Urządzeń 
T ranspor towych Bytom, P olska (He nryk K rzywanek, 
Wojci~ch Agolzer). 

Nn,·•e ronviązanic pomost ów dla napędów 
centralnych suw nic 

Wzór rozwiązu je zagadnienie upr oszczenia kon
s t rukcji i zmniejszen ia pracochłonności w ykonania 
pomu~tu po stronie m echa n izmu jazdy mostu. 

/ 

FIG. Z 

Suwnica zgod n ie z wzorem użytkowym cha rak tery
zu je si<: tym, że pomost (6) po s t ronie mechanizm u 
jazdy most u usytuow a ny jest nad wałem wolnobież
nym (5 ) mechan izmu jazdy m ostu. (2 zastrzeżenia) 

Dział C 
CHEMIA l METALURGIA 

C22B w. 6373J l 1.02.1980 

Huta Alum inium ,.Konin", Konin, Polska (Marek 
Jatczyński. Janusz Borkowsk i, Teodor Konc, Józef 
Pawlicki, Zdzisklw Sma:·awióski). 

Urządzenie do odzysku al uminium i j ego stopów ze 
zgarów 

Wzór u ;:ytkow y r u;.wiqzu je za gadnienie real izowa
nia r uchu obrotow t· .. o i posuwistego pionowego mie
szadla przy pumc:cy jcd nq,o J!:.l pr:du. 

U1 zwlzenie wt:dlug wzoru sk łada się z konstrukcj i 
stalowej (l ) do której w g0rnej częśc i zamocowana 
j('st nakn;tka (2). W Eakrętkę (2) w kr<:cona je st 1\ru
ba (3) stanowiąca wrzeciono mieszadła (4). Górny k o
n iec śruby (:! ) polqczony jest z napędem (5, 6), dolny 
zaś k oni ec z mie~zad lt~1n (·l ). 

Do górne j cz<:ści konstrukcji {l) zamocowany jest 
kaptur (12) odciągu gazów. W dolnej częśc i konst ruk
cji ( l ) umieszcwne są lory (9) jezd ne, po których po
rus;o;a si<: pojemnik (l()) na zgary. (4 zas trzeżenia) 

- -l . . ~ii ~ - i. 
'fl: -·~ , l ".., :tl 

~~--~-:--=-~----~~~ 
LL ___ Jl.I=::::::==LJJ 

;-., . t 

Dział D 
WŁOKlENNICTWO l PAPIERNICTWO 

DOli l W .637H 22.12.1979 

Centra lny Ośrod C'k 13adawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych "Polma t<! x-Cenar o", Łódź, Polska (An
t oni Sosnowski , Zbign iew Skoraczyński, Marian Mi
chalak, Janusz Krajcws ki ). 

Urzą tlzcnle ci ęgnowe do prowadzenia nitki 

Przedmiotem w zoru użytkowego jest urządzenie 
cięgnowe d e prowadz.enia nitki znajdu jące zastoso
wanie w prz~dzarkach do włókien syntet ycznych ja k 
też w prz~dzarkach do szybkiego prz~dzenia. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa 
nia urz:jd zcnia o prostej konstrukcji i dużej nieza
wodnośc i działania, zap~wniającego uzyskiwanie du-

żych prędko,;ci odbioru prz~dzy przy jednoczesnym 
właściwym rozprowa dzeniu jej na cewce. 
Urządzen i~ cięgnowe do p rowad zenia nitki ma dwa 

poru ~za jące się w zgodnym k ierunku paskowe cięg
na (1), napięte pomiędzy pa rami zębatych kół (2). 
Cięgna ( l ) umieszczone są między zamocowaną d o 
obudowy wzdłużną listwę (5) o wspomagającym r ow
kowym wałkiem (6). Osie zębatych kół (2) prowadzą
cych c ięgna (l ) są do siebie równoległe i rozmiesz
czone po obu końcach nawojowej cewki (3). Zębate 
koła (:::) pi'O\\iadzące cięgna (l) sprzężone są poprzez 
pasowe przekładnie (8) i zębatą przekładnię (7) re 
wspomagającym wałkiem (6), napędzanym w znany 
sposób elektrycznym silnikiem. 

(l zastrzeżenie) 
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DOl H W,63767 14.02.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo'-Roz\vojowy Maszyn 
Włókienniczych "Polmatex-Cenaro", Lódź, Folska (Ja
nusz Krajewski, Zbigniew Skoraczyóski, Antoni So
snowski). 

Cięgno paskowe urządzenia do prowadzenia nitki 

Przedmiotem wzoru użytkowego jes t cięgno pasko
we stanowiące część urządzenia do prowadzcniil ni t
ki,' stosowanego w przędzarkach do włókien s ynte 
tycznych, jak również w przędzarkach da szybkiego 
przędzenia. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienic trwa irgo 
zamocowania prowadnika, tak aby uniemożliwić prze
suwanie się prowadnika wzdłuż i w poprzck cięcna . 

A-A 

2 

l 
f 

\ !A 
r~--l 

. ::a:.:t:- l 

~ 
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Fig. 2 

Cięgno paskowe urządzenia do prowadzenia nitki, 
w postaci zębatego paska, ma zamocowany po obu 
stronach zęba (2) prętowy prowadnik (3). Prowadnik 
(3) ma kształt litery "U" o jednym dłuższym ramie
niu, wys ta j<lcym poza cięgno (l) i stanowiącym część 
roboczą prowadnika (3). 

Krótsze ramię zagięte jest lekko do środka. Pro
wadnik (3) przymocowany j<>st do cięgna (l) na pros
tych równoległych odcinkach za pomocą syntetycz
nej nici (4). (l zastrzeżenie) 

D06F W.63518 09.01.1980 

Ośrodck Badawczo-Rozwojowy "PREDOM-DEZA
MET", Nowa Dęba, Folska (Tadeusz Pawłowski, Hen
ryk KraJ, Stefan Gaweł, Czesław Czerwiński). 

Elektryczne żelazko turystyczne 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia gabary
tów żelazka turysty cznego z wbudowanym r egulato
rem temperatury. 

\ 
\...:1_ 

Zclazko elektryczne h;ryst,·c7ne z wbudowanym 
regulatorem temperatury i przewodem przyłączenio
wym, charakterywje się tym, że rączka zamocowa
ll<l j ::st przegubowo na przedniej części pokrywy w 
uchwycie zatrzaskowym składającym się ze wsporni
ka zatrzaskowego (l) z dwoma gniazdami (2) pod 
kulką zatr zaskoW<l (3). W otworach w rączce znajdu
ją się sprężyny naciskowe (.:). (2 zastrzeżeni ~<) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GORNICTWO 

E04B W.63618 19.01.1 9BO 

Instytut Budownictwa, Mechanizac ji i Ele ktryfika 
c ji Holnictwa, Warszawa, Folska (Ludwik Gronw<Jld, 
Heliodor Nicborowski, Stanisław Olczak, Maria Wa 
s ilewska). 

Element konstrukcyjny stropu podwieszonego 

Przedmiotem wzoru użytkowego j~st element kon
strukcyjny stropu podwieszonego i przystosowa!ly do 
wiązarów drewnianych i stalowych stosowanych, 

zwłaszcza w bl:downictw!c wiejskim. Element według 
wzoru składa się z ułożonych równolegle między sob<l 
środkowych i skrojnycl! ~.cher O. 2) stężonych po
przecznic usztywni<Jjącymi listwami (4) oraz czoło
wymi listwami (3). Usztywn iające listwy wystoją poza 
krańce skrajnych żeber (2), a w żebrach (!, 2) utwo
rzone są wycięcia dla umieszczenia hakowych śrub. 
Element od strony su fitu ma przybitą miękką pilśnio
wą płytę wyklejoną aLiminiową folią lub pap<l. 

Wzór rozwiązuje zagodnicnie zapewnienia łatwości 
montażu stropu oraz h walości jego konstrukcji. 

(2 zastrzeżenia) 

'l 
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EO-IC W.63838 25.02.1980 

Ccntralnv Ośrodcl: Bad:\\vc;:o-Rozwojowy Przemysłu 
Elenwntów- Wypos:' :i.C:1i 1 Budownictwa "METAL
PLAST", Poznań, P ulska (L ,-.ch H u ba, J an Pil'!tkowski, 
Lech Pietrzykowski, Vlojcicch Hellwing, E ugeniusz. 
Prz<'woźny, Jacek Krotoski, lVIa ria Dajerli ng ). 

Wkładka ;lystansowa do ustalania położenia prętów 
.zbr-ojeniowych w cl t' m r-ntach żelbetowych 

Wkładka dystansowa do us talania położenia prętów 
"LbrojeniO\vych w e lemen tach żelbetowych wytwar~a
nych n a podłożu i zolacy jnym. zwłaszcza na styrOPia
nie lub wdnie mincrali;ej słuząca do us tala nia po
łożenia prętów zbrojeniowych w s talej ściśle określo
ne j udlc~;łości od podłoż:1 w<~cłlug wzoru charakter :v
zt<jc się tym, że ::;tanowi j ~ tu le ja (l) z podstawą (21 
w k~z la l<:ie krą7.k<l i m zmicszczone na zewnqtr z tulei 
0) czt.~ ;·y żebra (3) w :-.macninj:jce połączenie tulei (I) 
z podstaw<! (2). 

N<1 wolnym k ("·.c.:-.1 L• l. ·i (l) u~y tuowanc są cztery sy
metryczne w ybra 11ia (l) zaopatrzone w występy (5) 
zabczpiccza j<)ce r•rzed w ypad2 nil'm pręty zbrojeniowe 
unlicszcw ne krzy7.ow o w w y b:·:miach (-t) wkładki. 

(l zastrzeżen ie) 

'· 

E2 1D W. ll3736 11.02.1980 

Kopa lnia Węgla Kam iennC'go "Zabrze", Zabrze, Fol
s ka (Stanisław Gajewski, Taoeusz Kosty k, J ózef Skó
ra, J er zy Kwiecii1ski, Hubert Anezok, Zbigniew 
BI <'.Chnik). 

Stojak cierny n a tychmiast podporowy typu Va lent 

Zaga d n ieniem podlegającym rozwią zaniu jes t umoż
liwien ie b ezpiec znego s tosowania stojaka ciernego 
n at ychmiast podporowego typu Valent w wyrobisk ach 
górniczych o wysokości do 4,5 m. Stojak według w zo
ru ma przedłużoną pochwę (l) skierowaną w górę 

i zakończoną od góry w koronkę (2) a w części cen
tralnej w co na jmniej trzy kołki (6) ustalające rdzen
nik (5) zakończony od dołu stopową płytą (7). 

(l zastrzeżenie) 

E21D W.63776 18.02.1980 

Centrum K onstrukcyjno-Technologiczne Maszyn 
Górniczych "KOMAG", G liwice, Folska (Walfgang 
Kropiwoda, Wojciech Skoczyński, Edward J anik, Win
centy P retor, S tefan Szyszk owski, Stanisław Borkow
::;ki). 

Uch\\') t do mocowania urządzenia sterowniczego 
OUU(łowy górniczej 

\ V:1.ór > "IJ Z \\" i~ zuje zagadnie nie opracowania takie j 
kO!lstrukcj i uchwytu , która umożliwiałaby zastosow a 
nie u chw:-·Lr zarówn o w obudowach niskich jak i wy
sokich. 

lkln vy\ n .ucow a ny do ta rcz~· os lonowej (l) od stro
ny rvboc;:C'go wn<: tr za obudowy umożliwiający zmia
n<: poJcż,~ t:ia Zt'społu s te row n iczego względem tarczy 
oslono\':e j ( 1) w zależności od wysokości rozparcia 
obudow Y według wzoru chara kteryzu je się tym, że 
tworzy -go płyta t rójkątna (3) o zarys ie trójkąta 
prn~tokq tnt'~o różnorami L'n tw;::o , które~o j <>dc n z k il 
t ów jest m n iejs zy od 30° , która ma w pobliżu w ie r z
chołków trójkąta otwory (7, 8, 9) . Otworem (7) pły
ta j•: s t osadzona 11<.1 s w orzniu (11) zamocowanym do 

Fi_ą. ł 
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tarczy oslonowej (l) równolegle do jej powierzchni 
wewnętrznej, a zarazem równolegle do spągu. W są
siedztwie sworznia (11) jest ogranicwik, uniemożli
wiający obracanie się wspornika (3). W jednym 
z otworów (8) lub (9) wspornika {3) jest osadzone 
zawiesie do zawieszania rozdzielaczy, które mogą zaj
mować trzy możliwe położenia {A, B, C). 

(5 zastrzeżeń) 

E21F W.63522 11.01.1980 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Folska (Otto 
Meinhardt, Henryk· Nowadziński, Bogdan Kołodziej
czyk, Ryszard Handrosek). 

Zapora pneumatyczna zwłaszcza do wyrobisk 
chodnikowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji zapory pneum9tycznej umożliwiają
cej uszczelnienie wyrobiska w całym przekroju, 
a zwłaszcza wypełnienie i uszczelnienie wolnych prze
strzeni powstałych pomiędzy elementami wykładki be
tonitowej. 

Zapora według wzoru charakteryzuje się tym, że 
ma uszczelniający pneumatyczny pierścień (3) zamo
cowany na obwodowej powłoce (2), a szerokość (b) 
tego pierścienia (3) jest równa co najmniej t;4 sze
rokości (a) powłoki (2). (I zastrzeżenie) 

E21F 
EO-l F 

~-

W.63765 13.02.1980 

Centralne Zakłady Naprawcze Budown ictwa Gór
niczego, Mysłowice, Folska (Ignacy H.oński, Jerzy 
Szweda, Władysław Batko). 

Złącze przewodów wentylacyjnych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest złącze przewo
dów wentylacyjnych, zwłaszcza dla lutni transportu
jących powietrze do przodków wyrobisk górniczych. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie pewnego połączenia 
zarówno poziomych jak i pionowych lutnociągów. 

Złącze według wzoru użytkowego charakteryzuje się 
tym, że wykonane jest z odcinka stalowej rury (1), 
który ma na obwodzie występ (2), a po obydwu stro
nach występu (2) wykonane jest co najmniej po jed
nym wzglębieniu (3), w których umieszczone są pier
ścienie uszczelniające (.t) z materialu elastycznego, 
korzystnie trudnopal!'lej gumy. (l zastrzeżenie) 

l 

E21F 

4 

l! 

l 
l ,, 
l .l 

- ~---· Jl 

W.63766 13.02.1980 

Centralne Zakłady Naprawcze Budownictwa Gór
niczego, Mysłowice, Folska (Wiesław Wziątek, Jan 
Sporys, Tadeusz Madejski, Ignacy Roński, Jerzy Szwe
da). 

Przewód wentylacyjny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przewód .wen
tylacyjny typu lutniowego dla przemieszczania po
wietrza do przodków wyrobisk górniczych. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sztywno
ści odcinków przewodu wentylacyjnego. Przewód wed
ług wzoru wykonany jest z taśmy stalowe j jako od
cinek {l) rury i na obydwu swych końcach po obwo
dzie ma Wyoblenia (2) stanowiące kołnierze. 

( ( zastr:~eżenie) 

1 

7 ·7 

----.- --- ·--ł-

Dział F 
MECHANIKA; OSWIETLENIE; OGRZEWANIE, UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

Fl6B W.63706 07.02.1980 

Zakłady Odzieży i Sprzętu Sportowego "POL
SPORT", Łódź, Folska (Rafał Wawrzak, Andrzej Kan
ty). 

Nowy wzór śrub z łbem stożkowym 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest śruba z łbem 
stożkowym. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia kształtu śruby, którą można będzie dokręcać bar
dzo silnie. · 

Sruba według wzoru użytkowego charakteryzuje się 
tym, że ma łeb stożkowy o kącie 60°, zaopatrzony 
w gniazdo dla kluczy sześciokątnych. 

(l zastrzeżenie} 
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F16D W. 63709 07.02.1980 

Huta Cynku "Miasteczko Sl.", Tarnowskie Góry, 
Polska (Jan Skórka, Józef Szmajnta, Jerzy Górecki). 

Sprzęgło zębate dwustronne 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia możli
wości przesuwu poosiowego zębów piast kół wzgl<; 
dem zębów zębatek. 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przęgło zęba
te dwustronne nierozłączne mechanicznie, służące do 
przenoszenia dużych mocy. 

. Sprzęgło składające się z dwudzielnego korpusu (l) 
zewnętrznego połączonego śrubami łączącymi (3), za
opatrzonego w zębatki (6) oraz z dwu pokryw 
z uszczelniaczem (4), oraz z dwu piast kół zębatych 
(!) osadzonych na końcach wałów łączonych urządzeń 
według wzoru charakteryzuje się tym, że ma wkładkę 
dystansową (5) wykonaną z materiału trudnościeral
nego. (l zastrzeżenie) 

F16K 
.F!łF 

W.63531 11.01.1980 

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji "CHE
MITEX", Łódź, Polska (Jerzy Drążkiewicz). 

Zawór przelewowo-spustowy do komór 
kłimatyzacy jnych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienic konstrukcji 
zaworu przelewowo-spustowego do komór klimatyza 
cyjnych uniemożliwiającego połączenie powietrza kli
matyzowanego z atmosferą zewnętrzną oraz wymag<!
jącego tylko je dnego przepustu w ścianie komory kli
matyzacyjnej . 

Zawór ten składa się z odpowiednio połączonych: 
króćca (l), kolana prostego (2), trójnika (3), złączki 
(4), zasuwy (5), łącznika rurowego (6) , kolana proste
go (7), lącznika rurowego (8), kolana prostego (9), l <lCZ 
nika rurowego (10), złączki (11), trójnika (12), kolana 
.prostego (13). (l zastrzeżenie) 

i 

9 

fig. 1 

F16K W. 63725 12.02.1980 

Stocznia im. Komuny Paryskiej , Gdynia, Polska 
(Ferdynand Sieracki Alojzy Ka1iszewski). 

Nastawna kryza 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest nastawna kry
za służąca do zmiany powierzchni prześwitu w ruro
ciągach. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia kryzy o mniejszym ci<;żarze, dogodniejszej w sto

. sowaniu. 
Nastawna kryza, składająca się z dwóch czołowych 

pierścieni i osadzonego między nimi dławiącego pier
ścienia charakteryzuje się tym, że dławiący pierścień 
(4) wyposażony jest w występy (6) a do czołowych 
pierścieni (l) zamocowane są uchwyty (9) przez któ
re przechodzą kołnierzowe śruby. (l zastrzeżenie) 

Fl6L W.63731 12.02.1980 

Wiesław Andrzej Królicki, Warszawa, Folska (Wies
ław Andrzej Królicki). 

Łąc:.:nik szybkorozłączny do giętkich przewodów 
rurowycll 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia szybkorozłącznego lącznika który mógłby być wy
korzystany jako lqcznik przelotowy lub redukcyjny 
lub jako łącznik rozgalęźny i który cechowałby się 
prostotą konstrukcji i dobrą szczelnością. 
Wyłącznik według wzoru ma korpus (l) w wyko

naniu przelotowym, kątowym, trójnikowym lub k rzy
żowym, ma na swych czołach wlotowych pierście
niowe kana ły (2) z osadzonymi w nich uszczelkami 
gumowymi (3), uszczelniającymi zaciskowo komory ze 
stożkowymi ściankami (11) końcówek przyłączowych 
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(1), a poniżej t ych kanałów (2) korpus (l) jest zaopa
trzony w r ygle pierścieniowe (5), współpracujące 
kształtowo z kieszeniowymi zagłębieniami (6) w koń
cówkach przyłączowych (7). 

Ponadto końcówki (7), które są zaopatrzone w króć
ce (8, 8 a), mają od strony czołowej gniazda (9), do
s tosowane swym kształtem do profilu rygli pierście
niowych (5), przy czym króćce (8, 8a) końcówek (7) 
mają zróżnicowane średnice dla podłączenia węży 
o różnych przekrojach. 
Łącznik może znaleźć zastosowanie do łączenia 

gi~tkich pr zewodów rurowych takich jak węże ogro
dowe, labor atory jne itp. (2 zastrzeżenia) 

Fig3 

F l oM W. 63ł81 07.01.1980 

Przedsi~biorstwo Bt!dowy Obiektów Użyteczności 
Publicznej "8udopol-Warsznwa", Warszawa , Polska 
( i\ udr:ćcj Jh;k;nvc: k). 

Stojak do odwijanb z bębnów lin s talowych 

Wzór r o7.wb :.o:u je zag:~dn ienic opracow a nia stoj:~ka 
o rcgu lowarll: j w2·sokości podpory w:.H:a, na kt órym 
sp~;czywa b~bcn. 

Stojak do odwijania z l ;ębnów lin stnlow ych, oraz 
innych przewodów kablow;,Th według w y:::ll azku zbu
dowany jest z dwuczłonowego wspornika składające 
go się z trzpie nia śrubowego (3) orCłz b ici w sporczej 
(5) z nakrc:tk<l pierścieniową (4) który spoczywa na 
trój nogu (G). 

' 

Wkręcanie lub wykręcanie trzpie nia (3) z tulei (5) 
za pośrednictwem pokrętła dźwigniowego umieszcza• 
nego w otworze (2) powoduje obniżanie lub podwyż
szanie siodeł {1), na k tórych umieszcza się wałek 
z bębnem zwojowym. (3 zastrzeżenia) 

F22B W.62333 30.07.1979 

Cukrownie Dolnośląskie - Przedsiębiorstwo Pań
stwowe, Wrocław, Polska (Romuald Wrześniowski, Ja
nusz Bartoszewicz, Rudolf La b ryga, Karol Cichecki. 
Teodor Witkowski, Jaa Wójcik). 

Komora kotłowa dla Z\'1-·arłych ścian . rurowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie za pewnien ia możliwo
ści w stawienia wi~kszych efektywnych powierzchni 
ogr zC'walnych w d ysponowan ym gabarycie kotła. 

K omora (l) według wzoru użytkowego ma króćce 
(-:, 5) czołowo przyspawane do zewnętrznej powierz
eluli ściany (2) wokół otworu (3), wykonanego w t e j 
ścianie (2). Srednica otworu (3) jest mniejsza od śred
nicy wewnętrznej króćca (4, 5) , którego wewnętrzna 
średnica odpowiada średnicy rury (6), przyspaw anej 
d o r:iQgo wokół krawędzi zetknięcia się t ych e lemen
t ów. 
Króćce (4, 5) mają zróżnicowaną wysokość i są usta

wione na przemian. co ma k orzystny wpływ na ułat
w ienie spawania rur (S) z króćcami (4, 5) i co za tym 
idzie uzyskania większej niczawodności polączenia. 

(l zastrzeżenie) 

t t 
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F22B 
Fl6:\I 

\V.63G70 30.01.1980 

K r.mbinat Produkcji Kotłów i Urządzcl! Koliowych 
"TI!IF/\K O " - Haciborska Fabryka Kotłów "R/\FA
K O" Znklad Wiodqcy, 1-\acibórz, Polska (Jan Warżala). 

Spf-: 7.ynowa J)Odpc ra at!cią:i.ająca 

\Vzór r o;:wi;lzujc zagadnienie opracowania spręży
nowe j podpo:·_v, której charakterystyka pracy byłaby ' 
zbli żona do charakterys tyki o stalej sile oddziaływa
nia. 
Sp:·q~:ynowa podpora odciqżaj<)ca do podparcia ele

mentów kotła, m a j:.J C:l poziomo ustawione spr~żyny 
oraz ukl :ld d~.wigni w formie czworoboku, charakte
r yzu je! s iq t .' m . i.c dźwign ie (l ) i (2) uksztnltowane 
s;1 jak o ri :vt y w wierzchołkach c zworobok u, przegu
bo\";o zamocowane, w przekqtncj oionowej, za pomo
cą sworzni (10) do oparć podpory (3), w przekątnej 
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poziomej, za pomocą sworzni (11) do ruchomych oparć 
(5) sprężyn (7), oraz tym, że sprężyny (7) umieszczone 
w oparciach stałych (4) i opa rciacli ruchomych (5) 
spięte są śrubami na pinającymi (9) słu żącymi do u f-ta
wiania napięcia wstępnego sprężyn (7), a z udzia !em 
cięgna (8), służącymi do nasta wia nia cha rakter yst yki 
podpory. (2 zastrzeienia) 

FZ3D W.636U 28.01.1980 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojow y ,.PO
LAM", Warszawa, Polska (Jerzy Kutrowski , Henryk 
Tarłowski, Kazimierz Anikiej). 

Palnik gazowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania paln ika 
o zmniejszonej ilości przewodów i zaworów, ba rdziej 
ekonomicznego i pra ktycznego. 

Przedmiotem wzoru jest palnik ga zowy ręczny, pól
wyciszony do obróbki szkła zwłaszcza na gaz ziem ny, 
wyposażony w dyszę gazową i dwie dysze tle nowe 
zamocowane współosiowo i zbieżnie, charakte r yzuje 
się tym, że komora (6) tlenowa i komora (8) tlend 
wspomagającego połączone są dwoma kanalikami (7) 
o średnicy zawartej w przedziale od 0,3 mm do 
0,5 mm. (l zastrzeżenie) 

F24C W.63538 14.01.1980 

Ośrodek Bada w czo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów 
Metalowych "MEDOM", Kraków, Polska (Czesiaw 
Niemiec, Stanisław Lilak, Leszek Kosm ala, Władysław 
Derkacz, Tadeusz Rosiń ski, Ka zimierz Stępkowski). 

Kuchnia gazowa z pickarnikiem 

Wzór rozwiązu je zagad nienie umożliwienia m onto
wania poszczególnych zespołó\'j kuchni na oddzielnych 

1 stanowiskach. 
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Kuchnia gazowa z piekarnikiem według wzoru ma 
słupki (l) o odgiętych pod kątem prostym końcach 
(2) z otworami do zamocowania poprzeczek górnych 
(1) , ścian bocznych podstawy (5) oraz otwory do mo
cowa:lia zespołu piekarnika (7), zawiasów drzwi pie
karnika (8). drzwi piekarnika (9) armatury gazowej 
(lO) i prowadnic szufla dy (11). (3 zastr zeżenia) 

F 2GB 
BOIL 

W.63697 05.02.1980 

Zak ład Dośw iadczalny F utrzarstwa przy Kra kow
skich Zakładach F utrzarsk ich , Kraków, Polska (Ry
szard Kmiecik, Wiesław T a bak). 

Suszar!;a laboratoryjna zwłaszcza do sl<ór 

Wzór rozwiązu je zagadnienie suszenia próbek we 
właści wE-j tem peratu rze i w strumien!u powict rt.a 
o odpowied n ie j prędkośc i przepływu. 

Susza rka laboratory jna wed ług wzoru składa się 
z obudowy (2) w kształcie skrzyni bez dna z uchylną 
klapą (·; ), uchwyt ów (9) przewieszonych p rrez pręty 
(8), pr zy czym pręty znajdują s ię pod we ntylaturem 
(6) i promiennikami (7). (l zastrzeżenie) 

Fig .1 

F2iD W.GH67 27.06.1980 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjne j "ZELMOT", 
Wa rszawa , Polska (Zygmunt L isowski, J erzy Zem
brzuski, Stanisław Rusinek, Czesław St awarz, Jan 
Libertowicz, An toni Asman). 

Zespół transportujący clo pieca ogrzewczego, 
zwłas;:r ;:a tło wy~rz i!wania głowic c ewek 

zaJJłonowych 

Wzór r ozwi<)zu je zaga dnienie opracowania ta kiego 
zespoili transportującego giowice cewek przez piec 
do wygrzcw:w ia . na którego elementach zaopatrzo
nych w trzpienie można był oby osadzi ć głowice cewek 
o różnych śred nicach gniazd bez potrzeby wymiany 
zespołów transportujących lub ich elementów. 
Zespół transportujący według wzoru użytkowego 

składa się z pły tek (1), połączonych ze sobą znanymi 
zaczepami (2 i 3). Każda z płytek {l) wyposażona jest 
w jeden lub więcej trzpie ni osadczych (4), które mają 
stopniowo zm ieniające się średnice (d1, d 2) tak usta
wione, że najwięk sza średn ica (d1) znajduje się u pod
st aw y trzpienia (4) a najmniejsza (d2) u jego zakoń
czenia. 

Sred nice (d1 i d2) tr zpienia (4) odpowiadają - z od
powied n im luzem - średnicom wewnętrznym gniazd 
wysokiego napięcia różnego typu głowic cewek za
płonowych (A i B). Długości odcinków (1 1 i 12) trzpie 
nia (4) odpowiada jące średnicom (d1 i d2) są n ie 
mniejsze od wielkości tych średnic. (2 zastrzeżenia) 
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F28D 
F268 

3./ 
/ 

W.63547 17.01.1980 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika
cji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Jerzy Kozicki, Ja
m:-sz Krzemiński, Tadeusz Kulik, Jan Szyszło, Woj
ciech Maciejewski). 

Wymiennik ciepła do pieca na paliwo stale 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wymiennik 
ciepła do pieca na paliwo stałe, stosowany w suszar
nictwie płodów rolniczych. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sprawno
ści cieplnej wymiennika. 

Wymiennik ciepła składa się z dyfuzora (1) 
z umieszczonym w nim stożkowym rozdzielaczem (!) 
spalin i osłony (3), tworzącej naokoło dyfuzora (l) 
powietrzny płaszcz (4). Dyfuzor (l) i osłona (3) mają 
jednakowy kształt stożkowo-cylindryczno-stożkowy. 

(l zastrzeżenie) 

F42B W. 63722 08.02.1980 

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Z ielon
ka , Polska (Stefan Grześ, Marian Mizgier, Jan Kny
chała, Jerzy Machowiak, Tadeusz Wojciechowski). 

Rakietowy wyrzutnik makiet skoczków 
spadochronowych 

Rakietowy wyrzutnik makiet skoczków spadochro
nowych przeznaczony jest jako urządzenie treningo
we do nauki zwalczania desantu powietrznego przez 
pododdziały i pojedynczego strzelca. 

Rakietowy wyrzutnik składający się z zasobnika 
i silnika napędowego na paliwo stałe, charakteryzuje 
się tym, że zasobnik (2) tego wyrzutnika składa się 
z trzech identycznych segmentów tworzących po zło
żeniu walec trzykomorowy zamknięty od góry czep
cem (l) a od dołu dnem również trójdzielnym z wy-

. stępami w części wewnętrznej tworzącymi po złożeniu 
tuleję (9). W tulei tej umieszczony jest wypychacz (6) 
z wkładką (7) z osadzonym w niej opóźniaczem (11) 
i ładunkiem rozcalającym (12). Czas palenia się opóź
niacza (11) jest tak ddbrany, że rozcalenie zasobnika 
(2) następuje w momencie osiągnięcia przez wyrzut
nik maksymalnej wysokości. 

Rozwiązanie według wzoru daje możliwość wyrzu
cania podczas wystrzału jednego pocisku trzech ma
kiet skoczków. (3 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 

G01B W.63770 14.02.1980 

Zakłady Naprawcze Tahoru Kolejowego "Lubań", 
Lubań, Folska (Edward Szłabowicz, Zbigniew Słoni
na). 

Przyrząd do diagnostycznego sprawdzania luzu 
obwodowego w parze stożkowych kół zębatych, 

zwłaszcza w przekładni głównl.'j wagonu 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia przyrządu umożliwiającego sprawdzańie luzu ob
wodowego po wmontowaniu kół zębatych w obudowę 
przekładni. 
Przyrząd składa się z dwóch zespołów ,1) i (2), 

z których zespół (1), mocowany do nieruchomej obu
dowy walka atakującego, zawiera zawieszony na po
ziomym wysięgniku (4) pionowy trzpień (5) zaopatrzo
ny w kołek (6), który współpracuje w osi wałka ata
kuj~cego z końcówką czujnika pomiarowego (7), 
urnleszczonego w zespole (2) mocowanym do złącza 
przegubu wałka atakującego. Cz(ljnik pomiarowy (7) 
jest t a k ustawiony w zespole (2), że jego oś jest pro
stopadła do płaszczyzny czoła kołka (6), z którym 
współpracuje. (l zastrzeżenie) 

fig. i 

GOlF W.63739 24.08.1978 

Folitechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska 
(Andrzej Szajner, Tadeusz Wątróbski). 
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Urządzenie do pomiaru Ilości powietrza na wlotach 
do Instalacji powietrznych a zwłaszcza do pomiaru 
ilości powietrza wtórnero w szafkach Indukcyjnych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze
nia budowy i zmniejszenia wymiarów urząazema. 
Urządzenie według wzoru użytkowego zawiera do

łączony do komory (2) przewód (7) zaopatrzony w 
przepustnicę regulacyjną (8) i bryzę mierniczą (9). 
Przewód (7) zo kończony jest szczelinowym przewo
dem nawiewnym (3) kierującym powietrze na tylną 
ścianę (l) komory (2). 

Komora (2) zaopatrzona jest w przegrodę (5) po
wodującą równomierny przepływ powietrza oraz koń
cówkę (6) do pomiaru ciśnienia wewnątrz komory (%), 
przy czym komora (2) jest podłączona szczelnie do 
badanego wlotu (1). (l zastrzeżenie) 

GOIG w. 63627 12.10.1979 

Kazimier z Piątck, Wieprz, Polska (Kazimierz Plą
tek). 

Przystawka mechaniczna do gitary 
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania przy

stawki mechaniczne j ułatwiającej grę na gitarze oraz 
polepszającej brzmienie gi tary. 

Przystawka według wzoru wyposażoną jest w chwy
tacze (3) znajdujące się nad strunami (2) nad każdym 
progiem (1). Chwytacze (3) są tak usytuowane aby 
nie blokowały dojścia palców do gry solowej na gi
tarze. Chwytacze (3) są za pomocą układu dźwignio
we!JO połączone z klawiszami (11). (l zastrzeżenie) 

~GOIM 
GOIB 

W.63757 13.02.1980 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakład Do
•. świadczalny "Cuprum", Lubin, Folska (Michał Czar
·ny, Kazimierz Dajer, Władysław Samborski). 

Przyrząd do pomiaru l wykreślania pola wid1enla 
kierowców i operatorów pojazdów mechanicznych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia urządzenia umożliwającego skrócenie czasu ba
szenie dokładności pomiarów. 
Przyrząd ma przymocowaną do lunetki celowniczej 

(l) ruchomą prowadnicę (6) pisaka (8), który porusza 
się w prowadnicy stałej (7), pozwalając na wykreśle
nia obszaru widzenia we współrzędnych biegunowych. 
na papierze rejestracyjnym przymocowanym do sto
lika obrotowego (3), którego obrót jest wymuszony 
poprzez przekładnię cierną (5). (l zastrzeżenie) 

GOl N W.63361 14.09.1979 

Instytut Włókiennictwa, Lódź, Polska (Jan Bucheń
ski, Jan Brzeziak, Kazimierz Pałka, Andrzej Brodo
wicz, Henryk Górski). 

Aparat do badania tkanin na przepuszczalność plena 

Aparat do badania tkanin na przepuszczalność pie
rza i puchu zwłaszcza tkanin przeznaczonych na po
wleczenia pierzyn, poduszek i innych wyrobów oeiep.. 
łających , posiadający prętowe bijaki oporowe (lł) 
i przesuwne (12) z napędem jarzmowo-suwakowym, 
dwa uchwyty (13) do ciernego przytrzymywania spę
czonej próbki (15) oraz programowany licznik cykli 
<17) i sumujący licznik czasu (18) pracy urządzenia. 

(7 zastrzeżeń) 
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GOl N W. 63729 12.02.1980 

Ośrodt!k Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicz
nej Centralnego Urzędu Geologii, Warszawa, Polska 
(Her011im Jaczewski, Andrzej Szuliński). 

Urządzenie do badania ścieralności łlróbt•k skał 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia urządzenia umożliwiającego skrócenie czasu ba
dań. 
Urządzenie do badania ścieralności p róbek ska l ma 

na podstawie zamocowane sztywno wodr.e. zbiorniki 
(3) oraz pod obudową motoreduktor (9), stycznikawy 
zespół (12) czasowy wyłącznik (15), licznik (18) obro
tów giGtkim napędowym przewodem (38). 
są bębny (27) zaś na wyjściowym wałku (30) moto
reduktora (9) oraz na walkach (31, 32) zamocowane 
są zębate koła opasane łańcuchem. Walki (23, 24) po
łączone są zabierającymi kołkami z wałkami (31, 32), 
zaś wałek (31) połączony jest z licznikiem (18) obro
tów gi'!t~im napędowym przewodem (38). 

(l zastrzeżenie) 
Fig . 2 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

HOZG w. 63671 01.02.1980 

Zakłady Energetyczne Okręgu Północnego, Byd
goszcz, Folska (Edward Reich, Lech Łuczkowski). 

IUufa kablowa niskiego napięcia 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest mufa kablowa 
niskiego napięcia służąca do łączenia kabli o napię
ciu znamionowym l kV. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania mufy 
o niewielkiej średnicy zewnGtrznej, dużej trwałości 
i prostej w montażu. 

Mufa składa się z izolacyjnej rury termokurczliwej 
(1), spełniającej rolę izolacji żył w miejscu ich łą
czenia, rury (2) ter mokurczliwej izolacyjnej spełniajq
cej rolę osłony zewnGtrznej łączonych kabli i uszczel
nienia (3) na krawędziach rury (2) stanowiącej osłonę 
zewnętrzną. (l zastrzeżenie) 

-1---

fiqJ 

H05K w. 63779 19.02.198() 

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne "Telekom
-PZT", Warszawa, F olska (Henryk K o:owski, J anus z. 
Wojtachnio). 

Uchwyt do mocowania płytek czołowych do obudowy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt do 
mocowania, płytek czołowych do obudowy, zwłaszcza 
dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych wyma 
gających osłon zewnętrznych ekranizujących w szcze
gólności urządzeń t elet ra nsmisyjnych montowanych 
w zestawy półkowe. 

Wzór rozwiązuje zagadnienic uzyskania łatwego 
i niezawod nego połączenia bez potrzeby s tosowania 
takich elementów złącznych jak wkręty czy nity. 

Uchwyt do mocowania płytek czołowych do obudo
wy charakteryzuje się tym, że składa siG z połącze
nia kłowego (2), (9) znajdującego się w górnej części 
elementów łączonych; płytki (8) i obudowy (l) połą
czenia gwintowego z zastosowaniem kostk i (4) z wpra
sowaną tulejką gwi ntowaną (7), która przymocowana 
jest do obudowy (l) przy pomocy zaczepów (3) w y
konanych z materialu obudowy (l), przy czym zacze
py (3) wywiniGte są na zewnątrz obudowy i w suniG
te w prostokątne pionowe kanały (5) kostki (4). 

(l zastrzeżenie) 
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Nr zgłoszenia I nt. CP Strona Nr zgłoszen ia Int. Cl.2 S t rona 

l 2 3 l 2 3 

' 212803 B41N 20 211418 H05B 74 

213029 C07D 29 214427 GO lR 53 

213439 GOSF 57 214436 GOlP 50 

213650 B23Q 17 214455 GOIR 53 

213900 G91R 50 214458 H03K 70 

214003 GOlR 51 214460 Il02M 66 
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-

214040 GO lR 51 214475 ll02J 65 
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214080 HO~J 65 211.496 II03K 70 

21410fl H03C 69 214497 1!03K 71 
·- --- -

211 130 GO lH 51 211519 H02P 68 

214134 GOlR 52 214522 F26B 22 

21 41 ')2 GOlK 47 214535 IIOIP 62 

214183 GOI R 52 214540 HO ! H 60 

214194 GOlR 52 214544 IlO III 60 

211!95 IIC4M 73 21154'> GOl H 53 

2!4233 G06F 57 214.347 GOJ l~ 54 

214243 GOl L 48 21 4~48 H021V[ 66 

211246 GOl F 17 214549 II03K 71 

21 4269 T CODC :l :'i 214.556 GOIR 54 
-

2142S3 H0213 63 214562 Iro:n r 70 

21430() 
., 

GO lH 53 214570 HOIJ 61 

214310 F26B 15 21457 1 IlOt.N 74 

214311 G O! <-; 5) 214593 T BOI D 14 

214351 H02P 67 21 4.602 H02N 66 

2143fiG T .1\fl! C l :~ 1 4604 l 
---

GOGF 58 

21 1365 P. C2J 64 21 461 2 GO IN 48 
- · -· '-· 

214370 G05F 55 214626 GOGF 58 

214390 GOlF 47 214627 G06F 58 
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l . 2 3 l 2 3 
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214633 GOSF 56 214920 GOIC 46 
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214653 H03K 72 214957 H02J 65 

214655 H03B 69 214983 G01R 54 

214662 H03H 70 214994 H05K 76 

214663 H03K 72 215002 H02H 63 

214664 F26B 46 215017 C07D 30 
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214726 G06F' 59 215019 E21C 42 
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214801 C02K 23 215200 A01N l 

214803 H02P 
68 
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214804 B07C 16 215257 E21F 43 

214815 l!O!J 61 215262 B65G 21 

214816 H0 2M 66 215303 D01G 36 

214818 I-103F 69 215313 D65D 21 

214835 C10B 3.') 215320 C07C 24 

214841 ll02:Vl 67 215332 DOili 37 : 
214849 B23Q 17 215333 B65D 21 

! 

214850 B23Q 18 215346 02 \F 38 
' 

214859 DO !H 37 21.~356 EOH' 42 

214878 H03K 72 215358 B63G 22 
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I. Wynalazld 

Dzi.t ł A - Podstawowe potrzeby ludzkie . 

JJ·Liał n - RL·żne procesy przemysłowe; Transport 

D:t. i.&l C - Che rni:l i metalurgia . 

Dział D - Włók ie z:n ictwo i pap ie rnictwo 

Dział E - Budownictwo; Górn ictwo 

Dział F - Mech:m ika; Oświetlenie; Oitrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska 

Dział G - F izyka . 

Uzial 11 - Ele ktrotechnika 

Wykaz n L• 11ero~y zgłoszeń wynalazków 

II. Wzory użytkowe 

Dział A - P odst awowe pot rzeby ludzkie • 

Dział B - Różne p rocesy przemysłowe ; Transport 

Dział C - Chemia i meta lurgia . 

Dział D - Włókiennictwo i pa piernictwo . 

Dział E - Budownic two; Górnictwo 
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Dział G - Fizyka . 

Dział H - Elektrotechnika 
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93 
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107 
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